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Posse dos Eleitos: 

Nova Administração 

Intensa programação foi 
cumprida no último dia de 
janeiro, com a posse do no- 
vo prefeito e vice e novos 
edis (Legislativo) p mudança 
da situação politico-adminis- 
trativa do Município. 

Após a missa mandada 
celebrar na Igreja de Fáti- 
ma, às 8 horas, o ponto cul- 
minante da posse aconteceu 
nos salões do Clube Juçara, 
quando o presidente da Câ- 
mara Municipal de Imperatiz 
(legislatura anterior), sr. Le- 
oncio Dourado foi convidado 
para presidir a sessão pú- 
blica solene de posse e ini- 
ciou a chamada dos eleitos, 
autoridade constituída e con- 
vidados especiais para com- 
por a mesa dos trabalhos. 
Seguiu-se a entrega de di- 
plomas ao novo prefeito Jo- 
sé do Espírito Santo Xavi- 
er e do vice-prefeito Ivan 
de Paiva Assunção. 

EXECUTIVO 

Findo a diplomação do 
prefeito e vice-prefeito, o 
ex-prefeito Renato Cortez 
Moreira transmitiu os encar- 
gos do Executivo Municipal 
ao prefeito diplomado José 
Xavier e usou de breve alo- 
cução para realizar um rápi- 
do histórico de sua adminis- 
tração, dando por encerrado 
o seu mandato de prefeito 
municipal de Imperatriz, con 
cluindo sua oração com as 
palavras de um autor desco- 
nhecido: "Espero a Justiça 

de Dens na voz da história". 
Em seguida, falou o atual 

prefeito José Xavier que, 
dentre outras palavras pala- 
lavras, assegurou realizar um 
Governo aberto e atuante 
em Imperatriz, enfatizando 
que não será um "Prefeito 
da Arçna. Não serei um pre- 
feito a serviço de políticos, 
mas um prefeito de todos, 
principalmente do povo". 

LEGISLATIVO 

Seguindo-se à diplomação 
do Executivo municipal, o 
ex-vereador Leoncio Doura- 
do convidou os vereadores 
eleitos e reeleito para parti- 
cipar da solenidade de di- 
plomação dos representan- 
tes do povo de Imperatriz na 
Câmara Municipal de Im- 
peratriz. 

Antecipando à entrega de 
diplomas aos novos edis, o 
ex-presidente da Câmara 
Municipal de Imperatriz fa- 
lou da importância do legis- 
lador municipal e ressaltou 
a grande reponsabilidade dos 
senhores legisladores. 

Em prosseguimento à ses- 
são pública de diplomação 
dos vereadores discursarm o 
edil Benedito Batista (pala- 
vras de incentivo e confian- 
ça ao novo prefeito), Remi 
Ribeiro (em nome de sua a- 
gremiação partidária, a Are- 
na) e finalmente Francisco 
Freitas Filho (em nome da 
bancada do partido da Opo- 
sição). 

CONVIDADOS ESPECIAIS 

Dentre os inúmeros convi- 
dados àquela solenidade, a 
reportagem notou as presen- 
ças do secretário Jaima Nei- 
va Santana, da Fazenda, sr. 
Alfredo Duali be, assessor 
especial do governador Pe- 
dro Neiva e o sr. Salvio Di- 
no, assessor Jurídico do Go- 
verno estadual e que encer- 
rou a sessão de diplomação 
com breve alocução poética. 

Autoridades civis, militares, 
judiciárias, religiosas, empre- 
sários locais e da região, im- 
prensa falada e escrita (O 
PROGRESSO, através do 
nosso diretor José Mato Vi- 
eira) e o povo em geral pres- 
tigiaram as solenidades de 
diplomação dos novos diri- 
gentes municipais. 

ENCERRAMENTO 

Durante as solenidades de 
posse dos eleitos, a Câmara 
Municipal de Imperatriz pro- 
moveu um coquetel aos pre- 
sentes, seguindo-se de um 

amistoso de futebol entre as 
representações do Imperatriz 
(2) x Vera Cruz (I), no Es-, 
tádio do Mangueirão, com 
portões abertos para o pú- 
blico em geral. 

O ponto de encerramento 
das solenidades verificou-se 
na Igreja Presbiteriana à 
noite, com a prática de um 
culto em intenção dos novos 
dirigentes municipais. 

Remoção de lixo, "tapa bu- 
raco" e condições de tráfego de 
veículos nas principais artérias 
da cidada, eis os pontos ataca- 
dos pela "Operação Impacto", 
conforme programação da nova 
administração municipal prefei- 
to José Xavier. 

A "Operação Impacto" está 
sendo coordenada pelo vice-pre- 
feito Ivan Assunção, sob a coor- 
denação do secretário de Obras 
da municipalidade, engenheiro 
Edemilson Moreira, e se cons- 
titui de uma verdadeira "blizt" 
de "Cidade limpa é cidade ci- 

vilizada". 
Ontem (sábado), a "Operação 

Impacto" iniciou suas ativida- 
des na rua LuiS Domingues — 
artéria central da cidade, para- 
lela à av. Getúlio Vargas, e que 
servirá de fluxo rodoviário —, 
onde dezenas de operários, má- 
quinas e caminhões trabalham 
para restituir às condições do 
vaivém de veículos e pessoas. 

