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BRADESCO VAI FUNCIONAR A PARTIR DE AMANHA 

O maior estabelecimento 
bancário particular do Bra- 
sil — "Banco Brasileiro de 
Descontos S.A." — vai ser i- 
naugurado oficialmente em 
Imperatriz no próximo dia 
29, com sua Agência insta- 
lada na rua Godofredo Via- 
na que funcionará em ex- 
pediente gigante para o pú- 
blico, no horário corrido das 
08 às 17 horas, a partir do 
dia seguinte. 

A informarão é do sr. 
Walter de Sousa, gerente da 
agência local do BRA3ESCO, 

durante entrevista à repor- 
tagem de O PROGRESSO, 
Segundo o sr. Sousa "há 
mais de nove anos que o 
BRADESCO vem tendo in- 
tesse em funcionar na praça 
de Imperatriz, e finalmen- 
te chegou o dia. depois da 
carta patente expedida pelo 
Banco Central da República 
autorizando o funcionamen- 
to de nossa agência local. 
Não viemos a Imperatriz com 
intuito de concorrência a- 
gressiva, e nem poderiamos 
fazer isso ante a potencialida 

desdos demais bancos locais. 
Viemos a Imperatriz para 
ajudar essa arrancada de 
progresso que tem contagi- 
ado toda a região pré-Ama- 
zônica." 

MAIOR BANCO PARTICULAR 

Segunda ainda o sr. Wal- 
ter de Sousa, o "Banco Bra- 
sileiro de Descontos S.A." é 
o maior estabelecimento 

bancário particular do Bra- 
sil, com um montante de de- 

pósitos acima dos 3 bilhões 
e meio de cruzeiros, e que 
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Opeiação Impacto 

## 

— Meu primeiro dia 3mo ad 
ministrador público vaser de- 
dicado á "Operação hpacto", 
No próximo l5 de feveeiro fa- 
remos uma verdadein "blítz" 
nas artérias da cidade, :om re- 
moção de lixo, lama, "apa-bu- 
raco", reimplantação d; ilumi- 
nação pública etc. A "(peração 
Impacto" vai ser pra va r mes- 
mo. 

Palavras do sr. José e Espí- 
rito Santo Xavier, o mo pre- 
feito de Imperatriz e qu estará 
gerindo os destinos da nunici- 

ranhão, e o jovem Dr. Fernan- 
do Silva, ambos de São Luis. 

Sempre ressaltando a capaci- 
dade realizadora de cada um 
dos seus auxiliares, o futuro 
prefeito Xavier informou que 
tais homens são por demais co- 
nhecidos em seus respectivos 
campos de atuação e que virão 
a Imperatriz mais como "pio- 
neiros", isso é, no intuito de co- 
laborar com a administração pú- 
blica para projetar o nome de 
Imperatriz além-fronteira, a- 
crescentando: 

do de problemas: 
— Realmente, dirigir um mu- 

nicípio como Imperatriz é tare- 
fa difícil e complexa. Não pro- 
meto muito. Só espero que os 
comunícipes aguardem o traba- 
lho de minha administração. 
Montei uma equipe que vai sa- 
cudir Imperatriz. Para começar, 
aí está a "Operação Impacto". 

Alongando-se um pouco em 
sua entrevista, o novo prefeito 
destacou a importância de um 
escritório do SEFHAU (Serviço 
Federal de Habitação e Urba- 
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opera em todas ayfaixas do 
ramo, inclusive dispondo da 
"Financiadora BRADESCO" 
e do "Banco BRADESCO de 
Investimentos", aiém de ma- 
is 10 firmas que atuam em 
diferentes ramos (Seguros de 
vida, turismo etc.). 

Uma das novidades do 
BRADESCO em Imperatriz 
vai ser o lançamento do "car- 
tão de crédio" ELO, com o- 
peração em todo o Brasil. 

O sr. Walter de Sousa, 
gerente do novo estabeleci- 
mento bancário, é natural de 
Goiás e descendente de ma- 
ranhenses, téndo exercido as 
funçcés de gerente daquele 
estabelecimento creditício há 
mais de dez anos em várias 
partes do Brasil, sendo os 
Estados do Paraná, Santfi 
Catarina e Piaui (Teresina 
onde mais tempo tem demo- 
rado, com de 15 anos de ser- 
viços prestados ao BRA- 
-DESCO. Declarou que já se 
sentiu um ncvo imperatri- 
zense e que considera as con- 
dições mercadológicas locais 
ae melhores possíveis. 

Como é sabido, uma ver- 
dadeira cidade serve de se- 

de a matriz do BRADESCO.' 
no Estado de São Paulo' 
Trata-se da"Cidade de Deus' 
conglomerado de edifícios' 
conjuntos resiaencial etc., 
próximo a cidade industrial 
de Osasco, destacando-se o 
maior conjunto de cérebros 
eletrônicos da América do 
Sul. 

