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Exageram em S. Luís 

Incidente entre 

Prefeito e Vereador 

Notícia uma emissora da 
Capital do Instado captada 
nesta cidade informou com 
muita ênfase o incidente ve- 
rificado entre o prefeito Jo- 
sé Xavier e o vereador Jus- 
tino José de Oliveira, tam- 
bém conhecido por o "o ho- 
mem do chapéu de palha". 
Segundo aquela emissora, o 
vereador teria inclusive ten- 
tado contra a vida do prefei- 
to. 

Falando ao nosse redator- 
chefe, em presença de di- 
versas pessoas, o sr. Justino 
Oliveira narrou que tudo nas- 
ceu da indiferença do pre- 

feito aos pedidos para exo- 
nerar da assessoria munici- 
pal o Sr. Francisco Freitas 
Filho, por sinal lider do MDD 
na Câmara de Vereadores; 

e que no dia do incidente, 
depois de ver negados os 
seus pedidos e até de rece- 
ber telefonemas de que não 
gostou, êle vereador, man- 

dou lavrar o ato de de- 
missão do Sr. Freitas Filho 
que levou até ao prefeito. 
Ambos encontraram-se na 
residência do advogado A- 
gostinho Noleto, presidente 
da ARENA no município; e 

ali Justino, segundo êle pró- 
prio afirma, apresentou o do- 
cumento ao Sr. Xavier para 
que êste o assinasse «ou por 
bem ou por mal». Nesse e- 

xato momento teria o prefei- 
to entrado nas dependências 
da residência e o vereador 
foi admoestado pelo dono da 
casa sobre a inconveniência 
de seu gesto. Afirma ainda 
o Sr. Justino Oliveira que 

reconhece ter merecido as 
censuras do dono da casa, 
mas que «quando está zan- 
gado briga até dentro da 
Igreja». 

No Rotary Clube 

Convidados, estiveram 
presentes à reunião do 
Rotary Clube de Impera- 
triz no ultimo dia 7 o mé- 
dico veterinário Oswaldo 
Milhomem, lotado na Casa 
do I avrador desta cidade 
e os universitários para- 
enses Venício Silva, Deo- 
cy França e Eraldo Cavai 
cante, integrantes da tur- 
ma do Projeto Rondon e 
alunos da Faculdade de 
Medicina Veterinária da 
Universidade Paranaense. 

Por solicitação da presi- 
dência do RC falou na o- 
casião o dr. Oswaldo para 
esclarecer a finalidade de 
sua estada em Imperatriz 
por conta da Secretaria 

de Saúde do Estado-. Disse 
que sua missão é a de 
prestar assistência aos 
pecuaristas da região no 
trato do rebanho bovino, 
especialmente no comba- 
te aos males que afetem 
nossos rebanhos. Seguiu- 
se }he com a palavra o 
universitário Deocy Fran- 
ça, para ressaltar aspec- 
tos do pronuciamento da- 
quele veterinário, esten- 
do-se na- orientação so- 
bre o aproveitamentcjdo 
gado de corte e em pala- 
vras de incentivo aos pe- 
cuaristas aos quais acon- 
selhou uma união vigoro- 
sa através do órgão sin- 
dical. 

CAPITAO VEIO COMANDAR 

A Pedido 

Por solicitação de uma comis- 
são de moradores no bairro En- 
tronocamento, encabeçada pelo 
cirurgião dentista Bernardino 
Silva, recebemos para publi- 
cação: 
A 
FSESP. 
CIA. DE ABASTECIMENTO DE A- 
GUA 
IMPERATRIZ—MARANHÃO 

Presados Senhores: 

O povo do entroncamento, bairro 
por demais populoso desta cidade, 
em vista da tótal falta do abasteci- 
mento de água àquele bairro, vem 
por esta, reclamar, que as autoridades 
competentes tomem uma providên- 
cia necessária e urgente a respeito 
do assunto pois, jã é um fato de ca- 
lamidade pública. 

Como sabeis, sem água é impos- 
sível a vida, tudo se torna dificil, 
principalmente numa cidade como 
IMPERATRIZ, de um tamanho ra- 
zoável e como dizem, a primeira ci- 
dade do estado. 

É vergonhoso ter que dizer aos vi- 
sitantes, que muitas das vêzes vêm 
para sondar uma possível transferên- 
cia de seus negócios ou mesmo de 
residência, que não existe água há 
um mês, dois ou até mesmo dizer 
que nunca houve tal líquido nestas 
imediações salvo quando apelados pe- 
la perfuração de poços. 