A ' blitz" prosseguirá pelas de- 
mais ruas centrais, principal- 
mente em vista das crateras e 
lamaçais. 

CHEGARAM ONTEM A IMPERATRIZ 

TUBOS PARA A REDE DE ESGOTO 

Possivelmente ainda no 
corrente semestre nossa ci- 
dade será dotada da princi- 
pal infra-estrutura de um 
centro urbano: rede de cap- 
tação de esgotos. A esse res- 
peito, acaba de chegar(on- 
tem) em Imperatriz a primei- 
ra remessa de tubos (400)— 

num total de 50 mil tubos— 
para implantação da rede de 

esgoto sanitário da cidade. 

A informação é do geólo- 
go Carlos Gomes de Sousa, 
gerente da "Companhia de 

Água e Esgotos do Mara- 
nhão" — ACAEMA. 

A NOVA CAMARA MUNICIPAL: 'r t 

Integração e Re.alização 

Vencimentos dos vereadores, 
integração e realização conjun- 
ta legislativo e exec tivo, eis 
os pontos principais debatidos 
na primeira reunião da nova Câ- 
mara Municipal de Imperatrizr 

quinta-feira última (dia do 
corrente). 

Os trabalhos de abertura da 
nova legislatura foi ditadas pelo 
ex-presidente da Câmara, sr. 
Leoncio Pires Dourado, que con- 
vidou o vereador mais velho em 
plenário para prosseguir os tra- 
balhos de abertura e composi- 
ção da nova mesa diretora da 
CMI e o prefeito José Xavier, 
que naquela oportunidade es- 
tava presente. 

Em obediência ao regimento 
interno daquele legislativo, a- 
presentou-se o edil Benedito Ba- 
tista Pereira (ARENA) para re- 
ceber das mãos do ex-edil Dou- 
rado a presidência da Casa, se- 
guindo-se breve exposição sobre 
a eleição da nova mesa direto- 
ra. Consultado o plenário para 
a apresentação de chapas, depois 
de formular instruções sobre a 
votação, o vereador Remi Ri- 
beiro Oliveira (ARENA), em par- 
te, pôs em discussão o processo 
eletivo em chapa única. Ante a 
proposição do representante da 
Arena, o veread or Pedro Ribei- 
ro Gonçalves (MDB) discordou 

daquela modalidade eletiva er pe- 
diu revisão no regimento inter- 
no, culminando com a votação 
que aprovou com a tese do re- 
presentante da Arena, chapa 
única. 

NOVA MESA 

O partido da Oposição que re- 
sultou em quatro votos a seu 
favor, centra cinco da Arena. 
Assim, a, constituição da nova 
mesa apóntou os seguintes can- 
didatos: 

Presidente. Benedito Batista 
Pereira — Vice: Alvina Vieira 
Fortaleza — Secretário: Olí- 
vio Alves Viana — 2^ Sec.: Fran- 
cisco de P-__„ Almeida. 

O vereador Remi Ribeiro O- 
liveira foi escolhido líder da 
Arena e, agradecçpdo à indica- 
ção, formulou votos de maior 
proximidade com o poder Exe- 
cutivo, enquanto o líder do MDB 
vereador Francisco Rodrigues 
destacou a linha de conduta da 
bancada da Oposição, embora 
minoria, mas que se conduziria 
em nome do bem-comum nas 
realizações do Executivo. 

Encerrando a sessão, falou o 
presidente Benedito Pereira so- 
bre a importância do cargo de 
legislador numa cidade como 
Imperatriz e prometeu corres- 
ponder à indicação para dirigir 
o legislativo municipal. 
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Brindes 

A direção ,do jornal O PROGRES- 
SO recebeu e agradece os seguintes 
brindes promccionais: 

O n5 73 da revista "Sua Boa Es- 
trela" — publicação dos amigos da 
Mercedes-Benz do Brasil S/A --, e- 
dlçâo fartamente ilustrada com im- 
pecável apresentação gráfica (off-set) 
em fotolito, Esta edição traz palpi- 
tantes reportagens, como "O Velho 
Pioneiro" (A Amazônia a Transam. 
Uma epopéia de prpgresso e de in- 
tegração. Nota lO.), 'Cidade de Pedra" 
(Vila Velha), "O Velho Amigo do Ho- 
mem'. (O cachorro fiel e inseparável 
do homem) etc. Agradecemos à dire- 
ção da "Diesel Carolina S.A.", reven- 
dedor autorizado da Meicedes-Benz 
em Imperatriz, pela belíssima pu- 
blicação. 

Também agradecemos o brinde dis- 
tribuído pela "Cia. de Gás do Pará" 
—PARAGÁS: um cinzeiro de madei- 
ra, em formato de Butljão . Mais u- 
ma obra-prima do artesenato cearen- 
se. Também nota 10 pela feiçâs ar- 
tística do brinde. 

Nas recentes eleições fiquei 
surpreendido com o número de 
candidatos que já tinham exer- 
cido a função de prefeito ou ve- 
reador varias vezes. Deveria 
haver um limite. Digamos, du- 
as vezes. 