O sr. Walter de Sousa vê 
as perspctivas locais de ne- 
gócios exelentes e disse que 
uma da- xâixas prioritárias 
do BRADESCO será finan- 
ciamento/investimento. Ou- 
tro setor benficiado— segun- 
do aquele gerente — será 
o campo, atendendo a reso- 
lução 76 do Banco Central 
(crédito rural). A industria 
local será amplamente assis- 
tida, "face nossa linha de 
crédito, isso, adicionada a 
nossa grande rede de esta- 
belecimentos bancários de 
norte a sul do País." Para o 
sr. Soura, o setor menos as- 
sistido será o comércio, en- 
quanto os profissionais libe- 
rais e assalariados gozarão 
de créditos específicos, com 
liquidação mensal, num pra- 
zo de 18 meses. 

Diretores do BEM visitam 

Imperatriz 

Na foto, o novo-efeito José Xavier, { direita ) ladeado pelo vereador Benedito Batista, quando 
participavam do sernmario are administração municipal do ET AM. em São Luiz. 

palidade a partir do pximo 
dia 31. O repórter insie nas 
perguntas O futuro prefto faz 
uma pausa e declara: 

SECRETARIADO 
— Outra grande novidie é a 

relação das pessoas qu irão 
compor o meu Secretariai. São 
nomes respeitáveis, aléríron- 
teira do Norte-Nordeste.daro, 
terei a colaboração de gfte da 
terra. Portanto, eis o nu cor- 
po de auxiliares: Adminiração 
- Dr. Juracy Homem cBra- 

sil; Educação — Prof. Iberto 
Cassimiro; Obras Públicas- Dr. 
Edemilson Moreira, engeieiro 
da Rodobrás; Consultor .rídi- 
co — Dr. José Maria N. mior 
conceituado bel. em Díro em 
nossa capital; Assessores Jor- 
nalista Amaral Raposo, iaior 
autoridade em "Comunicao de 
Massa" e Planificação, nMa- 

— Imperatriz vai ter o pre- 
vilégio de sentir o trabalho des- 
ses homens. Vivemos a Era do 
Planejamento e só o planeja- 
mento é que vai empurrar o 
Desenvolvimento de Imperatriz. 

A reportagem ainda quis sa- 
ber mais detalhes (entrevista) 
sobre a futura admistração pú- 
blica, mas o novo prefeito José 
Xavier alegou que posterterior- 
mente daria maiores informa- 
çõet sobre o futuro de Impera- 
triz, ressaltando que as noticias 
mais importantes no momento 
são a "Operação Impacto", sob a 
comando do vice-prefeito Ivan 
de Paiva Assunção e coordena- 
ção do secretário de Obras Pú- 
blicat, dr. Edmilson Moreira. 

Ante a inistência da reporta- 
gem, disse mais o novo prefeito 
que já percorreu toda a cidade 
e se deparou com um amontoa- 

nismo) órgão que irá planficar 
a vida municipal, e a instalação 
de um escritório do ETAM (Es- 
critório Técnico de Administra- 
ção Municipal), através de um 
Consórcio em Imperatriz em Im- 
peratriz que funcionará como 
órgão coláborador de oito Mu- 
nicípipios da região. 

Acrescentou aquele edil que 
ultimamente participou de um 
Seminário promovido pela ETAM 
sobre Administração Municipal 
Segundo o sr. Xavier, esse se- 
minário foi de alta revelância 
para os futuros administradores 
municipais, pois seus participan- 
tes sentirem uma visão global 
do verdadeiro papel do prefeito 
em nosso tempo. 

Finalizando sua entrevista 
disse o novo prefeito José do 
Espírito Santo Xavier: 

Em avisão especial che- 
gou ontem a Imperatriz a 
alta direção do Banco do 
Estado do Maranhão—BEM 
—composta pelo diretor Su- 
perintendente, Dr. Eduardo 
Lopes Vasconcelos e direto- 
res dos diversos departa- 
mentos daquela Casa de 
Crédito. 

Recepcionada por grande 
número de autoridades e re- 
presentantes das classes em- 
presarias aqueles altos men- 
tores do Banco Oficial do 
Estado participaram de in- 
tensa programação que te- 
ve seu ponto alto na palestra 
proferida pelo Dr. Eduardo 
Vasconcelos, a pedido da As- 

sociação Comercial de Im- 
peratriz, sob o tema "PRO- 
GRAMA ORERACIONAL 
DO BEM PARA 1973".—A 
pelestra agradou plenamen- 
te aos presentes, pela segu- 
rança oferecida de urti ritmo 
operacional mais intensivo e 
diversificado. 