O "Entroncamento" é o bairro ma- 
is famoso de Imperatriz e onde o 
comércio é bastante ativo, principal- 
mente de Lanchonetes, bares, hotéis, 
etc., e que com a ausência da água 
torna também ausente a possibilida- 
de de movimentar tais atividades. 

Temos uma caixa dágua e por que 
não funciona? Será um meio de en- 
ganar os visitantes ou é porque os 
construtores de tal empenho não ti- 
veram a petulância de verificar se 
havia ou não condições do forneci- 
mento de água atravéz daquéle órgão. 

Como os responsáveis não sentem 
na carne o que sentimos pois moram 
na parte favorável ou seja, parte 
baixa da cidade, pedimos mais uma 
vez que os mesmos tomem paterni- 
dade do assunto pois, o preço que 
pagamos (Exorbitante), ser-mos 
atendidos à altura é que não pode 
continuar. 

Certos das providencias que serão 
tomadas sôbre o referido assunto, 
agradecemos e subscrevemos, 

mui respeitosamente. 
Os moradores 

AVISO 

A partir do próximo dia 12 
(segunda-feira) as matrículas do 
Externato Menino Jesus estarão 
abertas para Jardim, Alfabetiza- 
ção, do 1.° ao 3.° ano. 

Para prestar esclarecimontos 
sobre as atividades doSERFHAU 
visitaram a redação o Técnico 
era Administração Francisco 
Galvão Filho e os engenheiros 
Dagoberto Nazareno dos Santos 
e Demerval da Silva Brandão. 

Disseram que os trabalhos 
terão a coordenação do primei- 
ro e objetivam sobretudo o pla- 
nejamento urbanístico e a par- 
te institucional das Prefeituras 
Municipais incluídas na sua área 
de ação que abrange inclusive as 
de Floriano e Picos, no Piaui. 
Presentemente o Escritório do 
órgão está procedendo ao reno- 

nhecimento da situação local e 
regional para a que possa apre- 
sentar o cronograma das ativi- 
dades planejadas: a equipe con- 
tará ainda com a presença de 
um urbanista e de um desenhis- 
ta esperados na cidade. Escla- 
receram finalmente que o con- 
vênio entre a Prefeitura de Im- 
peratriz e o SERFHAU para a 
instalação- desse órgão do go- 
verno federal foi firmado no dia 
31 de janeiro passado mas que 
a inauguração oficial do Escri- 
tório se dará em oportunidade 
ainda a ser determinada, dentro 
em breve. 

INICIADO 0 MEIO-FIO 

Já foram iniciados os serviços 
de implantação do alinhamento 
de meio-fio no perímetro urba- 
no de Imperatriz, através da em- 
presa "Construtora T. Guedes" 
que recentemente ganhou a con- 
corrência pública do Ministério 
do Interior. Como é sabido, Im- 
peratriz foi incluída no plano de 
urbanização e saneamento do 
MINTER. 

As principais artérias da cida- 
de receberão o alinhamento de 
meio-fio (antecedendo a implan- 
tação da rede de esgotos e pos- 
teriormente o capeamento as- 
fáltico), num trabalho que se 
estenderá até o final deste se- 

mestre. 
A informação é do eng. Ro- 

nald Nascimento, responsável 
pela "Construtora T. Guedes", 
que acrescentou aproveitar a 
mão-de-obra e materiais indis- 
pensáveis aos serviços aqui mes- 
me em Imperatriz. 

Quando a CAEMA local rece- 
be os primeiros tubos para im- 
plantação da rede de esgotos e 
SERFHAU (Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo) encon- 
tra-se instalado com escritório 
em nossa cidade, a implantação 
do alinhamento do meio-fio re- 
presenta para Imperatriz o "Ano 
do Otimismo". 

N oticias de R Franco 

LOTEAMENTO 

Procurando regularizar a ur- 
banizaçãa da cidade o prefeito 
Raimundo Milhomem está enca- 
rando com muito cuidado os pe- 
didos de aforamento de terre- 
nos do patrimônio Municipal. 
Pretende prefeito o que as pes- 

soas realmente pobres encon- 
trem condições de adquirir o do- 
mínio útil de lotes e que os be- 
neficiados pela sorte não quei- 
ram terrenos para a comercia- 
lização mas para edificação, no 
interesse do desenvolvimento da 
cidade. 

RONDON-73 
Merecendo elogios na cidade 

a equipe do Rondon-73, real- 

Para assumir o Comando 
do destacamento de Impera- 
triz da Polícia Militar, che- 
gou a esta cidade o Capitão 
Xavier, acompanhado do 
Sargento Assunção. 

