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A Nova 

Administração 

Novos homens, novos ru- 
mos, horizontes - gritavam 
os slogans de propaganda 
de candidaturas a postos 
eletivos, em pleito já distan- 
te. 

A recordação nos vem 
agora a propósito da nova 
administração municipal. 

Os novos homens estão 
aí, trazidos por consagrado- 
ra votação; os novos rumos 
êles os anuniciam e já os 
palmilham; os novos hori- 
zontes só o futuro nos dirá 
como se apresentarão aos 
olhos do imperatrizense irre- 
quieto, orgulhoso de sua ter- 
ra e perseguidor de dias 
melhores. Horizontes novos 
e desejados onde esperamos 
ver surgir um município e 
uma cidade onde a ordem, 
a paz e o trabalho se entro- 
sem em verdadeira forja 
de progresso. 

Difíceis, inegávelmete, são 
os caminhos do administra- 
dor nem sempre compreen- 
dido mas sempre vigiado. Di- 
fícil na realidade, é a sus- 
tentação firme do leme da 
grande barca que as ondas 
de opinião públicas açoitam 
às vezes com rudeza. Difí- 
cil, a missão do novo pre- 
jfeito imperatrizense. Toda- 
via, êle tem a seu favor um 
largo crédito de confiança e 
o respaldo da cobertura da 

Maranhão e do próprio país 
que se volta para a Ama- 
zônia em cujo cenário Impe- 
ratriz tem lugar destacado. E 
o que se deseja e o que se 
espera é que êsse crédito se- 
ja correspondido, essa confi- 
ança não se veja desmere- 
cida, êsse apoio não falte em 
termos de condições de de- 
senvolvimento escalado or- 
deiramente, de visão do a- 
manhã, da real perspectiva 
do papel imperatrizense na 
região da Tocantins. O que 
se deseja é que a nova má 
quina administrativa muni- 
cipal não se limite à marcha 
burocrática dos despachos 
de gabinete; mas que dê a 
Imperatriz condições de re- 
ceber o empresário, de fa- 
zer surgir o seu parque idus- 
trial; que traga escolas e té- 
cnicos, que saiba reivindicar 
benefícios onda haja a po- 
ssibilidade de buscá-los; que 
saiba aproveitar o que ficou 
de bom e corrigir o que a- 
chou errado, esquecidos os 
homens, lembrada a terra 
que espera um pouco de ca- 
da um de nós. 

E que amanhã, quando os 
homens e os rumos já não 
forem os novos, que os ho- 
rizontes esses sim tenham aos 
nossos olhos uma nova fei- 
ção: a face do progresso 
nascido da visão do admi- 

Exército faz diagnósticos 

na Região pré^-Amazonica 

"Impacto" 

somou Beneíicios 

Apesar da exiguidade de tem- 
po e da persistência das chu- 
vas sobre a cidade, a chamada 
"Operação impacto" conseguiu 
apreciável soma de pontos favo- 
ráveis à iniciativa, especiamente 
no que tange ao reparo de al- 
gumas vias públicas mais soli- 
citadas pela passagemde veículos. 
Verdade que a maioria das ruas 
não conseguiu ser trabalhada, 
mas isso se deve à carência de 
tempo e de recursos para ope- 
ração de tamanha envergadura. 
Some-se ainda em favor da "ím- 
peto" o serviço no Mercadinho 
cujo páteo foi limpo e prepa- 
rado de modo a oferecer melhor 
condições de higiene. Oxalá fis- 
calização municipal saiba man- 
ter a limpeza naquele psóprio da 
Prefeitura e nos seus arredores. 

Aos olhos do observadosr, to- 
davia, merece destaque maior 
ainda a solidariedade empres- 
tada à Prefeitura pelas entida- 
des de classe e por particulares 
e companhias construtoras que 
ofereceram aos promotores da 
campanha mão de obra, máqui- 
nas e ajudas diversas, numa de- 
monstração de que o entrosa- 
mento entre governo e povo im- 
peratrizense deve ser cultivado 
em benefício da própria coleti- 
vidade. Possivelmente, o siste- 
ma de "mutirão" já adotado em 
Goiânia para a limpeza de ruas 
e bairros encontrasse também a- 
qui boa reeptividade. 

máquina administrativa do j nistrador. 

AVISO 

A Diretoria do Ginásio Mu- 
nicipal Dorgival Pingeiro. Avi- 
sa que as provas de recuperação, 
terão início Dia 20-2-73. Nes- 
ta oportunidade solicita o com- 
parecimente dos professores, 
para realizar as provas de re- 
cuperação. 

Uma comissão de altos es- 
tudos do Quarto F .:ército(Re- 
cife-Pe) — quase trinte ofi- 
ciais, sob o comando do co- 
ronel Marius — visitou 
toda a Região pré-Amazôni- 
ca, oportunidade que reali- 
zou interso dossiê sobre a 
realidade política,econômica, 
social e de segurança naci- 
onal. 