Na próxima edição abor- 
daremos os pontos principais 
do pronunciamento do Su- 

perintendente do BEM e a o- 
pinião do Sr. Antonio Car- 
los Rodrigues um dos res- 

ponsáveis diretos pelo cres-^ 
cimento e popularização do 
Banco oficial na região to- 
cantina. 

APLUB em 

Imperatriz 

Estiveram em nossa redação uma 
equipe de altos funcionários da As- 
sociação dos Profissionais Liberais e 
Universitários do Brasil—APLUB, 
srs. Ubiratan Lima Ferro (gerente 
de produção), Agostinho da Costa 
Reis e Francisco Bebê, todos de S. 
Luiz, para instalar a represei üção 
daquela instituição de carater io- 
cial, cultural e previdenciario em 
Imperatriz. 

À reportagem, informaram que a 
APLUB é uma entidade espalhada 
em todo território nacional—de Por- 
to Alegre a Belem—e que recebe- 
ram instruções da séde-g' ral para 
seguir a política dé Intégração Na- 

BÊ|ORÇAMENTO j 

A respeito de verbas, posso 
garantir que neste ano caberá 
a Imperatriz a importância de 
r$ 908.000 do Fundo de Par- 

. ripação; de Fundo Rodoviário 
receberemos 60 mil cruzeiros, 
além dos demais recursos já 
constantes de orçamento e cu- 
ja aplicação procuraremos fazer 
visando o máximo proveito do 
do dinheiro do povo em favor 
da comunidade. 

Feriado dia 31 

O prefeito Renato Moreira de- 
cretou feriado municipal o pró- 
ximo dia 31, data da posse dos 
novos dirigentes municipais. 
Não haverá expediente bancá- 
rio nesse dia. 

cional, instalando um escritório na 
região pré-Amazônica (Imperatriz). 
Destacando sempre a importância da 
APLUB nesta cidade — «Portão da 
Amazôniax—.ressaltaram que a A- 
PLUB vai assistir os profissiclonais 
liberais, bem como orientá-lo em seu 
campo de trabalho. Dentre suas múl- 
tiplas finalidades, a APLUB man- 
tém a meihar previdência no Brasil, 
seguindo-se de elástico financiamen- 
to para o profissional, em todos os 

I aentidos. 

I.C.M. só no BEM 

Portaria baixada pelo Secre- 
tário da Fazenda do Maranhão 
estabelece que o recolhimento 
do ICM será feito no território 
do Estado exclusivamente atra- 
vés do Banco do Estado do Ma- 
ranhão. Cabe todavia ao BEM a 
decisão de firmar convênio com 
outro Banco para esse arreca- 
dação. 



■U 
O PROGRESSO 

i- 
Página 2 

* • } ,1? 

Teus cabelos 

(SALVIO DINJ) 

Deixa que minhas mãos 
trêmulas ... côncavas de desejo 
afaguem teus cabelos negros 
como a noite de astros apagada. 

Deixa meus 'lábios frios, apavorados 
com a hora da partida 
se alimentem com um quente beijo 
em teus cabelos sedosos, macios 
como uma alcatifa de veludo. 

Deixa minhas mãos 
nervosas acaricirT. teus longos cabelos 
carregados de perfumes estranhos. 
E meus lábios mudos, gelados 
se aqueçam em tuas belas madeixas 
que têm a tepide'z de um ninho. 

E depois? 
Depois, eu pedirei com lágrimas nos olhos: 
não partas, querida! j 
O tempo está frio e a natureza morta. 
Lá fora, o vento, a chuva,tempestade 
são abismos cm teus caminhos. 
Fica. Espera anoitecer. 

E amanhã, 
quando partires, antes do sol nascer. 
tristonha, aflita, assustada, 
levando o gosto marcante dos meus beijos 

deixando a febre ardente de teus carinhos, 
só me resta ficar curtindo saudades, 
saudades de teus cabelos 
soltos, desarrumados 

e violentamente presos era minhas mãos 
trêmulas de desejos 
e em meus lábios frios, 

apavorados, com medo 
nunca mais darem um beijo 
em teus cabelos 

longos, negros, macios 
que tem o feitiço da serpente 
e o cheiro do pecado 

EDITAL 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da l? vara da Co- 
marca de Imperatriz, Estado da Maranhão etc. 