A informação foi dada à 
reportagem pelo Bel. Fran- 
cisco Florismar Almeida, de- 
legado de polícia, que acres- 
centou: 

— A finalidade outra da 
presença do Cap. Xavier é 
a instalação de uma Com- 
panhia da PME em Impera 
triz. 

No dia 14 chegarão igual- 
menta à cidade o Diretor do 
Departamento de Seguran- 
ça Pública do Estado, e o 
sub-Comandante da Polícia 
Militar, acompanhados pelo 
Ten.-Cél. Oscar Neon Perei- 
ra que vem instalar a nossa 
Circunscrição de Trânsito. O 
Sub-Comandante da PM vem 

provindenciar o inicio da 
construção do quartel da cor- 
poração em Imperatriz; e o 
Diretor do Departamento de 
Segurança inaugurará na o- 
portunidade as sub-delega- 
cias de polícia do Entronca- 
mento e do Mercadinho, cri- 
adas por ato do Cél. Paulo 
Maranhão Ayres. 

Esclareceu-nos ainda o Dr. 
Florismar Almeida que a de- 
legacia de polícia já conta 
cpm um outro escrivão vindo 
de São Luis, Sr. Antonio 
Carlos Ferreirreira Dantas, 
que funcionará conjuntamen- 
te com o Sr. Altimar Paiva. 

Disse, finalmente, que es- 
pera receber nos próximos 
meses 3 viaturas para a De- 
legacia, tiradas de uma frota 
recentemente adquirida em 
São Paulo pela Sec. de Se- 
gurança. 

Deixaram o Diretório 

Os Srs. Pedro Ribeiro 
Gonçalves e Jurivê de Ma- 
cedo, respectivamente pre- 
sidente e secretário do dire- 
tório municipal do MDB apre- 
sentaram sua renúncia à exe- 
cutiva da agremiação em Im- 
peratriz. Continuam ambos fi- 
liados ao partido e a renúncia 
visa únicamente a abertura de 
caminho para a reestrutura- 
ção do MDB local no último 
pleito demonstrou ressentir- 
se da presença de elementos 
mais atuantes, especialmente 
entre o eleitorado das zonas 
suburbanas. No entender dos 

mente atuante e afinada com a 
comunidade. Os jovens compo- 
nentes da equipe trabalham com 
destaque do setor da assitência 
social e da saúde, além do en- 
trosamento perfeito com a Pre- 
feitura Municipal que assesso- 
ram na medida do possível. 

renunciantes, o MDB de Im- 
peratriz busca apoio apenqn 
entre a classe média, contra- 
riando inclusive a direção 
nacional que deseja o apoio 
do proletariado. 

Imperatriz 

campeã da Loteria 

Pela sexta semana consecu^ 
tiva sairam para Imperatriz os 
prêmios maiores de Loteria do 
Maranhão, extraidos na 6a. fei- 
ra. A repetição dos prêmios 
da LOTEMA vem causando a- 
dmiração mas se explica fácíl- 
mente quando se sabe que em 
Imperatriz estão vendendo mais 
do dobro dos bilhetes vendidos 
na Capital. Por curioso capri- 
cho da sorte, a maioria dos prê- 
mios tem beneficiados pessoas 
realmente necessitadas, desta- 
cando-se entre êles um roceiro, 
um carvoeiro, um empregado 
braçal e um cambista, da pró- 
pria LOTEMA. 

"Os caminhos que levam à nova íronteira do grande norte" 

Nossa edição de hoje traz em suplemento o discurso Proferido no dia de 16 de 

dezembro p. passado no transcorrer da festa de entrega de diplomas da segunda 

turma de proíessorandas da Escola Normal Pedagógica de Imperatriz, pelo ad- 

vogado Dr. Sálvio Dino, paraninío das diplomandas. 
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ia e Dueza 

Reportagem de OTÁVIO BnRROS 

A malária é a principal doença en- 
dêmica na região amazônica. Ela tam- 
bém está presente na região tocan- 
tina e sua maior incidência é regis- 
trada em Imperatriz (meio rural). 
Portanto, cuidado, leitorl 

Se você é novato em nossa região 
ou nasceu nestas bandas e já foi ví- 
tima dessa doença, saiba que as cau- 
sas para a propagação da malária 
são a ignorância e a pobreza de nos- 
sa gente. Contudo, a SUCAM — Su- 
perintendência Contra a Malária - 
vem trabalhando em toda a região 
amazônica e pretende erradicar essa 
endemia que se adaptou nas áreas 
de temp eratura alta, uu" J^de e chuvas. 

O renórter percorreu ps hospitais 
e casas de saúde locais e constatou 
a principal causa de internamente: 
aproximadamente 80% sâo portado- 
res de malária. Por isso, eis a per- 
gunta; o que é Malária? 