Imperatriz foi a penúltima 
cidade visitada por aquela 
oficialidade, que seguiu para 
a capital do Maranhão, de 
onde retornaria à capital 
pernambucana. 

SEGURANÇA NACIONAL 

Segundo o capitão Fer- 
nando Ferreira de Almeida, 
responsável pela construção 
do Quartel local, do Exérci- 
ro, essa comissão cumpriu 
intenso programa em Impe- 
triz, destacando-se entrevis- 
tas com as autoridades lo- 
cais. 

Exaramente 26 oficiais do 
Exército, sob a orientação 
do coronel Marius, depois de 
visitar o andamento das o- 
bras do futuro quartel do Ba- 
talhão de infantaria, em nos- 
sa cidade, mantiveram en- 
trevistas com o prefeito Jo- 
sé Xavier, em caráter estri- 
tamente confidencial. 

Seguiu-se visitas às auto- 
ridades judiciárias, no Fó- 
rum, diretores da "Telefôni- 
ca de Imperatriz S.A.", De- 
legacia de Policia e culmi- 

SOLICITADAS: 

A Faculdade de Educação 

Alunas do Curso de treina- 
mento de Professores do 1^ grau, 
recentemente ministrado nesta 
cidade por iniciativa da Secre- 
taria de Educação do Estado, 
entrevistaram a propósito das 
notícias sobre a criação da Fa- 
culdade de Educação de Impe- 
ratriz o prof. Ozias Hapner, di- 
retor do Campus Avançado lo- 
cal e pessoa altamente relaci- 
onada nos meios educacionais. 

Em resumo eis a entrevista: 
— O prof. Ozias confirma a 

fundação da faculdade? 
— A confirmação depende da 

chegadi a esta cidade do Sr. 
Secretário de Educação que virá 
em companhia .do advogado 
Sálvio Dino. 

— E os alunos que fizeram 
o recente Curso dado pelo Cam- 
pus Avançado, que vantagens 
receberão na Faculdade, com- 
provada a sua participação no 
curso? 

— A vantagem desse curso 
será unicamente a de cobrir ho- 
ras de aula num curso normal 
de licenciatura. 

— E a manutenção dessa Fa- 
culdade, fica a que cargs? 

— Será mantida por convê- 
nio a ser firmado entre a Pre- 
feitura de Imperatriz, SUDENE, 

Ministério do Interior e da Edu- 
cação, Estado do Maranhão e 
pela própria coletividade. A par- 
ticipação da Universidade do 
Paraná será indireta. Ela desi- 
gnará para aqui professores es- 
pecializados, pagos com verbas 
especiais. 

Acrescentou ainda o entre- 
vistado que incialmente as áreas 
mais cogitadas para inicio das 
atividade da Faculdade são as 
de Ciências Econômicas e Admi- 
nistração; mas que um levanta- 
mento será feito para conhecer 
as reais necessidades da região 
e a aptidão dos candidatos. 

Falando ainda às entrevista- 
doras esclareceu o prof. Ozias 
Hapner que são das melhores as 
perspectivas de trabalho da no- 

iRiHÃO PER9E CESEiiSÁOOR 

No dia 15 p.passado, faleceu 
na capital do Estado o Desem- 
bargador Antonio Regino de 
Carvalho, sepultado às 10 ho- 
ras do dia lè. O Dos. Antonio 
Regino deixa viúva a sra Bea- 
triz Oliveira de Carvalho filhos 
e netos. 

nando com longa entrevista 
com o ( delegado do INCRA 
local. 

TERRAS DEVOLUTAS 

A reportagem não conse- 
guiu filtrar o assunto ven- 
tilado no Instituto Nacional 
de Çolonização e Reforma 
Agráfia-INCRA, mas há in- 
formações de que o Exército 
vem sentindo a problemáti- 
ca das terras devolutas na 
Região pré-Amazônica. a- 
creditand6-se que aquela co- 
missão tenha realizado am- 
pla documentação sobre a 
política do INCRA nesta re- 
gião. 

Há indícios de que aquela 
comissão funcione em coor- 
denação com a política do 
PROTERRA e PRORURAL, 
principalmente agora quan- 
do o Brasil recebeu milhares 
de dólares, através da SU- 
DENE, para implantação de 
projeto de reforma agrária 
no Alto Turi, na região do 
Gurupi. 

Por outro lada, o capitão 
Fernando Ferreira de Al- 
meida informou que no pró- 
ximo mês de abril a primei- 
ra etapa do quartel de In- 
fantaria estará concluída e 
que a partir do próximo ano 
os jovens de Imperatriz a da 
Região já estarão integrando 
as fileiras do Exército, aqui 
mesmo em Imperatriz, no 5^ 
Batalhão de Selvas. 