Faz saber a quem interessar possa e conhecimento deste pertencer que 
será levado a venda em hasta pública, no dia nove (9) de março do co- 
rrente ano, as dez |10[ horas, o imóvel abaixo discriminado penborado de 
de NAIR ARAÚJO MORAIS, na ação execu'iva que move neste Juizo 
contra a mesma por ANTONIO CARLOS DE SOUSA: Uma casa^nesta ci- 
dade a rua Paraíba, S/n coberta com telhas, paredes de alvenaria^ tecto de 
madeira de lei, piso de chão batido, com cinco (5) compartimentos, uma]!] 
porta e um janelão de frente, limitando-se pela direita com Manoel Filis- 
mino Pereira e esquerda com Manoel Cândido da Silva, frente para o poen- 
te e fundos para o nascente, medindo de frente cinco |5] metos e fundo 
trinta [30] trinta ditos, avaliado pela quantia de seis mil cruzeiros (6.000.00). 
Quem pretender arrematar o mesmo que campareça no dia e hora 
ácima mencinado e ofereça seu preço alemjde laudo de avaliação, sendo 
a venda feita a dinheiro á vista ou mediante fiador idoneo por três (3) 
dias. Em virtude do que mandou expedi o presente que será afixado no 
local de costume e publicado em o jornal "O PROGRESSO" que circula 
nesta cidade, pelo praso de vinte (20] dias. Dada e passado nesta cidade 
de Imperatriz, aos 23 de Jameiro de 1973 Eu, Antenor Bastos escrivão 
datilografei. 

Dr. José de Ribamar Fiquene 
Juiz de Direito 

Secretario 

adiou viagem 

Chamado a partiçipar de 
uma reunião de Secretários de 
Educação, o Dr. Carlos Magno 
Bacelar,'do Maranhão, cancelou 
sua viagem marcada para o iní- 
cio oa semaua a Imperatriz on- 
de \iria em companhia do ad- 

vogfdo Salvio Dino para contá- 
tos tom a alta direção do Cam- 
pus Avançado e de educadores 
locais yi-ando a instalação de 
escoiss de nível superior nesta 
cidade. 

Esper£-se que nova data para 
êsse encontro seja marcada nos 
próxlmcs dias. 

Credenciado pelo I.N.P.S. 

UtilUade 

Púbica 

O ícritório Rubens Lima 
lembraaos senhores emprega- 
dores ue se encerra no próxi- 
mo dú31 o prazo de recolhi- 
mento le Imposto Sindical de- 
vido pios mesmos. 

HOSPITAL SAO RA11VUNDO 

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

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fado Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 00 INTERm 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue - 
LABORATimiü DE ANAUSES CLINICAS: Todos os exames de URINA — FEZE— e SANGUE 

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

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatolda-Ortopedia — Der- 
matolcgia—Pediatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receibrio de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors ddia 
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ENSAIO SOBRE A AMAZÔNIA 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

V* 
Art. 1? —Fica instituído, sob os auspícios do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.. 

ura çoocurso de ensaios sobre a Amazônia, cuja finalidade é 
divulgar a imagem real da região e o inestimável esforço 
que o Governo Federal vem encetando em prol do desenvolvi- 
mento da área. 

Art. 2? — O concurso destina-se especialmente aos clubes de serviço Lions, 
Rotary, Câmara Júnior e Orbis, podendo concorrer clubes de 
todo o Brasil, desde que seus trabalhos estejam de acordo com 
as normas estabelecidas no presente regulamento. 

Art. 35 — Os trabalhos apr isentados versarão sobre assuntos amazônicos 
podendo interessar à Região no seu conjuato ou a uma de suas 
unidades, a abrangendo, a critério da candidato, visão ge^al ou, 
parcial, podendo ser incluídos aspectos de ordem econômico-so- 
cial, desde que refeitam mensagem ou contribuição ao desen 
volvimenta da Amazônia. 

Paragrafo Único -A Fica vedada a abordagem de temas ou aspectos de 
í carater ploítíco — partidário ou ideológico — consi- 

derando-se, "a priori", desclassificados todos os que infringem o 
disposto neste parágrafo. 

Art. 49 — Fica vedada a -participação de funcionários, de qualquer catego- 
ria ou setor, do Banco da Amazônia S.A. 

Art 5?—O tema do ensaio deverá ser totalmente inédito e será apre- 
sentado em 6 (seisi vias de papel branco, tamanho ofício, dati- 
lografado em espaço dois, era linhas de 00 (sessenta) batidas, 
sem aproveitamento do verso dá folha e deverá constar de, no 
mínimo 30 (trinta) páginas, sendo facultado ao candidato concor- 
rer com um ou vários ensaios. 

Art. 69 —Os trabalhos deverão ser encaminhados aos seguintes endereços: 
BELÉM — Av. Pres Vargas n9 800 — 149 andar — Banco da A- 
mazônia S/A — Gabinete da Presidência; 
RIO DE JASíEIRD— Rua da Ouvidor, 63 — l9 andar; 
SÃO PaULO — Rua 24 de Maio, 35 — 169 andar — 1609/1611. 
PORTO ALEGRE — Av. Borges de Medeiros n9 646, 
O prazo para entrega é de l9 de janeiro a 31 de março de 1973. 

Parágrafo Único — Não serão julgados os ensaios que forem recebi- 
dos posteriormente ao encerramento" da inscrição. 