As declarações acima são do 
governador Pedro Neiva de 
Santana, durante entrevista co- 
letiva à imprensa, no Rio. Se- 
gundo o governador do Mara- 
nhão, é preciso "forçar uma 
renovação dos quadros políticos, 
com a limitação de mandatos 

exercidos, especialmente nos mu- 
nicípios." 

Durante sua longa entrevista, 
o governador Pedro Neiva en- 
fatizou que "tem muita gente 
por aí que é prefeito, ou depu- 
tado estadual profissional". 

Em certo trecho de sua en- 
entrevista, o governador apon- 
tou causa da diminuição de nos- 
sa representação no Congresso 
Nacional a incidência de ampla 
faixa de analfabetismo, e de- 
fendeu a necesidade de uma 
revisão na legislação eleitoral. 

B.E.M. QUER CRESCER 

—Estamos aqui para cres- 
cer. .O BEM está aqui para 
trabalhar lado a lado com o 
prefeito Xavier, com o pecu- 
arista, o agricultor, o indus- 
trial, o comerciante. Nossa 
filosofia de trabalho é cres- 
cer com a cidade, com a re- 
gião tocantina. 

Depois de enumerar a im- 
portância da agência local 
durante 72, o sr. Eduardo 
Lopes enfatizou as perspe- 
ctivas do BEM para o cor- 
rente ano, sobressaindo a 

implantação do "Warraut", 
financiamento a AGAEMA 
para construção de seis pc - 
ços artesianos locais, che- 
que de viagem "BFM", a- 
gente de financeiro do FI- 
NAME, regulamentação das 

Comunicação 

Promoção 

Pesquisas 

Escrevo biografias, correspondências, documen- 

tos etc. Redação, Revisão e Criatividade. Telefone 

para o jornal 0 PRÜGRFSSO (p i. OTÁVIO BARROS). 

terras (grilagem) junto ao 
INCRA e, construção de um 
moderno prédio para melhor 
funcionamento da agência 
local do BEM. 

Um dos participantes da 
exposição quis saber deta- 
lhes sobre as terras devolu- 
tas, tenda o conferencista 
alertado que isso é um pro- 
blema ligado ao INCRA: 

—Somo? escravos da lei! 
O INCRA é um órgão fede- 
ral e vem estudando o pro- 
blema das terras devolutas. 
Isso, porque o título da pro- 
priedade implica uma pro- 
blemática social, não esque- 
cendo o fenômeno da grila- 
gem. O INCRA está ana- 
lisando casos isoladamente. 
O título de propriedade im- 

plica fatores sociais/econô- 
micos. É intenção do Gover- 
no federal fazer uma redis- 
tribuiçõesdessas, mas possos 
assegurar que os interessa- 
dos na aquisição de terras 
devolutas receberão seus tí- 
tulos de propriedade do 
INCRA. 
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ROTEIRO DE UM VÍCIO 

Embora o esforço, a boa vontade 
e acima de tudo o civismo de um po- 
vo signifiquem soma preciosa carre- 
ando valores para se fundirem, para 
se sincronizarem n^ programatica da 
Revolução de Março de 1964, nem 
por isso no extenso mundo verde da 
política paraense, deixam de surgir 
vazios, "carrascos", manchas baixas 
que indicam o "h íbitat" de ervas 
raquíticas e daninhas. 

O império do sileacio e da nega- 
tiva, teimam em conservar intactos 
os seus limites, o patrimônio dos se- 
us mistérios, nas os indecisos afir- 
mam que o apoio a estes males, se 
encontram pousados com muita tran- 
qüilidade, no seio .-'to da floresta. 

MARABÁ hoje, Vi._. "'m drama 
na si a historia. Ê ao mesmo tempo, 
palco, vitima e testemunha acabru- 
nhada, da atividade e da aliança de 
propositos, contra sua capacidade de 
atitudes, contra seu proprio destino 
doméstico. Sente na desilusão dos se- 
us filhos, o imerecido casfgo de. ser 
um povo forte, cheio de vontade. Sen- 
te no tratamento que recebe, o des- 
prezo pelo motivo de lutar em defe- 
sa dos princípios preconizados pelo 
movimento de renovação nacional, 
em tão boa hora implantado. 

Seus filhos se dividiram. Os bons 
se separam dos maus. De um la- J 
do, se encontra plantada, firme e vi- ! 
gorosa, a sua maioria absoluta, so- 
ma do que existe de meihpr em ma- | 
terial humano. Ê a força e o patri- | 
monio das suas virtudes, em luta de- 1 

claruda pela conquista da purificação ! 
dos costumes e total obediência ao j 
idealismo revolucionário, tendo ape- | 
nas como motivação, o amor à terra, | 
a Justiça e ao trabalho. 

Na banda de lá, vegeta u'a minoria 
mercenária, verdadeiros destroços de 
um passadismo que muitos males 
causou a terra comum e a sua gente. | 
Procura com unhas e dentes se ape-| 
gar a vigência dos sistemas nocivos 

• ac ontem quando o coronelismo san- 
gainario e corrupto, da chicote s ar- 
ca uuz, impunha prestigie e sujeição, i 
e -üenclo a sua ambição e aos seus ' 
crimes. 