"A malária é uma doença endêmica. 
Parasitária, ela é causada poi um pro- 
tozoário, transmitida por um mos- 
quito (muriçoca, carapanà etc.), do 
gênero anófilo. Aí começa e recomeça 
o ciclo da doença, ou maleita, ou se- 
zão, como diz o povo." 

A imformação acima é do médico 
Ennío Luz, professor catedrático de 
Parasltologia, da U.F. do Paraná, e 
que sé encontra em Imperatriz à dis- 
posição do "Projeto Rondon". O re- 
pórter fala da endemia e de suas ví- 
timas. O prof. Ennio tenta uma sx- 
posição elementar para os leitores de 
O PROGRESSO: 

"Há três tipos de febres: terçâ ma- 
ligna, terçã benigna (com acessos de 
febres num ciclo de 48 em 43 horas) 
e finalmente a quarta, a pior de todas, 
com acessos de 72 em 72 horas. A do- 
ença se caracteriza com tais acessos 
de febre, febre palúdica—durante o a- 
cesso. a víiima f ca trêmula, sentindo 
frio, suor e calor.' 

O REPÓRTER INDAGA DAS 
MEDIDAS PREVENTIV AS 
para se evitar a malária, tendo o pro- 
fessor simplificado a resposta: 

"Praticamente o responsável pelo 
contágio dessa endemia é o próprio 
homem. Digamos mesmo, ignorância 
e pobreza. Pois, a malária é uma do- 
ença essencialmente domiciliar isso e, 

ela só kse propaga dentro 
F^or isso, aconselho o uso 

de casa. 
do vene- 

no nas paredes do domicílio, única 
modalidade de erradicar o mosquito 
anophele, o transmissor da doença*'. 

O repórter insiste na pergunta an- 
terior, mas o professor é lacônico 
na resposta. 

"Não existe nenhuma medicação 
para preservar o organismo do ho- i 
mem. O único remédio para se evi- | da SUCAM local: a população rejeita 

é realizao duas vezes por ano 
e que IMPERA TRIZ (princi- 
palmente Açallândia, são os maiores 
focos da região) Malgrado a incom- 
preensão das pessoas—futuras víti- 
mas da malária—, o sr. Viega acre- 
dita que em menos de 10 anos essa 
endemia estará completamente er- 
radicada. 

O uso do DDT funciona adequa- 
damente e a Organização Mundial 
da Saúde considera a malária como 
uma endemia que deve ser erradi- 
cada da face da Terra. Daí o apoio 
que a OMS tem prestado às auto- 
ridades brasileiras. À reportagem, o 
inspetor Viega aponta dois problemas 

tar a malária é erradicar o mosqui- 
to transmissor e a maneira mais vi- 
ável de erradicação é o emprego do 
veneno, o DDT.'' 

Segundo ainda o prof. Ennio, o 
grande batalhador pela extinção 
dessa endemia é a SUCAM, órgão 
do Ministério da Saúde. A prova disso 
acrescentou aquele professor, foi o 
trabalho desenvolvido pela SUCAM 
(até janeiro de 1970) que chegou a 
reduzir os casos malarígenos em até 
85%. A cgmpanha para erradicação 
da malária da SUCAM (ex-Campanha 
de Erradicação da Malária—CEM) es- 
teve paralisada por falta de verbas 
(de 70 a julho do ano passado) o que 
resultou em alta taxa de incidência. 

A reportagem procurou o sr. José 
Ribamar Veiga, chefe do Distrito Re- 
gional de Imperatriz da SUCAM, e 
apurou que os trabalhos para erra- 
dicação da malária às vezes é missão 
espinhosa: o dono da casa é contra 
o emprego do DDT e não acredita 
que a doença é transmitida pelo 
mosquito que se aloja no interior da 
residência. 

Disse mais o inspetor Viega que 
o trabalho de erradicação da malária 1 

a visita do funcionário e há defici- 
ência de transporte para locomoção 
de pessoal e material para o interior 
do Município. 

A SUCAM local vai reivindicar a 
colaboração da Prefeitura, um trans- 
porte e campanhas de divulgação 
junto à população, a fim de que o tra- 
lho da SUCAM seja aceito (borrifa- 
çâo do DDT). Assim, quem ainda du- 
vidar do ciclo evolutivo da malária, 
basta consultar o escritório da SU- 
CAM. na rua Simplicio Moreira. 