ESTREITO GANHA "CEF" 

Ateliler vem do Pará 

Estudando a possibilidade de 
montar em Imperatriz um ate- 
lier da alta costura, encontra-se 
na cidade a Sra. Lizete de Lima 
Nascimento, modista residente 
em Belém. Da Lizete está hos- 
pedada em casa de seu irmão, 
o prof. Rubens Lima. 

va administração municipal no 
campo da Educação A Prefei- 
tura vem demonstrado boa von- 
tade e será bem assessorada pro 
órgãos especiais que, se solici- 
tados não se fugirão a um auxi- 
lio ao governo do município. 

BARRA GRANDE FAZ VITIMAS 

Quando encerrávamos es- 
ta edição chegou-nos a noti- 
cia de grave acidente na fa- 
tídica ponte do Barra Grande, 
responsável por dezena de 
mortos em acidentes diver- 
sos. Desta vez, uma C.10 de 
propriedade do pecuarista 
Gonzaga Biô, com 14 pesso- 

as a bordo, projetou-se no 
leito do riacho. Embora a re- 

serva da parte do Hospital 
onde estão as vítimas, sabe- 

se qve ao fecharmos a edição 

jà existe um morto, e outras 

pessoas sem esperança de 

recuperação. 

A primeira agência da 
Caixa Econômica Federal a 
funcionar na região tocanti- 
na foi inaugurada terça fei- 
ra feira última, dia 13, no 
setor maranhense do povoa- 
do Estreito, ponto nevrálgico 
sob o prisma geo-econômico 
da Belém Brasília e da Tran- 
samazônica. 

Fizeram-se presentes à 
solenidade de inauguração 
autoridades militares, civis 
e religiosas das cidades cir- 
cunvizinhas, além de altos 
funcionários da Caixa Eco- 
nômica Federal de Goiás 
Pará e Maranhão. Também 
o povo prestigiou em massa 
o ato inaugural classificado 
como o principal aconteci- 

mento histórico na vida da- 
quele povoado que já antes 
recebera do governo federal 
uma agência postal telegrà- 
fica que serve de coletora e 
distribuidora de correspon- 
dência na região. Os srs. Hé- 
lio Gtoni Porto e Milton Ro- 
drigues de Oliveira, respec- 
tivamente agentes da CEF 
em São Luis e Belém des- 
tacaram que a implantação 
da agência do Estreito ser- 
virá de suporte ao alevanta- 
mento sócio-econômico não 
apenas daquele povoado co- 
mo de toda a faixa compre- 
novél agência que se esten- 

de de Goiás ao Pará. 
É agente da CEF no Es- 

treito o Sr. William Araújo 
Barros que nos garantiu es- 
tar comsua equipe preparada 
para o desempenho comple- 
to da missão destinada pe- 
lo Governo Federal à recém 
instalada agência. 

Naquela mesma data. fo- 
rom inauguradas as agenci- 
as da CEF em Altamira e I- 
taguatins, no Pará 

LOTERIA ESPORTIVA 
Com a inauguração da Ca- 

ixa Econômica no Estreito, 
aguardam os apostadores na 
Loteria Esportiva a regula- 
rização de postos destas na 
região, evitantando que os 
cartões de apostas coletados 
no setor sejam levados para 
Goiânia ou São Luis para a 
respectiva perfuração. 

Babaçu ameaçado 

O industrial Luis Porto, de São Lu- 
is, teceu declarações a jornal da ca- 
pital do Estado a propósito da dimi- 
nuição do babaçu no Maranhão. A- 
legou que entre março e julho a di- 
minuição é explicada porque essa é 
a época da entressafra. Mas, acres- 
centou, a causa principal da falta do 
produto deve-se à desenfreadã de- 
vastação dos babaçuais sem que as 
autoridades locais tomem as medidas 
cabíveis, embora alertadas por vá- 
rias vezes. No entender do declaran- 
te, as autoridades julgam-se incapa- 
zes de solucionar tão grave problema, 
que represnta uma ameaça de fecha- 
mento das industrias oleoginosas no 
Maranhão, em prejuízo da economia 
do Estado. 
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C.G.C. n0 06.412.480/0C1 

Assembléia Geral Ordinária 

CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os Srs. Acionistas da CIA. AGRO-IN- 
DUSTRIAL DO TOCANTINS - CAITO a se reunirem em As- 
sembléia Geral Ordinária no dia 30 de abril de .973, às 0:00% 
horas, na sede social, no Município de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, à Rodovia B.R. 010, lado Oeste, no local denominado 
Côco Grande, a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem 
do dia: 

a) — Leitura, discussão e votação do Relatório da Dire- 
toria, Balanço, conta ile Lucros e Perdas e Parecer do Conselho 
Fiscal, referentes ao exercício findo em 31/12/72; 

b) — Eleição do Conselho Fiscal para o próximo exercício; 
c) — Outros assuntos de interesse social. 

Outrossim, acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere o art. 99 do Dec.— 
lei 2627/40. 