Infelizmente tão poderosa, decidida 1 

e desconhecida é a força que apoia 
a sobrevivência deste estado de coi- 

Escreve: M. M. 

sas, que tem sido difícil e fatigante 
derrotá-la em campo raso. Reveses 
como derrota do Diretório, e do plei- 
to eleitoral, são anuladas, e o pior é 
que estes males se recuperam e se 
levantam nas mesmas condições an- 
teriores, trocando suas posições com 
os vencedores. 

Tão grave e tantos danos vinha 
ocasionando essa situação, que o Go ■ 
verno Central julgou por bem des- 
trui-la. Primeiro foi o recesso do Le- 
gislativo Municipal, cujos represen- 
tantes haviam se transformado em 
um grupo' insensível ie marionetes, 
chegando ao ponto de sacrificar os 
altos interesses da coletividade e do 
progresso local, em proveito de in- 
teresses personalista. Depois veio a 
cassação do mandato e dos direitos 
políticos e civis de um deputado. 

Dizer-se da implicância dese ex- 
-politico no descalabro em que a po- 
lítica municipal se debatia, principal- 
mente no âmbito legislativo onde o 
principal objetivo era o tranca na 
ação administrativa, e do apoio que 
desfruta ou desfrutou em esferas 
ponderáveis, os fatos assim apontam 
e o futuro dirá. 

No pleito de novembro, o mara- 
baense através do voto dos seus e- 
leitores, tributou consagradora. justa 
e merecida manifestação de apoio e 
gratidão ao Presidente Médici. Ra- 
tificou nas Urnas, com uma vitoria 
retumbante e histórica, uma esma- 
gadora derrota ás pretensões eletivas 
dos inimigos do povo, da terra e do 
progresso-. 

Infelizmente, nem mesmo possuin- 
do tão significativa conquista, mere- 
ceu o reconhecimento do seu feito. 
O plano político e administrativo es- 
tadual, persistem em conservar em 
"status-quo", o esquema que fora 
armado a quase um ano, destinado 
ao fornecimento do prestigio local do 
político cassado. 

Todas as ponderações, solicitações 
e demais arrazoados que o Diretório 
Arenista de Marabá, encaminhou a 
Executiva Estadual, tentando a sua 
reabilitação e admissão no seio des- 
sa entidade, em igualdade de trata- 
mento ao qual seus direitos fazem 
jus, sempre foram recusados e a- 
nulados. 

Declaração 

Sebastião Inácio de Medeiros, 
declara que perdeu nesta cida- 
de todos os documentos de um 
carro Ford-Corcel côr branca, 
motor n^ 131.926, chapa IZ-0501, 
Chassiss n9 2B22D-10423 perten- 
centes a Ubirajara Parreira da 
Silva. A pessoa que encontrou 
poderá entregar na travessa 
Aquiles Lisboa, n.0 1145 que 
será gratificado com Cr$ 100,00. 

O tratamento que o Diretório tem 
recebido de parte daquela entidade 
politica, jamais foi o qua merece, e 
sim o que seria dispensado a um fer- 
renho adversário político. 

Bom seria que o Exmo. Snr. Pre- 
sidente Nacional da ARENA, se in- 
teirasse desses fatos e verificasse a 
justeza das suas razões. O que está 
em jogo e continua em disputa, não 
é a dúvida do prestigio local do Di- 

j retorio Municipal da Aliança Reno- 
i vadora Nacional, porque este repou- 
sa e se fortalece cada vez mais na 
consciência do povo. O que existe de 
fato, é a continuidade de um proces- 
so de cultura a longo prazo, visando 
a tentativa paralela da nulidade de 
um ato de cassação. 

Marabá, em 14 janeiro 73 

Cia.flp-IÉstràlÉlomlios-Cill 

C.G.C. n0 06.412.480/q01 

Assembléia Geral Ordinária 

cro nvocação 

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 1 973, às 10:00 
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, discursão e votação do Relatório da Dire- 
toria, Balanço, conta de Lucnis 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 1 

HOSPITAL SAQ RAIMUNDO 

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

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍMICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do — Abdomern — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia— Der- 
matologia—Peaiatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 
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BELA VISTA, uma vila 

a espera do progresso 

Reportagem de OTÁVIO BARROS 

—Bela Vista existe! Ela está logo ali, 
no outro lado do Tocantins, em ter- 
ras goianas. Somos ainda criança mas 
vamos crescer, assim como Impera- 
triz. Somos uma comunidade de pro- 
blemas e problemáticas. Contudo, 
temos £é no futuro. Por isso, coníia- 
mos no futuro de Bela Vista 

A exposição acima é da jovem 
Maria de Fátima Rocha Gonçalves, 
principal personalidade da vila Bela 
Vista. E que Maria de Fátima acaba 
de tornar posse na Câmara Munici- 
pal de Itaguatins, como representan- 
te da vila Bela Vista, mais os povo- 
ados Grota do Meip, Praia Alta e 
Buriti. 