Caso contrario, o leitor estará su- 
jeito—principalmente se residir no 
melo rural-a sentir a malaria, a vi- 
vax ou a violentíssima falciparum. 
Eis os tres tipos de malárias trans- 
mitida s pela picada do mosquito que 
antes apanhou os plasmódios do san- 
gue de uma pessoa contaminada. 

Dr. EDIVALDO CUNHX AMORIM 

ADVOGADO I 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ maranhAo 

Casa de Saúde S. Vicente Ferrer 

/j Credenciado pelo I.N.P.S. 

Tinta Guache e Tinta 

para estampar tecidos 

PAPELARIA VIOLETA 

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. 

Ciaigro-IndustrialdoTocantins-CAITO 

C.G.C. n0 06.412.480/001 

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 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 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 
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CÂMARA MUNICIPAL bE IMPERATRIZ 

ESTADO DO MARANHÃO 

PORTARIA N9 01/73 

O Presidente dá Câmara Munici- 
pal de Imperatriz Ma., Vereador BE- 
NEDITO BATISTA PEREIRA, usan- 
do das atribuições que a Lei lhe con- 
fere etc. 

RESOLVE: 

EXONERAR o Sr Sidey Mühomem 
Karan do cargo de Secretário da Câ- 
mara Municipal de Imperatriz Es- 
tado do Maranhão. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cum- 
prâ-se. 

Gabinete da Presidência da Câma- 
ra Municipal de Imperatriz Ma., em 
02 de fevereiro de 1.973. 

Benedito Batista Pereira 
Presidente 

PORTARIA' Ne 01/73-A 

O Presidente da Câmara Munici- 
pal de Imperatriz Ma., Vereador BE- 
NEDITO BATISTA PEREIRA nsando 
das atribuições que a Lei lhe confe- 
re etc. 

RESOLVE: 

NOMEAR a Profa. Maria das Do- 
res Fonsêca Santos para exercer o 
cargo de Diretora Secretária da Câ- 
mara Municipal de Imperatriz, Esta- 
do do Maranhão. 

Dê-se Ciência, Registre-se e Cum- 
pra-se. 

Gabinete da Presidência da Câ- 
mara Municipal de Imperatriz Ma., 
em 02 de fevereiro de 1.973. 

Benedito Batista Pereira 
Presidente 

PORTARIA N2 03/73 

O Presidente da Câmara Munici- 
pal de Imperatriz Ma., Vereador Be- 
nedito Batista Pereira, usando das a- 
tribuições que a Lei lhe confere etc. 

RESOLVE: 

NOMEAR o Sr. Celso Cardoso da Sil- 
va para exercer o cargo de Datiló- 
grafo da Câmara Municipal de Im- 
peratriz, Estado do Maranhão. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cum- 
pra-se. 

Gabinete da Presidência da Câma- 
ra Municipal de Imperatriz Ma., em 
02 de fevereiro de 1.973. 

Benedito Batista Pereira 
Presidente 

q y | L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das olc Dginosas dai região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção i de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CG.C. 06 -146 245- insc. Est. 142053,006 

PORTARIA N9 02/73 

O Presidente da Câmara Munici- 
pal de Imperatriz Ma., usando das 
atribuições que a Lei lhe confere etc. 

R E S O L V E: 

EXONERAR o Sr. Adhemar Alves 
de Freitas do cargo de Datilografo da 
Câmara Municipal de Imperatriz, Es- 
tado do Maranhão. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cum- 
pra-se. 

Benedito Batista Pereira 
Presidente 

PORTARAI N9 04/73 

O Presidented aCâmaraMunicipal de 
Imperatriz Ma., Vereador Benedito 
Batista Pereira, usando das atribui- 
çõefe que a Lei lhe confere etc. 

RESOLVE: 

Nomear a Srta Francisca Sousa 
Santos para exercer o cargo de Da- 
tilografo da Câmara Municipal de Im- 
peratriz, Estado do Maranhão. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cum- 
pra-se. • 

Gabinete da Presidência da Câma- 
ra Municipal de Imperatriz Ma., em 
02 de fevereiro de 1.973. 

Benedito Batista Pereira 
Presidente 

Cia. Agro-Industrlia 

doTocantins-C AIT 0 

C.C.C 06.412.480/001 

AssemblÉ Geral Extraordinária 

CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os Srs. Aci- 
onistas da CIA. AGEO-Industrial 
DO TOCANTINS-CAITO a se 
reunirem em Assembléia Gerai 
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 deliberarem sôbre 
a seguinte ordem dg dia: 

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

b)—Outros assuntos de inte- 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

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

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — Impratriz—Mar eeLêc 

HOSPITAL SAO 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 00 INTER10 00 ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

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

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

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

Atenção comerciantes 

e Industriais 

Registros de Firmas, Altera- 
ções e Arquivamentos de Con- 
tratos, Rubrica de Livros e To- 
do e Qualquer Assunto Relaci- 
onado com a JUNTA COMER- 
CIAL DO MARANHÃO. Procu- 

rem o Jornalista Sebastião Ne- 
greiros, que está CREDENCIA- 
DO por Aquele Órgão, Dispon- 
do de Todas as Instruções For- 
mulários Necessários. 