Imperatriz, 15 de janeiro de 1973 

CAIO JUNQUEIRA NETTO 
DIRETOR 

EDITAL DE PRAÇA 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 1^ Va- 
ra, da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão na forma 
da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dêle conhe- 
cimento tiverem, expedido nos autos n^ 995/53 de Ação Ordinária, 
que se processa perante êsse Juizo e cartório do l5 Ofício que 
atendendo ao que lhe foi requerido por José Hilton da Silva e 
tendo em vista ao mais que dos autos consta, por despacho pro- 
ferido aos primeiro (l9) do andante, autorizou a venda, em hasta 
pública, dos bens abaixo descrit0s com suas respetivas avaliações, 
perteiícente a JOSÉ FEITOSA, que serão levados a público pre- 
gão de venda e arrematação, a quem mais der e maior lanço o- 
ferecer, acima das respectivas avaliações, pelo porteiro dos audi- 
tórios ou quem suas vêzes fizer, no dia l9(primeiro) de Março, 
ás 10,00 (dez) horas, no local em que s^ realizam as vendas em 
hasta pública determinadas por êste Juizo do imóvel seguinte:— 
UMA CASA nesta cidade, à rua Alagoas, coberta de telhas, pa- 
redes de alvenarias, piso cimentado com plat-banda, construída 
em terreno que mede 6.00 (seis) metros de frente por 30,00 (trin- 
ta laterais e 6,00 (seis) ditos de fundos, avaliada por Cr$ 6.000,00 
(SEIS MIL CRUZEIROS). 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente e- 
dital, que será afixado no local dos costumes, e, cópia, publica- 
do pelo jornal local ''O PROGRESSO" pelo prazo de 20 (vinte) 
dias, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Impera- 
triz, aos nove (9) dias do mês de fevereiro de 1.973. Eu, Rosseny 
da Costa Marinho, Escrição substituto o dactilografei e subscrevi. 

Dr. José de Ribamar Fiquene 
Juiz de Direito da Ia Vara. 
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HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS ÜEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERI0 DO ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LABORATÓRIO DE ANALSES CLÍNICAS; Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORI Ò MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do — Abdomem -r Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
mato^gia—Pediatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

Hospital Infantil Menino Jesus 

AVISO 

A direção deste Hospital avisa ao povo de Imperatriz, 

que desde o dia 3 deste, encontra-se nesta cidade, a Dra. 

Amara Costa, especialista em Pediatria e Puericultura, 

atendendo no horário das 7 às 11,30 e das 13,30 às 18 ho- 

ras. À noite, a partir das 19 horas. 

Na Papelaria VIOLETA tem tinta para 

estampar tecidos,, guache e aquarela. 

ESTOJOS PARA COLORIR E LÁPIS DE DESENHAR 

m (Sardinba, 

Jangada Sereia, 

Tradicional) espera por VOCE, 

dona de casa econômica 

(e de bom gosto) 
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EDITAL 

O DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA, JUIZ DE DIREITO DA 
2^ VARA, DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO NO MA- 
RANHÃO, ETC. 

FAZ raber a quem interessar possa e conhecimento dêste 
pertencer, que no dia (quatorze) 14 de março do corrente ano, às 
10 (dez) horas, será levado a arrematação do bem penhorado a 
ANTONIO MIGUEL DA SILVA, na Ação Executiva requerida 
por WALTER & CIA LTDA., para pagamento da quantia de 
Cr$ 856,63, (oitocentos e cincoenta e seis cruzeiros e sessenta e 
três centavos), e mais despesas legais constantes de uma casa 
nesta cidade à rua Godofredo Viana, 737, construção própria, 
coberta de telhas, paredes de alvenaria, piso cimentado, com 8 
(oito) compartimen^os, 4 (quatro) portas, 1 (um) janelão de fren- 
te, terreno aforado sob o número 29Ò a 573, com 9 (nove) metros 
de frente e 44 (quarenta e quatro) ditos de fundo, limitada a 
direita com a casa de Lázaro Torres e a esquerda com Carlos de 
Tal, frente para o poente e fundos para o nascente (rua Simplicio 
Moreira), avaliada por Cr$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros). 
Quem pois dito imóvel pretender arrematar que compareça no 
dia e hora designada oferecendo seu lance além do preço da 
avaliação e por êste apresentando no ato da arrematação a im- 
portância determinada por lei, e dentro do praso legal proceder 
a integralização total da referida arlematação. Do que mandou 
oM.M. Juiz que fosse o presente publicado 3 (três) vezes em "O 
PROGRESSO" jornal que circula nesta cidade para o conheci- 
mento de todos. Imperatriz, 05 de Fevereiro de 1973. EU, An- 
tenor Bastos ESCRIVÃO DO 2? OFICIO dactilografei. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 

JUIZ DE DIREITO DA 25 VARA. 