Art. 79—Os ensaios deverão ser caracterizados por pseudônimos que se- 
rão colocados na parte superior da primeira página. 

Art. 89 — Cada concorrente, em envelope separado, devidamente lacrado, 
colocará dentro do invólucro que conterá seu ensaio: 
a) pseudônimo utilizado; 
b) identificação do clube; 
g) endereço, telefone e outros dados que possam facilitar sua 
localização, em caso de haver sido classificado. 

Parágrafo Único — Serão desclassificados os trabalhos que identificarem 
o seu autor por qualquer meio que não seja o pre- 

visto neste artigo. 
Art. 99 — Após a datà do encerramento da entrega dos trabalhos os en- 

saios serão enviados a uma Comissão Julgadora constituída 
por um representante do BASA, um representante dos Jornalis- 
tas, um representante da Academi Paraense de Letras, um re- 
presentante do Conselho Estadual de Cuitura e um representante 
da Universidade Federal do Pará. 

Art.IO9—Aos membros da Comissão Julgadora compete estabelecer os 
critérios para o julgamento e classificação dos ensaios, cujo 
resultado deverão ser apresentado até o dia 30 de abril de 1973, 
sobre o qual será dado a conhecimento oficial através dos jor- 
nais de maior circulação no País. 

Art ll9—Os três (3) primeiros ensaios classificados farão jus aos prêmios 
abaixo discriminados: 
l9 classificação— Cr$ 30.000,00 
29 " - Cr$ — 10.000,00 
39 " — Cr$ — 5.000,00 

Parágrafo Único ~ Ao Presidente do Clube classificado em l9 lugar serão 
concedidas duas passagens aéreas, de ida e volta à 

Amazônia 
Art.129—O Banco da Amazônia S.A reserva-se o direito de utilizar os 

ensaios apresentados do modo que lhe convier desobrigado de 
dar qualquer retribuição pelo uso dos mesmos aos autores, 
como também de devolver os originais inscritos. 

Art.139—A entrega dos prêmios ocorrerá no dia ,em local a ser 
previamente estabelecido. 

Art.149—Os eventos omissos na presente regulamentação serão resolvi- 
dos a critério da Comissão Julgadora do concurso, em se tra- 
tando de assunto atinentes aos ensaios, ou pela Diretoria do 
Banco da Âmazônia S.Ã„ caso o fato se refira a circunstâncias 
estranhas ao ensaio elaborado. 

Barragem gigantesca na 

Cachoeira de Santo Anionio 

Notícias não oficiais mas me- 
recedoras de crédito dão conta 
de que no mês de julho vindouro 
terá início a primeira fase dos 
trabalhos que antecederão ao le- 
vantamento de gigantesca bar- 
ragem no rio Tocantins, mais 
precisamente na cachoeira de 
Santo Antônio, em frente à ci- 
dade de Itaguatins. Dizem os in- 
formes prestados á reportagem 
que engenheiros da Eletrobrás 
e da Celg-Centrais Elétricas de 
Goiás — já fizeram o levanta- 
mento completo do local e das 
possibilidades de construção; o 
levantamento inclusive se es- 

tendeu até ao Estreito. A barra- 
gem teria uma extensão de 4 

quilômetros e o potencial ener- 
gético resultante sediada ordem 
de 700.000 kwa. o que represen- 
ta 200.000 kwa. a mais do que 
o potencial da barragem de 3 
Marias. Seriam beneficiais pe- 
la energia elétrica ali produzida 
regiões do Maranhão, Pará e Ma- 
to Grosso. Logicamente povoa- 
da e até cidades ribeirinhas en- 
tre Itaguatins e Estreito serão 
afetadas pelo aumento do volu- 
me de água represada, a exem- 
plo do acontecido em outras 
construções dessa natureza. 

Em julho vindouro, segundo 
se informa, começaria em Ita- 
guatins o depósito de material 
necessário ao início da grande 
obra. 

ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ 

NOTA OFICIAL 

O Rotary Club de Imperatriz, através de seu quadro so- 
cial, agradece a participação da Construtora TRATEX, que ser- 
viu de base para recuperação do campo de pouso, cuja opera- 
ção estava ameaçada de paralizaçâo por parte das companhias 
que escalam nesta cidade. Agradece ainda, à Conrtrutora DOVEL 
ao AEC, à RODOBRÁS e aos senhores Justino Oliveira e Sebas- 
tião Régis pela participação na referida operação. 
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INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

Presidência 

cobiçada 

Vários deputados cogitam a 
presidência da Câmara estadual 
para o biênio 73-74. Já anuncia- 
ram suas candidaturas os de- 

putados Nagib Aaickel, e João 
Itapary que diz contar com a- 

poio do MDB. Também são co- 

tados para a direção daquela Ca- 

sa os deputados Acrísio Viegas 
e Luiz Rocha. 