Bela Vista oferece* um bom "relax" 
nos fins-de-semana, embora ainda 
não ofereça condições de lazer(ser- 
viços) para o visitante. O repórter 
desembarca e depois de percorrer as 
ruas e ruelas da vila, tento uma en- 
trevista com a jovem edil: 

—Por que eu me candidatei a Vere- 
adora? Ora, de início tentei afastar 
a idéia. Depois, incentivada pelo a- 
polo apoio do ex-vereador Antonio 
Martins Jorge, concluí que vivemos 
numa época em que a juventude de- 
ve ser participante. Agora só pen- 
so em trabalhar. 

O repórter nota um fenômeno 
que tem prejudicado o crescimento 
de Bela Vista: as inundações do To- 
cantins. Pessoas e animais são afu- 
gentados pelas águas para, após a 
tormenta, a vila voltar a ter vida 
normal. Futuramente as coisas vão 
melhorar, disse Maria de Fátima: 

—As"Centrals Elétricas de Goiás'' 
vão aproveitar o potencial energético 
da cachoeira de Santo Antonio, no 
município de Itaguatins o que signi- 
fica o fim das cheias. A represa vai 
regularizar o nível as águas para 
navegação. Quando isso acontecer, 
Bela Vista vai seguir as pisadas de 
Imperatriz Vamos crescer! 

O repórter procura saber dos pro- 
blemas locais. Maria de Fátima de- 
monstra apreensão ante a situação 
de sua comunidade. A vila não dis- 
põe de infra-estruturas (educação, 
saúde pública, bem-estar social etc.) 
condizente com nossa era tecnológica 
por isso é pensamento da jovem edil 
lutar para construção de um posto 
de saúde pública e um grupo escolar: 

— Espero fazer alguma coisa em 
meu mandato. Somos uma população 
acima de I mil hapitantes, incluindo 
os lugares Grota do Melo, Praia Al- 
e Buriti. Não dispomos de assistên- 
cia médica e os casos graves são a- 
tendidos no outro lado do Tocantins, 
isso é, Imperatriz. Estou preparando 
um ante-projeto para firmar um 
convênio entre as prefeituras de 
Itaguatins e Imperatriz, a fim de 
conseguirmos assistência médico-sa- 
nitária da Fundação SESP ou Hos- 
pital do FUNRURAL, em Imperatriz. 

Para o visitante, o desprezo da a- 
dministração públida em Bela Vista 
é visível, a não ser um improvisado 

galpão (coberto de palhas) que fun- 
ciona como escola e um prédio de 
alvenaria, cnde funciona o Mercado 
Público: 

—Você viu nossa Vila? É por isso 
que pretendo fazer alguma coisa a- 
qui. Embora contribuímos com a cir- 
culação de riquezas para Imperatriz, 
quase nada recolhemos em troca des- 
se intercâmbio comercial Sim, por- 
que toda a nossa produção tem um 
mercado garantido: Impératriz. Te- 
mos intenção de ampliar nosro in- 
tercâmbio com Imperatriz, principal- 
mente do ponto-de-vista social e 
cultura). Atualmente alguns estudan- 
tes locais freqüentam os educandá- 
rios de Imperatriz, e isso tende a se 
ampliar, mormente com a construção 
da hidrelétrica da cachoeira de Santo 
Antonio. 

Um guarda-fiscal (estadual) parti- 
cipe entrevista, juntamente com o 
ex-ve^eador Antonio Jorge, e tam- 
bém confia no futuro de Bela Vista: 

—Essas terras por aí são do INCRA 
que vem estudando o problema das 
terras devolutas. O Governo de Goiás 
tem observado essa região, aliás há 
um plano para valorizar as ativida- 
des agropecuárias locais. 

O ex-vereador Antonio Jorge de- 
monstra otmismo quanto à hidrelé- 
trica, enquanto a vereadora Maria 
de Fátima fala da futura iluminação 
pública e da construção da estrada 
municipal que vai ligar a vila à sede 
do Município: 

—Vou batalhar por assa estrada. 
Ela será a propulsora do progresso 
de nossa vila. È por ela que vai cir- 
cular nossas riquezas. Nossas popula- 
ções vão usar essa rodovia como me- 
io de transporte e de integração so- 
cial. Essa estrada vai ser o ponto de 
partida para despertar o progresso 
em todos nós- Essa estrada e mais a 
cachoeira de Santo Antonio serão os 
fatores básicos para Bela Vista dar 
o seu primeiro passo. Assim como 
adonteceu com Imperatriz, com a Be- 
lém-Brasília. O futuro vem aí! 

Economia e 

Negócios 

O último número de "Veja" 
traz os balanços do BASA, PA- 
RAGÁS e BRADESCO. Segundo 
aquela publicação, o BRADESCO 
elevou em 52,8% seus depósitos 
de 1971 para 1972, de de 2,3 
bilhões de crezeiros para 3,5 
bilhões. A PARA GÁS teve um 
movimento semestral (até outu- 
bro) de vendas num total de 23,2 
milhões de cruzeiros, com um 
lucro de 5,2 milhões. Finalmen- 

Hospital Infantil Menino Jesus 

AVISO 

A direção {leste 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. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — Im pratriz—Maranhão 

A v i s o 

A Escola "Cristo Rei" tem a 
satisfação de comunicar aos se- 
nhores pais e alunos que a par- 
tir do dia 5 de fevereiro esta- 
rão abertas as matrículas para 
o ano letivo de 1973. 