Endereços: 

Hotel Presidente—Fone: 389 

Associação Comercial—Fone: 204 

Imperatriz—Maranhão. 

resse da sociedade. 

Imperatriz, 15 de janeiro del972. 

SAIO JUNQUEIRA NETTO 

DIRETOR 

Ò PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n® 136 

Dj- jr-Proprietário 
José Matos Vieira r 

Diretor e Redator-Chefe 
Jurivê de Macêdo 

Colaboradores 
Mario Mazzini 

TIRAGEM 

1500 Exemplares 
Número avulso : 0,50 

» atrazado: 0,60 

assinatura anual 30.00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Simplicio Moreira, 1679 

A direção não assume responsabili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicadrs 

DELEGACIA DE POLIf:A DE IMPERATRIZ 

AVISO 
Avisamos a todos os proprietários de alto-falantes que não poderão 

funcionar sem estarem devidamente licenciados pela Seção de Costumes 
e Diversões Públicas da Delegacia de Polícia desta cidade. 

Outossim, comunica que os referidos proprietários depois de devi- 
damente legalizados, deverão obedecer o que determina o Decreto Fede- 
ral ng 51.134, de 03/08/1961, tendo em viçta contantes reclamações recebi- 
das, referente ao assunto. 

Para melhor esclarecimento, transcrevemos a seguir, os artigos que 
vem sendo mais constantemente desrespeitados: 
Art. 72— 
l9 — Os altos-falantes, fixos ou ambulantes, não poderão funcionar antes 

das 10:00 horas, nem depois das 22:00 horas. 
22 — Os alto-falantes fixos, não poderão ser instalados na vizinhança de 

hospitais, escolas, creches, igrejas, quartéis, repartições públiças. 
estações rodoviárias, nem funcionar, com torres e extenções. 

32 — Os alto-falantes ambulantes, só poderão funcionar com veículos em 
/ movimento, devendo permanecer em silêncio nas imediações dos es- 

tabelecimentos mencionados no parágrafo anterior. 
Art. S9 — As transgreções do presente decreto, serão punidas com multas 

pecuniárias próprias previstas em leis e regulamentos de cada 
Estado, do Distaito Federal e Territórios e, no caso de persistência, 
na infração, com penalidade a que se refere o art. 13 do Dec. 50.450 
de 13/04/1961. 
Assim sendo, solicitamos a ajuda de cada proprietário, nesse sen- 

tido, colaborando, assim, com a boa ordem e tranqüilidade em nosso Mu- 
nicípio. 

Delegacia de Polícia de Imperatriz, aos dois dias do mês de feverei- 
ro do ano de mil novecentos e setenta e três. 

Bel. Francisco Florismar de Almeida 
Delegado de P olícia 

RRMflZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Sociedade em fóco 

GRAÇA OLIVEIRA 

Ontem no Clube Recreativo Tocan- 
tins, que apresenlou-se totalmente 
reformado para o acontecimento, re- 
alizou-se em Imperatriz a comenta- 
da 'Noite dos Destaques"—sob o 
patrocínio do Banco do Estado do 
Ma. Armazém Paraíba, Covap. Im- 
perauto, Império do Automóveis, O 
Mago, Brahma chopp, Ovü, Chapar- 
ral, Cinorte, Casa Bi -'l, Diesel Ca- 
raliaa, Belemisa e Loja nas Vari- 
edades. 

☆ 
Na oportunidade foram apresenta- 

das as 10 sras. mais elegantes de 
Imperatriz cujos nomes divulgaremos 
no próximo domingo quando apre- 
sentaremos aos leitores completo e 
mlnuncioso documentário sôbre "A 
Noite dos Destaques"—uma promo- 
ção conjunta de Sociedade em Foco 
e Clube Recreativo Tocantins. 