AVISO 

A Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SU- 
GAM), está realizando trabalhos de Borrifação com DDT nêste 
município, para proteger a população contra a Malária. Os guar- 
das estão obrigados a dar aos moradores, tratamento educado, 
como também afastai e recolocar no lugar os móveis pesados. 

Considerando que o Município de Imperatriz é o que apre- 
senta maior índice de Malária no Brasil, e que o D.D.T. é com- 
provadamente o Inseticida mais indicado para eliminar o mosqui- 
to transmissor (anofelino) e que 95% da transmissão é contraída 
dentro do domicilio; Pedimos ao povo dêste município e espe- 
cialmente aos moradores da Zona Urbana que recebam bem os 
nossos guardas e aceite os trabalhos pat a que haja êxito integral 
da nossa Campanha, que tão bons serviços vem prestando à 
essa Comunidade. 

Imperatriz-Ma., 08 de fevereiro de 1.973 

José Ribamar dos Santos Veiga 
Chefe do Distrito 4- SUCAM 

Dr EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ MARANHÃO 

Credenciado pelo I.N.P.S. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Nelo 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 
■ . } 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — Imperatriz—Maranhão 

INICIATIVA VALIDA 

EYDER PAES 

A criação do Território do Gu- 
rupy é um sonho do povo da 
região tocantina. Há longos anos, 
tem-se falado em criar o Esta- 
do do Tocantins. Foram lança- 
das as prímeiraa sementes da i- 
déia, que continua acêsa na con- 
ciência dos que vivem no alto 
sertão maranhense. O jornal "O 
Progresso" está realizando uma 
pesquisa de opinião pública, 
com o objetivo de sentir a re- 
ceptividade do projeio nos meios 
populares. 

A iniciativa é muito válida e 
vem repercutindo bem em todo 
o vale do Tocantins, cujo pro- 
gresso inicia com a BR-14, que 
traz a marca do espirito de luta 
de Bernardo Sayão, que teve a 
coragem de rasgar a Selva a- 
mazônica e construir aquela ro- 
dovia, que abriu ao Nordeste 
as portas da Amazônia. 

A Transamazónice, que vai 
integrar a hiléia o todo nacio- 
nal, corta a zona tocantina, pro- 
porcionando-lhe maior desen- 
volvimento. A campanha deste 
órgão de imprensa em favor do 
Gurupy, tem um sentido nobre 
e grandioso e já começe a mo- 
tivar o povo. 

Sua sede será Imperatriz, que 
nasceu de um garimpo e hoje 
apresenta um progresso impres- 
sionante. O ouro fez de Vila 
Rica o centro econômico e cul- 
tural mais importante do Bra- 

sil-Colonia, transformando-a na 
capital de Minas Gerais. 
A descoberta de ricas minas deu 

lhe grande impulso e Vila Rica 
experimentou dias de glórias. 
Foi o berço da confidência mi- 
neira, que desejava a liberdade 
brasileira. Nela viveram homens 
de grande cultura, como Cláu- 
dio Manoel da Costa, Alvaren- 
ga Peixoto e Tomás Antonio 
Gonsaga, que foram a chamada 
poesia do ouro e que participa- 
ram daquele histórico movimen1 

político. Imperatriz, nos confins 
do Maranhão, é um dos mais 
importantes munlcipios do nos- 
so país, que surpreende pelo 
surto de crescimento. 

Suporte da economia regional 
e polo desenvolvimento, Impe- 
ratriz desempenha um relevante 
papel nessa batalha pela criação 
do Gurupy, que poderá tornar-se 
uma realidade, concretizando-se 
o velho anseio dos que sempre 
sonharam com essa conquista. 

DEUSDEDITH MORADA 

Acompanhado de seu filho 
José de Ribamar, encontra-se 
na cidade o repórter D. Mora- 
da, do carpo de redação do Jor- 
nal Pequeno, que vem a ser- 
viço de sua empresa Morada 
cogita o lançamento em Impe- 
ratriz de uma campanha anga- 
riando assinuturas do JP e co- 
leta de publicidade. 

Ci^,. Agro-Industrlia 

dol^ocantins-C AIT O 

00.412.480/001 

ÍIsseÉléia Geral Extraordinária 

CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os Srs- Aci- 
onistas da CIA. AGRO-Industrial 
DO TOCANTINS-CAITO a se. 
reunirem em Assembléia Geral 
Extraordinária no dia 30 de A- 
bril de 1.973, ás 1J:00 horas, na 
sede social, no Município de Im- 

peratriz, Estado do Maranhão, 
à Rodovia B.R. 010, lado Oeste» 
no local denominado Côco Gran- 
de, a fim^de deliberarem sôbre 
a seguinte ordem do dia. 

a)—Proposta da Diretoria pa- 
ra alteração dos Estatutos; 

b)—Outros assuntos de inte- 
resse da sociedade. 

Imperatriz, 15 de janeiro de 
1973. 