Primário completo, diurno e 
noturno; Professoras competen- 
tes; alto nível educacional. 

Diretora 

Edelvira Marques de Moraes Barros 

te é destacado o Balanço do 
Banco da Amazônia (BASA) re- 
lativo ao ano de 72, com um 
aumento de depósitos em 24% 
em relação a 71: os depósitos 
joram elevados de 605 milhões 
de cruzeiros para 725,9 milhões, 
conseguindo-se um lucro dispo- 
nível de 38,3 milhões de cruzei- 
ros o que representa um lucro 
por ação de Cr$ 0,19. 

Cia. Agro-Industrial 

doTocantins-C AIT O 
t.fi.í, 00.412.480/001 

Assembléia Geral Eitraordinaria 

CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os Srs. Aci- 
onistas da CIA.AGRO-Industrial 
DO TOCANTINS-CAITO a se 
reunirem em A sembléia Geral 
Extraordinária no dia 30 de A- 
bril de 1.973, ás 11:00 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 deliberax'em sobre 
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 del972. 

CAIO JUNQUEIRA NETTO 
DIRETOR 

O PROGRESSO 
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JAPUAN VIEIRA 

Binidita vem chegando 
se acabando nim risada, 
balançando siás cadêra 
mode isquentá a moçada 

Inda num ví muié sabida 
cuma a tá de Binidita: 
quando ela fala cá gente 
ela fica mais bunita 

Também tem um tá mistéro 
no seu jeito de ciá: 
quando ela fala cá gente 
os da gente qué istralá 

mernlo assim eu nunca fujo 
meus ói dela, apois num nego? 
isto eu faço noite e dia 
Nem que, eu fique dispois cego. 

O VIL Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 
' * i 

" Industrialização das oleoginosas 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—Ufa. 

CG.C. 06 -146 245- insc. Est. 142053.006 
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Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Sociedade em foco 

GRAÇA OLIVEIRA 

Antonio Carlos, o dinâmico geren- 
te do Banco do Estado recebeu sa- 
bado passado, com uma autêntica 
programação a visita da alta direção 
daquele referido estabelecimento. 

☆ 
Com inicio às 10,30 h. quando che- 

gavam no aeroporto Dr. Eduardo e 
e sua comitiva que foram recebidos 
por grande númex. pessoas; on- 
de achavam-se reunidas t Irmanadas 
autoridades civis, militares e os ma- 
is prestigiosos representantes do em- 
presariado de Imperatriz. 

☆ 
Seguiu-se a visita a agência local, 

com entrevista da Diretoria aos em- 
presários, comerciantes e clientes em 
geral e onde foi oferecido aos visi- 
tantes um fino "cock-tail" 

Logo após na confortável e bem de- 
corada residência de Antonio Carlos 
foi servido elegantemente um almo- 
ço muito especial. 

☆ 
Às 18 h. no Clube Tocantins rea- 

lizou-se uma conferência que reuniu 
as mais importantes figuras da cida- 
de, social e impresarial. Na ocasião 
o Dr. Eduardo Vasconcelos numa 
linguagem fluente, clara e objetiva 
deu uma idéia exata do "Programa 
Operablonal do BEM em 1.973" e do 
desejo, confiança e alegria de ver o 
Banco do Estado transformado numa 
das peças fundamentais de esforço 
de desenvolvimento da comunidade 
de Imperatriz. 

☆ 
Em seguida o presidente e a i- 

lustre comitiva eram recepcionados 
pela Associação Comercial na chur- 
rascaria "Boi na Brasa" com um jan- 
tar fino e elegante onde compare- 
ceram tôda a sociedade imperatri- 
zense de A a Z. 

☆ 
Sábado passado no Clube Juçara a 

"pop noite", promoção dos universi- 
tários de Carolina. Apresentaram na 
ocasião um moderno desfile que in- 
felizmente não foi muito bem rece- 
bido pela maioria dos presentes, fato 
que lamentamos profundamente. 

☆ 
O Sr. José do Espirito Santo Xa- 

vier e Sr. Ivan de Paiva Assunção são 
respectivamente os novos prefeito e 
vlce-prefeito empossados no ultimo 
31. Aos novos dirigentes de Impe- 
ratriz os nossos votos sinceros de 
uma administração a altura para u- 
ma das dez cidades que mais cres- 
cem nos últimos anos. 

☆ 
O sr. João Borges, conhecido con- 

tador nesta cidade, foi o aniversari- 
ante do dia 2 p/p/. A noite êle e sua 
esposa Vânia receberam com muita 
alegria um grupo de amigos que fô- 
•am levar os cumprimentos do ani- 
versariante. Parabénsl 

☆ 
Da sociedade de Pinheiro para u- 

ma circulada de férias em Imperatriz 
noticiamos a visita da menina-moça 
Hiolene Morais Oliveira a quem de- 
sejam muito sucesso. 

☆ 
Do Hospital São Raimundo divul- 

gamos a sua recente aquisição: Dr. I- 
tamar Guará, jovem cirurgião, que 
veiojntegrar na sua já conhecida 
equipe médica, assim constituída: Dr. 