O V I L 0!tcs Vegetais Imperatriz Ltda. 

" industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

QiíüSésisetro 1 d» SSR - 14 —Fone 278—BEsaperatriz—Ma. 

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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Sociedade em foco 

GRAÇA OLIVEIRA 

Estiveram ontem em Imperatriz a 
Diretoria do Banco do Estado do Ma- 
ranhão composta do seu presidente 
Dr. Eduardo Lopes Vasconcelos; Di- 
retor Superintendente; Dr. José de 
Jesus do Rasárlo Azzollino, Diretor 
Geral de Operações: Dr. Braz Perei- 
ra da Silva; Diretor Geral de Marke- 
ting: Dr. Antêmio Tavares; D retor 
Geral Administrativo: Dr. Ubaldo 
Col.nbra. 

☆ ' 
Sabado passado, dia 20, na fazenda 

"Campallna" do casal Maurício Gon- 
çalves Vilela e Marir Externa, renui- 
ram-se um grupo da amigos para um 
churrasco regado à caipirinha. A fa- 
zenda com todc conforto possível e 
com tudo que se pode aesejar, da 
>;ozinha do alpendre, dou a todos nós 
os maiores momentos de prazer. 

☆ 
Para uma circulada de negócios vi- 

sitaram esta cidade, semana pjssada 
os srs. ítalo e Marcelo Mauro Moura, 
residentes em Recife. 

☆ 
Maslington Luis Assunção é o sim- 

pático aniversaria íta de hoje, funci- 
onário da farmácia Central e figura 
muito "paquerada" pelos brotos lo- 
cais 

☆ 
Sábado, dia 20, a convite da sra. 

Nilza Lago Cunha, secretária do Ma- 
ter Clube e que na ausência da pre- 
sidente desempenhava as funções da 
mesma, fui convidada para assistir 
uma reunião do referido Clube. 

☆ 
Na ocasião era entregue a Leonil- 

do Pereira Goutlz, uma cadeira de 
rodas, doada pela Ia dama do Estado 
sra. Eney Santana, atendendo a uma 
solicitação do Mater Clube em sua 
recente visita a Imperatriz. 

☆ 
Presente no acontecimeto as sócias 

a mãe dos beneficiados, sra. Maria 
Batista Goutiz e alguns acadêmicos 
de medicina da Universidade do Pa- 
raná. 

☆ 
D. Juracl. oradora oficial do clube, 

em bonito e sugestivo discurso entre- 
gou a Leonildo a sua tão sonhada 
cadeira e a alegria do menino emo- 
cionou a todos os presentes. 

☆ 
Ao "Mater Clubs"' nossa admiração 

pelo multo que êle tem feito e o nos- 
so apoio e incentivo no muito que 
êle ainda poderá fazer 

☆ 
Também do "Mater Clube" notici- 

amos o regresso da sua presidente; 
Sra. Martha Guerra. 

☆ 
Encontram-se nesta cidada uma 

equipe do Banco de Desenvolvimen- 
to do Maranhão, constituídos pelos 
srs. Joslas Cunha Neto, Cleber Men- 
des Silva e Pedro Amélio Carneiro, 
que vieram a Imperatriz a procura 
de empresários e dar continuidade 
ao projeto do "Hotel Anápolis'' de 
auditoria da firma Dlomar Luís da 
Silva 

Nossos votos de boas vindas! 
☆ 

Domingo, (21) o Sr Raul e D Dul- 
ce homenagearam a minha mãe, sra. 
Maria José R Oliveira pela pasagem 
do seu aniversário com um almoço 
em sua confortável residência. Lá 

reuniram-se alguns dos nossos ami- 
gos e foi um dia maravilhoso. Nossos 
agradecimentos sinceros. 

☆ 
lha 20 em Itaguatlns na Igreja de 

Sto Antonio realizou-se o enlace ma- 
trimonial da sita. Jandira de Morais, 
filha de José Joaquim Morais e sra. 
Helena Pereira de Morais, com o jo- 
vem José Farias. 

☆ 
Na mesma oportunidade outra fi- 

lha da referido casal, srta. Odimar 
Morais noivou oficialmente com o 
sr. Cícero de Sousa funcionário das 
Lojas Pernambuncanas. Felcldades 

! "fr Regressou de Anápolis a sra. So- 
lange esposa do conhecido industrial 
Dlomar Luia da Silva, trazendo con- 
sigo a pequenina Solana, primeira fi- 
lha do casal. 

Assistimos verdadeiramente emo- 
cionados a concretização da "história 
da amor'' de Fernando Gonçalves e 
Ceima Herênlo. quando na quarta- 
-feíra passada uniram-se em laços 
matrimoniais numa cerimônia ínti- 
ma entre a família e os amigos. 