☆ 
Domingo passado noivaram ofici- 

almente o jovem João Francisco Ne- 
to com a srta. Necy Guimarães. Ele 
filho do casal amigo Sr. Setrónio Vi- 
eira e Ondina, Necy filha da Sra. 
Djelma Guimarães. Famílias alta- 
mente conhecidas nos meios sociais 
de Imperatriz e a quem envi- 
amos os melhores votos de felici- 
dades 

☆ 
Ana Maria Moreira Milhomem foi 

a meiga e bonita debutante deste 
mês: Na oporíunidade os seus pais, 
Coló Milhomem e Alzira Moreira 
Milhomem revelaram se mais uma 
vez anfitriões perfeitos, ao receber 
seu vasto circulo de amigos numa 
festa moderna e elegante. 

li Ana com tôda graça dos seus 15 
anos usava um madelo rosa de muito 
bom gosto, tendo como detalhes prin- 
cipais as mangas em plissado e ro- 
sas de cetim. 

☆ 
Notamos as presenças simpáticas 

do Sr. Augusto Moreira agente da 
Vasp em Imperatriz e esposa, Dra. 
Graça Moreira; José de Ribamar da 
Veiga e esposa, Moacir Campos Mi- 
lhomem; Lamsrtine Milhomem; Dr. 
José Moreira; Francisco Paulo de Al- 
meira e esposa; Gunmercindo Mi- 
lhomem; Chico Freitas, Graça Ban- 
deira e uma turma jovem que deu 
uma nota toda especial à festa de Ana. 

A aniversariante e seus pais sin- 
ceros votos de felicidades. 

☆ 
Da família do Sr. Francisco Ribei- 

ro e Sra. Ivete Almeida Ribeiro, pro- 
preitários do "Café Uiram". noticia- 
mos|o noivado da srta. JuÜa Almeida 
Kibeiro com o jovem Roberval Gus- 
tavo Rodrigues Felicidades! 

☆ 
Hoje presenciamos e participamos 

de um dos incrives acontecimentos 
sociais do ano—o aniversário de An- 
tônio Carlos Rodrigues-gerente do 
Banco do Estado Maranhão e figura 
muito conhecida e querida nesta ci- 
dade. 

A partir das 10 h, êle e sua espo- 
sa Socorro receberão os amigos no 
ambiente canfortável e acolhedor da 
"Comex" onde oferecerão um sabo- 
roso churrasco" 

Os The Broteres serão os respon- 
sáveis pelo "Show" deste badalado 
encontro social. 

☆ 
Regressariam a nossa cidade, de 

Brasília o Dr. Carlos Amorim e o 
paulista Joaquim Paulo após alguns 
dias passados em Anápolis. 

☆ 
Dia 3 foi o aniversário da sra. Day- 

se Coelho esposa do sr. Jose Coelho 
Batista (Zezito.) vice presidente da 
Associação Comercial. A aniversari- 
ante atualmente se encontra em Flo- 
riano. 

☆ 
Na semana que findou no lar do 

nosso redator chefe foram comemo- 
rados em fatníliá dois aniversários. 
Dia 5 o da srta. Sandra Maria e no 
dia 6 de Sônia Maria. Os nossos pa- 
rabéns as simpáticas aniversariantes. 

☆ 
Quem promete urn churrasco de 

carneiro regado com ''scotch" é o 
nosso amigo Sady Duarte, eficiente 
funcionário da Rodobrás. O aniver- 
sário foi no dia 7, mas a bebemora- 
çâo está na ainda. 

☆ 
Dia 6 foi o aniversário do jovem 

estudante Alexandre Vieira, filho do 
Diretor deste semanário, sr. José 
Matos Vieira e sua esposa sr Vlcên- 
cla Vieira. Felicidades ao aniver- 
sariante. 

☆ 
O sr. Enildo da Encarnação de ma- 

las porntas para uma viagem ao Pa- 
raná, onde no período de 30 dia fará 
um estágio, por conta do Projeto 
Rondon. 

☆ 
De Rondonópolis (M.T.) onde este- 

ve em visita a seus familiares no- 
ticiamos o regresso da professora 
Evanda Reis. 

Centrais Elétricas 

do Maranhão S. A. 

CEMAR 

Nota ao Público 

Apoiado no grande desenvol- 
vimento de Imperatriz e preocu- 
pados em melhorar o forneci- 
mento de energia e c atendi- 
mento de nossos serviços aos 
consumidores, vemos como so- 
lução uma provável e total am- 
pliação da Rêde de distribuição, 
o que para tal necessitamos da 
compreensão e cooperação de 
todosv no sentido de levantar- 
mos òs dados de carga, distân- 
cia, controle dos transformado- 
res, verificação de tensão, etc. 
pelos nossos funcionários cre- 
denciados. 

Certos de sermos atendidos, 
nossos sinceros agradecimentos. 
Centrais Elétricas do Maranhão 
S.A. 
Escritório Regional de Lnpera- 
triz. 