Raimundo Nolêto; Dra. Ruth; Dr. E- 
vilásio Oliveira; Dr. Rui Flexa e Dr. 
André Paulino. 

☆ 
A aniversariante de hoje é a garo- 

ta Rita de Cássia, que completa 8 
anlnhos. É filha do casal: João Mar- 
ques da Silva e da conhecida escri- 
tora Edelvlra, que recentemente lan- 
çou o comentado livro: Eu, Impera- 
triz. Abraços a aniversariante e se- 
us papais. 

☆ 
A "G Modas" recebeu os últimos 

lançamentos do sul do país e aguar- 
da a visita das sras. e srtas. elegan- 
tes de imperatriz. 

Numa promoção conjunta do Clu- 
be Tocantins e Sociedade em Foco 
para a sociedade de Imperatriz: "U- 
MA NOITE DE DESTAQUE"— pa- 
trocinio de grandes firmas da nossa 
praça e apresentação das 10 senho- 
ras mais elegantes do ano de 1.972. 
Aguardem para o próximo 10 de 
fevereiro. 

☆ 
O CAI (Clima de Acidentados de 

Imperatriz) recentemente instalado 
no Hospital São Raimundo foi um 
dos passos marcnntes na medicina 
desta cidade. Sob a direção de Dr. 
Erllásio Oliveira, autopedista e trau- 
matologista e que traz em sua baga- 
gem de médico formado pela Univer- 
sidade Federal da Bahia, 3 anos de 
trabalho em São Luiz. 

☆ 
Recem chegada de Goiânia a sim- 

pática srta. Lúcia Barros Silva que 
pretende fixar residência nesta cida- 
de. Boas vindas a você, Lúcia. 

☆ 
Novamente entre nós a presença 

simpática e elegante da sra. Marise 
Hapner, desta feita acompanhada dos 
seus filhos. 

☆ 
Dia 28 p.p. esteve aniversariando 

o sr. José Ávila Maranhão, digno a- 
gente do INPS nesta cidade. A data 
foi comemorada entre os amigos 
com um churrasco em João Lisboa. 
Agradecemos o atencioso convite, 
parabenizando-no efusivamente. 

Promoção da Rádio 

Cultura de Anápolis 

A alta direção da "Rádio Cultura 
de Anápolis"—principal emissora da 
maior cidade do interior goiano—a- 
caba de incluir em sua vasta progra- 
mação radiofônica um serviço de u- 
tllidade pública dedicado a Impera- 
triz, gratuitamente. 

A informação é do jornalista Cvan- 
dro Ponce Neto, integrante do de- 
partamento de radlojornallsmo da- 
quela emissora anapolina, que acres- 
centou não haver nenhum i exigên- 
cia para as mensagens, avisos e co- 
municados de pessoas residentes em 
Imperatriz que mantenham interes- 
ses em Anápolis. 

Disse mais o sr. Evandro Neto que 
interessados (residentes ou em trân- 
sito por Imperatriz) poderão utilizar 
serviços locais de telecomunicações 
e mandar os avisos para o fone 2758, 
"Rádio Cultura de Anápolis", Aná- 
polis, Goiás. 

"Revista Rodovia" 

pesquisa a BB 

Uma equipe de jornalistas da "Re- 
vista Rodovia", publicação de cir- 
culação nacional, editada pelo Depar- 
tamento Nacional de Estradas e Ro- 
dagens—DNER, estão vasculhando 
todo o estirão da Belém-Brasília pa- 
ra realizar uma importante reporta- 
gem sobre a rodovia de Bernardo 
Sayâo, no ano da inauguração as- 
fáltica. 

Os srs. Luis Andrade (repórter) 
José Marcelino (cinegrafista) e Hel- 
demir Ribeiro (.fotógrafo), em trânsito 
por Imperatriz, visitaram a redação 
do jornal O PROGRESSO, e em 
conversa com o nosso diretor jorna- 
lista José Matos Vieira, destacaram 
a importância de nossa cidade no 
contexto da Belém-Brasília 

Adiantaram que o DNER vai rea- 
lizar extensa promoção jornalística 
sobre a rodovia Belém-Brasilla, des- 
tacando-se amplas reportagens na 
"Revista Rodovia" e um documen- 
tário cinematográfico. Nossa cidade 
vai ser reportada como fenômeno da 
BB, na edição de março daquela pu- 
plicaçâo. 

A equipa prosseguiu viagem à ca- 
ta de material na BB, enquanto a 
redação de O PROGRESSO agrade- 
ce a visita e deseja boa curtição jor- 
nalística. Pra frente, Brasil! 

SERVIÇOS DE 
ODONTOPEDIATRIA 
NA "CLINICA SÃO LUÍS" 

A "Clinica Odontológica 
São Luis" na avenida Getú- 
lio Vargas, 972, acaba de 
instalar um serviço especial 
de tratamente odontológico 
exclusivamente para as cri- 
anças—Odontopediatria. A 
informação é do dr. Luis 
Gonzaga Cândido Ferreira, 
consagrado cirurgião-dentis- 
ta e diretor da "Clínica O- 
dontológica São Luis". 