Desejámos ao jovem casal que a 
sua vida em comum seja uma suces- 
são das alegrias p felicidades vivi- 
das no dia do seu casamento 

☆ 
Também nesta cidade o sr. José 

Ubíratan Lima Ferro, gerente admi- 
nistrativo da APLUB, velo a serviço 
da citada associação, deixando cre- 
denciado a Associação Comercial pa- 
ra seu representante nesta cidade. 

Velo acompanhado de dois agentes: 
Agostinho Rela e Francisco Bedè. 

☆ 
Esta coluna juntamente ao Clube 

Tocantins estffo organizando com 
muito carinho para o dia 10 de feve- 
reiro — A NOITE DOS DESTAQUES. 
Na oportunidade apresentaremos a 
sociedade impratrizense as 10 senho- 
ras mais elegantes do ano de 1.972. 
Esperamos o apoio maciço da soci- 
edade local. 

☆ 
Noticiamos o aniversário natalicio 

do sr. Raimundo Nogueira de Sousa, 
pessoa bastante conhecido nesta cida- 
de e proprietário oa Farmácia Sto. 
Antonio. 

Ao aniversariante os nossos me- 
lhores votos de felicidades e anos 
de vida. 

☆ 
Estiveram anlversariando nos dias 

22 e 23 D. Vicencia Vieira e Valen- 
tim Neto respectivamente esposa e 
filho do nosso diretor José Matos 
Vieira. 

☆ 
Regressaram das ferias gosadas 

em S. Luis, os estudantes Diacuy e 
Messias Vieira 

☆ 
Tratando denegocios de seu inte- 

resse, esteve nesta cidade o sr. Joa- 
quim Ribeiro do Nascimento, atual- 
mente residindo em Niteroy-RJ. Ao 
sr. Joaquim que esteve visitando 
nossa redação, desejamos boa via- 
gem. 

☆ 
Em visita a seus paren- 

tes, esteve rápidamente nesta cida- 
de a üra. Jan Macedo, irmã do nos- 
so redator-chefe. Sua filha Concei- 

Ediçõo Especial da 

«Gazeta de Goiás» 

sobre a Belem-Brasilia 

Ampla reportagem sobre Belém- 
Brasília, contendo um histórico com- 
pleto da rodovia aberta por Bernar- 
do Sayão — há 13 anos — e a pujan- 
ça de progresso e dinamismo que in- 
vadiu todo estirão rodoviário em 
nossos dias,"será mostrada em edi- 
ção especial pela "Gazeta de Goiás,', 
jornal de grande circulação no vizi- 
nho Estado | 

A informação é do jornalista E- 
vandro Ponce Neto. um dos direto- 
res de publicidade daquele órgão de 
imprensa goiana, que acrescentou ser 
o responsável pela cobertura das re- 
giões Tocantins e Gurupl para lan- 
çamento daquela edição especial Se- 
gundo o publicitário Evandre Neto, 
a "Gazeta" vai realizar um levan- 
tamento completo sobre o "fenômeno' 
Imperatriz — a terra e a gente. 

Acrescentou que também vai dar 
cobertura sobre a posse dos novos 
dirigentes municipais, para tanto, to- 
da a equipe da "Gazeta de Goiás'' 
tem instruções de realizar um bom 
trabalho jornalístico para promover 
toda a comunidade à margem da 
Btlém-Brasllía. 

A nova Câmara 

Entendimentos mantidos en- 
tre os vereadores que tomarão 
posse no dia 1 de fevereiro pró- 
ximo definiram a seguinte cons- 
tituição da mesa diretora da e- 
dilidade imperatrizense: presi- 
dente Benedito Batista Pereira; 
vice Elvina Fortaleza; 1- secre- 
tário Olívio Alves Viana, 2^ se- 
cretário Francisco Paula, o úni- 
co da bancada do MDB. O ve- 
reador Remi Ribeiro será o lí - 
der da ARENA, enquanto o 
MDB não divulgou ainda o no- 
me do seu líder de bancada. 

ção (Ceiça) Macedo ficou em casa 
dos tios e vai estudar num dos colé- 
gios locais. 

ARMANDO DA S LVA 

Procedente do Rio de Janeiro, en- 
contra-se nesta cidade em goso de 
ferias o sr. Raimundo da Silva ex- 
tripulante de voos internacionais da 
Varig, atualmente aposentado. O Sr. 
Armando veio acompanhado de sua 
esposa que é imperatrizense. D. Ma- 
noela (Llca) Rocha d; Oliveira e dos 
filhos Bertrand, Armando, Silvia e 
Maria Valeria. Sm palestra mantida 
com nosso Diretor, os visitantes ma- 
nifestaram sua surpresa a contenta- 
mento ante o espantoso crescimento 
e desenvolvimento de Imperatriz. 