CAIO JUNQUEIRA NETO 
DIRETOR 

Vende-se Imóvel 

Vende-se uma propriedade — 
Terreno (medindo 25x35 me- 
tros) com casas (residenciais e 
oficinas), tudo no mesmo local 
—a 100 metros do Mercado do 
Entroncamento. Negócios urgen- 
te. Tratar na rua Rio de Janei- 
ro, 410 — Fone 176. 

Coronel Eurípedes 

Bezerra 

Deu-nos a satisfação da 
visita o Cél Eurípedes Ber- 
nardino Bezerra, ex-prefei- 
to desta cidade, professor 
de Educação Física com cá- 
tedra da FUM. O Coronel 
visita seus familiares nesta 
cidade. 

Q y I L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14-Fone 278—Imperatriz—>fla. 

CG.C. 06 -146 245- Insc. Est. 142053.006 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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ANO III 

Sociedade em foco 

GRAÇA OLIVEIRA 

< • i 
* 

Comentando 

JUBIVÊ ' 

Noticiou a Rádio Nacional de Brasílija que foi apro- 
vado o plano de construção da hidrovia do Tocantnis que 
trará à região, entre outras vantagens, o escoamento por 
via fluvial até Imperatriz do minério extrtíido nas serras 
dos Karajás. Daqui, o minério seguirá por via rodoviária 
até ao porto do Itaqui, em São Luis, que é no norte do 
Brasil o que pode receber os narios de maior calado. 
Segunao se comenta, a aprovação do plano da hidro- 
via implica na desintendência da construção da hidrelétrica 
de Santo Antonio (Itaguatins), já, que, em Brasília, a a- 
provação de uma dessas obras significaria a renúncia à 
outra. 

☆ | .m. 
A Polícia Federal instalará em Imperatriz um Posto 

permanente. A informação foi dada ao colunista por um 
elemento da corporação que esteve na cidade. 

☆ 
Da Suiça onde xepresentcu o Brasil em reunião 

da ONU, voltou ao Brasil o Senador José Sarney, rece- 
bido no Rio por políticos e amigos do Maranhão. 

☆ 
Sem ônus para a Prefeitura, será criado no muni- 

cípio um Conselho Consultivo, composto por técnicos e 
pessoas versadas nos assuntos locais. O importante órgão 
terá a missão do debater e sugerir ao prefeito a solução 
de problemas da terra; uma assessoria, enfim, desvincula- 
da do quadro de funcionários. 

O porto de Itaqui começou a despertar as atenções 
do Brasil. Agora é o Estado de Goiás que pretende usa- 
los para suas exportações; e entre essas destaca-se a da 
carne dos frigoríficos de Araguaina. 

☆ 
Os meios educacionais locais esperam até hoje o Se- 

cretário de Educação do Estado para tratar do assunto 
Fundação Universitária de Imperatriz. A viagem do Se- 
cretário já foi marcada e desmarcada cerca de meia dú- 
zia de vêzes, apesar do empenho do Campus Avançado, 
de educadores locais e do advogado Sàlvio Dino que é 
um entusiasta da idéia e muito vem lutando pela con- 
cretização da mesma. 

☆ 
A edição de dia 15 deste do Jornal Pequeno noticia 

um sério incidente a bordo de um avião em pleno vôo 
entre o piloto da aeronave e o Secretário da Fazenda do 
Maranhão. Diz o jornal que na descida em São Luis o 
comandante do avião chegou a pedir garantias ao destaca- 
mento daFAB, alegando que o Secretário estava armado. 
Não sabemos até onde vai a realidade da estória, pois JP 
não registra a versão do aviador nem do Dr. Jayme; a- 
penas dá notícia. 

☆ 
A reforma do ensiuo entra agora na ordem do dia 

em Imperatriz. Seminário abordando o assunto terá inicio 
dia 21 e ira até 28, reunindo os professores secundários 
locais. Com relação às anuidades, alguns colégios aguar- 
dam instruções a respeito. 

☆ 
Encerrado, o colunista rende sua homenagem ao pro- 

fessor Antenor Mourão Bogéa que por muitos anos presi- 
diu a secção maranhense da OAB. O "Mestre" assumiu 
agora a diretoria da Faculdade de Direito da FUM. 

BITS DA I -'NOITE DOS DESTAQUS | 
Uma Iniciativa realmente vitorio- 

sa do Clube Tocantins e Sociedade 
em Foco, a Noite dos Destaques— 
Uma das festas mais bonitas que 
Imperatriz assistiu nos últirnoe tem- 
pos. Fina e elepante, constituiu su- 
cesso total, com um grande público, 
por s:nal de alta caí->goria, lotando 
as dependências do sálâql principal 
do clnje. 

A diretoria jovem e dinâmica da- 
quela clube social, numa demonstra- 
ção potente de solidariedade e ar- 
rojo, em tempo recorde en-regou pa- 
ra a Noite dos destaques, um clube 
totalmente reformado e inccnhiCivel 
tão lindo estaval 

Recebeu para esta noite especial 
uma decoração simples e de bom 
gôsto, constituída de bonitas florei- 
ras de chapéu, artisticamente colo- 
cadas no teto e nas colunas laterais. 