A falta de um matadouro pú- 
blico para o abate de animais, 
mais a inexistência de um ser- 
viço de fiscalização sanitária, eis 
dois grandes prolemas reinantes 
em Imperatriz. 

A informação é do médico-ve- 
terinário Brás de Freitas Fer- 
nandes, prof. de parasitologia da 
da Universidade Federal do Pa- 
raná, que se encontra em Impera 
triz dirigindo uma equipe do 
"Projeto Rondon". À reporta- 
gem, o prof. Brás informou que 
nossa cidade ainda não dispõe de 
um matadouro, com animais 
sendo abatidos clandestinamen- 
te, por isso manterá audiência 
com o prefeito municipal, opor- 

tunidade .que irá sugerir a ins- 
talação de um matadouro. 

Acrescentou o prof. Brás, que 
os animais abatidos para con- 
sumo são sadios, mas se trans- 
formam em perigosos focos de 
doenças durante a fase de ma- 
nipulação nos açougues e fri- 
goríficos anti-higiênicos. Segun- 
do aquela autoridade em vete- 
rinária, há uma legislação fede- 
ral (Ministério da Agricultura) 
que estdbelece a instalação e 
fiscalização de modernos mata- 
douros e que, pelas caracterís- 
ticas daquela lei, Imperatriz o- 
ferece condições de implantar 
um matadouro de cunho re- 
gional. 

BRADESCO apoia comércio local 

Conforme estava previsto, a 
agência local do "Banco Brasi- 
leiro de Descontos S A" foi i- 
naugurada no último dia 29 de 
janeiro, presentes autoridades 
civis, militares, judiciárias, re- 
ligiosas e classes empresariais, e 
vem funcionando em horário 
gigante para o público—das 9 
às 17 horas, de segunda à sex- 
ta-feira. 

Para as solenidade de inau- 
guração estiveram em Impera- 
triz os srs. Oswaldo da Cunha 
Soares, coordenador - Regional 
do BRADESCO, Aigo Hudson, 
diretor do Departamento Agro- 
pecuário e Nelson Passiaú, do 
Departamento de Patrimônio, 

LIVROS «Nordeste» 

Ligas p/ dinheiro, bol- 
sas p/estudantes, por- 
ta cédulas, agendas e 
grampeadores, etique- 
tas e envelopes sacos. 

Papelaria Violeta 

todos altos funcionários do BRA- 
DESCO. 

Enquanto isso, o gerente Wal- 
iter de Sousa, da agência local 
do BRADESCO, informou à 
reportagem que houve um e- 
quívoco do repórter durante a 
entrevista que concedeu e foi 
manchete na edição anterior de 
O PROGRESSO. 

Depois de agradecer nossa co- 
bertura jornalística, o gerente 
Walter de Souza esclareceu que 
o BRADESCO dará total apoio 
à classe comercial local. Palavras 
daquele gerente: 

— Com respeito ao noticiário 
pelo prestigioso semanário "O 
PROGRESSO" que por sinal, 
muito tem colaborado conosco 
no que concerne à assistência 
que proporcionaríamos ao co- 
mércio, cumpre-nos evidenciar 
que houve equívoco de interpre- 
tação, uma vez que êsse ramo 
de negocios, que é um dos nos- 
sos esteios, terá por parte deste 
Banco, assistência especial e 
apoio irrestrito. 

Escola Santa Teresinha 

Avisos — Comunicações 

A Escola Santa Teresinha, através de sua Diretoria, 
comunica aos seus educandos, famílias e demais interessados que; 

1 — As inscrições para todos as turmas, desde o Jardim 
da Infancia até a 8a. série ginasial, estarão abertas a partir do 
dia 11 do corrente. 

de 
2 — As 

15 a 17. 
inscrições pare 2a. época serão feitas no período 

sas 

3 — Os Exames de 2a. época serão feitos no período de 19 a 22 
4 — Haverá mudança de uniformes: 

a) As crianças do 1Q grau (Primário) passarão a usar blu- 
do modelo do Ginásio. 

b) Os uniformes de Educação Fisica, serão substituídos por 
outro, modelo único para todo o colégio. 

Imperatriz, 01 de fevereiro de 1973 

A DIRETORIA 

Serviço de Utilida- 

de Pública 

Solicitamos a presença do SR. 
RAIMUNDO PEREIRA DE 
SOUSA, residente na localidade 
SETE ANTAS (sitio), na Dele- 
gacia de Polícia de Imperatriz, 
a fim de tratar assunto referen- 
te à sua filha SRA. MARIA PE- 
REIRA REIS, que se encontra 
em Belém—Pará. 

Pede-se a quem conhecer o 
referido senhor, transmitir-lhe 
êste aviso. 

DELEGACIA DE POLICIA 
DE IMPERATRIZ, aos dois di- 
as da mês de fevereiro do ano 
de mil novecentos e setenta e 
três. 
BEL. FRANCISCO FLORIS- 
MAR DE ALMEIDA—DELE- 
GADO DE POLÍCIA. 

- Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulejos, Cerâmica 
Louça Sanitária 
Material p/ Encanamento 
Produto de Cimento 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. 