CASAMENTO 

Ontem, na vizinha cidade de João 
Lisboa, o casamento de Filomeno 
Martins Fernandes-Marla Alves. Ela. 
filha de tradicional família local; ele 
funcionário do "Armarinho Jorlan", 
em Imperatriz. Houve comes e bebes 
e festança. Felicidades. 

Comentando 

JURIVÊ 

A nova administração municipal vai promover de 
imediato uma campanha de recuperação e limpeza das 
ruas da cidade. O Rotary Clube e outras entidadee já 
prometem entrosamento à campanha, das mais louváveis 
e esperada. Resta que cada um de nós se capacite do 
alcance da medida e nos proponhamos, também, a cola- 
borar para que seja Imperatriz uma cidade limpa. Não 
será preciso muito; basta que cada um procure não fazer 
das ruas e terrenos baldios depósitos de lixo. 

☆ 
Do melhor gabarito o anuciado becretariado do no- 

vo prefeito municipal. Formado por homens amadureci- 
dos e preparados, a assessoria do Sr. José Xavier pode- 
rá perfeitamente dar grande dimensão ao encaminhamen- 
to e solução dos problemas do município. 

☆ 
Os canais cedidos pela Embratel a TELMA já não 

comporta o volume das solicitações. Os usuários peama- 
necem longo tempo nas filas das cabines; de casa, então, 
um interurbano custa verdadeira ginástica. Tudo porque 
muita gente quer falar para muito lugar e os canais são 
poucos. 

☆ 
Não foi inaugurada no prazo previsto a Rodoviária 

da cidade. A firma vendedora do bar e instalações dos 
balcões frigoríficos não cumpriu o contrato firmado para 
dá-los em funcionamento no dia 25. Também as vias de 
acesso à Rodoviária não se encontram aptas ao suporte dos 
veículos. Prosseguem aceleradamente os demais trabalhos 
de conclusão. 

☆ 
Continuam no papel as duas novas varas, os car- 

tórios e o outro promotor de Imperatriz. A instalação e as 
nomeações dependem de Poder Executivo. 

Publicidade Brasil Oeste 

Nota de Esclarecimento ao Público 

A firma PUBLICIDADE BRASIL OESTE, com séde em 
Goiânia, à Av. Anhanguera, 2748-l.0and. fone 60869. inscrito no 
CGC(MF) sob n.0 01096908, especializada em sinalização de trân- 
sito, tendo entrado em entendimento com o Delegado Bel Flo- 
rismar Almeida, de Imperatriz, para implantar a sinalização de 
trânsito desta cidade, iniciando os trabalhos, através de uma 
campanha junto ao comércio, a indústria, profissionais e outros, 
visando angariar os recursos financeiros necessários para a rea- 
lização dos trabalhos, mediante a colocação de publicidade de 
cada contribuinte, foi surpreendida com a nota "A PEDIDO", sob 
o titulo: "ROTARY E ACI CONTRA A EXPLORAÇÃO", vinio 
prestar, não só àquelas firmas que estão participando da cam- 
panha, mas também do público em em geral, os seguintes es- 
clarecimentos:— 
15)—Os preços cobrados por cada poste é de apenas Cr$ 130,00, 

conforme documentos apresentados à diretoria da Associ- 
ação Comercial e o representante do Rotary Clube e diversas 
autoridades presentes realizada no dia 16 do corrente; 

25)—Desconhecemos a existência do concorrente que se dispunha 
a praticar tal preço e até consideramos o mesmo impossi- 
vel, visto que, somente o material para a confecção de 
uma placa, dentro das especificações exigidas pelo CNT, 
incluindo poste, mão-de-obra e instalação, custa a quantia 
de Cr$ 91,00 (Noventa e um cruzeiros) sem falar nes traba- 
lhos do planejamento e levantamento da cidade, para a 
implantação do serviço; 

35)—Quanto à garantia que temos de trabalhos desse tipo, rea- 
lizados em várias cidades do Estado de Goiás, Pará e outros 
Estados, nos autorizam a assegurar aqueles que nos confi- 
ando a esse trabalho de utilidade pública, que será por 
tempo incalculável, devido não só as técnicas empregadas, 
mas também à qualidade do material; 

4Q) — ESCLARECEMOS ÀS CONCEITUADAS ENTIDADES: ASSOCIA- 
ÇÃO COMERCIAL E AO ROTARY CLUBE, QUE OS INTERESES 
DE SEUS DIGNOS ASSOCIADOS JAMAIS SERÃO PREJUDICA- 
DOS EM DECORRÊNCIA DA CONFIANÇA COM QUE NOS HON- 
RAREM. 

IMPERATRIZ(MA), 22 DE JANEIRO DE 1.973 
PUBLICIDADE BRASIL OESTE 

CONftP - Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Pladcos 
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. 