O ponto alto da noite seria a apre- 
sentação das dez senhoras mais e- 
legantes de Imperatriz, o que acon- 
teceu precisamente às 11,30 horas, 
qnando era chamada a Sra. Sebasti- 
ana Regis (Vitória Augusta Fravas- 
sos)— Beleza e elegância a toda pro- 
va, morena-jade olhes e cabelds cla- 
ros—Usando um modêlo de "escol" 
verde, fino e romântico. Detalhes em 
"jabots" e na farta saia godé. 

Sra. Maurício Vilela (Maria Eterna 
de Sousa) Usando um longe de al- 
ta costura, inspirado na linha "natu- 
ral-jO' k" yaporoso ricamente borda- 
do; em côr preta, realçaodo maravi- 
lhosamente o seu tipo loiro e sua e- 
legante slluêta 

☆ 
Sra. Agostinho Nolêto (Socorro Al- 

meida) morena, cabelos negros e 
olhos expressivos — exibia um ves- 
tido de corte precisos, e linhas sua- 
ves, de muito bom gôsto. 

☆ 
Sra João Borges (Vânia Barros— 

meiga, beleza serena bem secunda- 
dos po-um longo azul rei, do estilo 
frente única e artístico ramalhete na 
cintura. 

Sra. Ozias Hapner (Marise)-bele- 
za e elegância importadas do Para- 
nt para a sociedade de Imperatriz 
— usava na ocasião, vestido preto com 
detalhes principais nas costas. 

☆ 
Sra, João Viana (Enilda)—um tipo 

sóbrio, vestindo longo azul claro, re- 
bordado e com motivos em plissado. 

☆ 
Sra. José Maria OuariguazrNilma) 

—porte eldgante, morena de cabelos 
negros, usava um longo prêto de 
muito bom gôsto, decote profundo e 

uma sujestiva rosa vermelha. 
☆ 

Sra. Licinlo da Rocha Cortez (Fá- 
tima Pereira)— trazendo de volta o 
romântico, exibia um longo amareln- 
claro, vaporoso e esvoaçante, muitas 
ma. garidinhas associadas num mo- 
dêlo muito adequado ao seu tipo 
vibrante. 

☆ 
Sra. Petronlo Vieira (Andina)—loi- 

ra de cabelos cacbeados, um autên- 
tico manequim, usava com muito 
cgarme, um longo estampado em tons 
esenros e saia dançante, 

☆ 
Sra. Júlio Guerra (Martha)— um 

modêlo "IN" em estamparia, onde 
sobressaiam de forma harmoniosa, 
toda sua classe e elegância 

☆ 
A sociedade de Imperatriz de A a 

Z, reuniu-se domingo passado, na co- 
mex residência do casal sr. Raul e 
D. Dulce para levar a Antonio Carlos 
Rodrigues, as mais belas homenagens 
e mais calorasas felicitações pela pas- 
sagem do seu aniversário. 

—Na ocasião foi servido um sucu- 
sento churrasco, regad.o a cerveja e 
"wisk" que circulavam generosos, le- 
vando a maioria dos presentes s um 
grau bem elevado de manifestações 
diversas de alegria: Foi ssm dúvida 
nenhuma. O aniversário do ano 

☆ 
Brilhantemente aprovada no vesti- 

bular de Piscologia, em Brasília a 
srta. Luzi Rosa Gomes Rocha. Filha 
do casal: Sabina e Antonio Rocha. 
Enviamos a jovem universitária nos- 
sos sinceros parabéns. 

RÁPIDAS E QUENTES 
As elegantes de Imperatriz rece- 

do Estado: uma sujestiva rosa de pra- 
ta um presente do Armazém Paraíba 
—Tema musical: Concerto para um 
Verão— Atuação brilhante do Bossa 
Show— Participação especial; Miss 
Maranhão 72". Presença de todas as 
figuras «vips» da sociedade de Im- 
peratriz. 

MARIA JOSE 
Completou anos ontem, a srta. Ma- 

ria José Vieira, filha querida do nos- 
so Diretor José Vieira e d. Vicen- 
cia Vieira. O aniversário foi come- 
morado na intimidade. Parabéns à 
Maria José. 

Juçara Clube 

AVISO 

A Diretoria do Juçara Clube, torna pu- 
blico aos Interessados o seguinte; 
a— Que nos termos do Único do art l.is 
dos Estatutos, foi criado o quidro de SOCl- 
OS CONTRlBUtN i ES, podendo os in ere- 
ssados adquirir as respectivas propostas 
junto qualquer membro da Diretoria. 

b Para admissão do sócio contribuinte 
devera o mesmo pagar a importância de 
Cr$ 65,00 referente a jòla, mensalidade e 
carteira social, devendo o mesmo fornecer 
dois retratos tamanho 3x4. 

c— Na temporada carnavalesca só serão 
fornecidos convites a pessoa em trânsito 
ou que se encontrem nesta cidade passan- 
do ferias, convites estes expedidos sob a 
responsabilidade de um sócio p oprletario 
atè ás dezesseis horas do dia de cada baile. 

d— Os convites acima mencionados ser- 
ão expedidosmedlante o pagamento de im- 
portância a ser estimulada pala Diretoria 

e — Na referida temporada, as senhoritas 
que tiveram as suas propostam aprovadas 
para frequetarem as festas do Clube, como 
CONVIDADAS ESPECIAS, deverão se faz- 
erem acompanhar de suas carteiras para 
apn sentarem ao Porteho do Clube, quan- 
do exigida, na forma estEtjtaria cujas ca- 
rteiras, diante da exlguidade do tempo, 
ficarão prorrogadas sua vigência atè o fim 
do mes de março do corrente ano 

Imperatriz, 16 de fevereiro de 1973 
Dr. José Maria Rodrigues 

PRESIDENTE 

f Agradecimento 

Raimundo Targino da Silva (espo- 
so) e filhos Francisco e Francisca; 
Erancisca e Miguel; Antonio Francis- 
co e Vicentina; Françuá e Elza; 
Francina e João Moura; Franciza e 
João Paulo; Francila e Alclde; Fran- 
cuí e Madalena; Francisca e Ribamar: 
Francinice e Odilon; Francuêno e 
Francisco Antonio ainda consterna- 
dospela morte de seu ente' querido 
que em vida se chamou ROSA LIN- 
DA'E SILVA ven) de publico agrade- 
cer1 a tddas as pessoas que os con- 
fortaram a acompanharam até o seu 
sedultamento. 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

10a. REGIÃO MILITAR 
IVa. EXÉRCITO 

27a C S M 
JSM DE IMPERATRIZ-MA. 

juiitadoSerypMllildrdeliiiperalríz-Ma. 
A Junta do Serviço Militar de Im- 

peratriz-Ma. convoca os cidadões da 
classe de 1954. para fazer jús com 
suas presenças, na junta de alista- 
mento desta cidsde na Prefeitura Mu- 
nicipal de Imperatriz. 
José Aldobrantino Rosário de Miranda 

| Secretário JSM de Imperatriz-Ma. 

NOTICIAS DO CAMPUS 

A equipe chefiada pelo prof. Gabardo está desenvolvendo 
trabalho intenso desde sua chegada dia 8. 

A nova equipe que chegará dia 28 a Imperatriz será che- 
fiada pelo prof. Luiz Bonim, agrônomo dos mais destacados do 
Paraná. Desde já os agricultores e agrônomos da região, devem 
procurar manter contato com a casa do lavrador, que irá trabalhr 
em conjunto com a equipe de agronomia da Universidade. 

Posto de Higiene — Será instalado em Imperatriz pela Pre- 
feitura Municipal um posto, com apôio da Secrelaria de Saúde 
do Maranhão, e do Paraná, Hospital do Funrural e estudan- 
tes e professores do Campus. O trabalho será inteiramente de- 
dicado ao setor preventivo da medicina. O Prof. Niroslau Ba- 
ranski, que é o Coordenador do Setor Médico do Campus na 
Universidade, passou quatro dias em Imperatriz tratando do as- 
sunto. Este professor disse qúe possivelmente, a vacinação será 
feita pelo método moderno de pistola de pressão, indolor e rápido. 

O Prefeito José Xavier promete instalar o Posto de Hi- 
giene em poucos dias. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Edital N0 01/73 

CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, senhor 
José do Espirito Santo Xavier, usando das atribuições que lhe são conferi- 
das em Lei, etc. 

CONVOCA a todos os portadores de Carteiras Prpofissionais assi- 
nadas pela Prefeitura, bem como a todos aqueles que, por quaquer forma 
ou direito dela se considerem empregados a comparecerem diante do Se- 
cretário Geral de Administração e Finanças, senhor José Maria Quariguasi, 
munidos de todos os seus documentos, dentro de 30 (trinta) dias a contar 
desta data, para regularização de suas situações funcionais, sob pena de 
serem demitidos por abandono de cargo. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
aos 15 dias do mês de fevereiro de 1.963. 

José do Espírito Santo Xavier 
Prefeito Municipal 

C O V A P - Materiais para Construção 

anos Galvanizados e Pláslleos 
Ferro Redondo p/ construção 
.Azulejos, erâmica 
Louça Sanitária 
Material p/ Encanamento 
Produto de imento Amianto 
Fôrro de Pinho e Eucatex 

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Estacionários, Elétricos de2- e 3 Fases 
Bombas Hidráulicas 
Ferragens em Geral 
Materiais Elétricos 
Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — MA. 