Empresário destaca 

feito do Judiciário 

Em conversa com a reporta- 
gem, o empresário José Batista 
Coelho (Zezito), diretor da "Óle- 
os Vegetais Imperatriz Ltda"— 
OVIL, teceu considerações so- 
bre o poder Judiciário local, o- 
portunidade que ressaltou sua 
eficiência e credibilidade. 

Depois de destacar as decisões 
de âmbito explicito dentro do 
Direito, por parte da Justiça lo- 
cal, aquele empresário lembrou 
que semana passada reque- 
reu medida garantidora de 
direito através do advogado 
Vicente de Paula Costa, arguin- 
do o direito de posse de uma 
faixa terras no bairro Setor In- 
dustrial, densamente povoada 
por populares que tinham cons- 
truído seus casebres. 

Contrariando o direito de pro- 
priedade, oaqueles moradores 
derrubaram o arame e deram 
•■nício a invasão que segundo o 
sr. José Coelho, seria uma favela 
(mocambo) rapidamente alastra- 
da, não providências junto à 
Justiça. 

A reivindicação foi pronta- 
mente atendida, com o Judici- 
ário concedendo a liminar 
e autorizando o despejo 
da população flutuante. Os mo- 
radores reconheceram a invasão 
das terras, tendo um dos desa- 
lojados alegado que "dessa vez 
a coisa foi direita. Pior é quan- 
do a polícia chega derrubando 
casas e ameaçando fisicamente 
adultos e crianças«-invasores". 

Escola Santa 

Teresinha 

Aviso—Convocação 

A Diretoria d? Escola Santa Te- 
resinha, atendendo às inúmeras so- 
1 citações que lhe tem sido feitas, es- 
tá prevendo a instalação do 1^ ano 
fundamental, com profissionalização 
para o magistério (Curso Normal Pe- 
dagógico), bem como o funcionamen- 
to de 3a. e 4a. séries de Ginásio No- 
turno. 

Para tal fim, convida todos os In- 
teressados pelo Pedagógico para uma 
reunião no próximo dia 12, às 20 ho- 
ras, no pátio da Escola. 

Avisamos que as inscrições para 
todos os cursos iniciar-se-ão dia 12. 

Os candidatos à 5a. série (1^ giná- 
sio), vindos de outras escolas, deve- 
rão apresentar-se na Secretaria da 
Escola, no dia 12 para a devida ins- 
crição. Os exames de seleção reall- 
zar-se-ão nos dias 13 e 14 

Imperatriz, 11 de fevereiro de 1973 
Irmã Dulcinda de Jesus e Silva 

Diretora 

Comentando 

JURIVÊ' 
l 

De primeira. É verdade que um dos mais eficientes 
secretários do governo municipal deixar^ a Pasta nos 
próximos dias, impossibilitado de continuar à frente da 
mesma por motivos de ordem superior. É uma pena 
que tal aconteça pois que esse Secretário vinha realmente 
dinamizando a Pasta à cuja frente está. 

☆ 
Intransigência e precipitação geraram já nos pri- 

meiros dias do governo Xavier completa incompatibilidade 
entre o prefeito e um vereador da ARENA. Segundo o edil, 
o caso já chegou às raias da inimizade ^pessoal; e ainda 
segundo êle, outras áreas de atrito já existem na esfera 
municipal. 

☆ 
Quando algo bom é anunciado na esfera do governo 

federal, é costume dizer-se em Imperatriz que "isso só 
acontece lá no Brasil; aqui não chega". É o caso, para i- 
lustrar, do preço da carne bovina que caiu em todo o 
país por determinação do governo federal, na luta pela 
estabilização do custo de vida. Em Imperatriz, todavia, e 
na região, a "pauta" sobre a venda do bovino já caiu mas 
o preço da carne continua inalterado. E ninguém pode 
duvidar de dentro de mais alguns dias os marchantes 
exigirão a alta do preço do produto. Enquanto a SUNAB 
não vem... 

☆ 
Por indicação do Campus Avançado, do prof. Ozias 

Hapner, mais precisamente, o Sr. Nildo Encarnação, ge- 
rente do escritório da CEMAR em Imperatriz foi admitido 
a um estagio de aperfeiçoamento na Cia Paranaense 
de Eletricidade "Copei. Encarnação ja seguiu para Curiti- 
ba onde permanecerá durante 30 dias. 

☆ 
Em Porto Franco, missa só para correligionários. Se- 

gundo informam ao colunista, o vigário da paróquia ne- 
gou-se a celebrar a missa em ação de graças pela posse 
dos novos dirigentes municipais da comuna, porque a ala 
da ARENA vencedora do pleito não está na graça do padre. 

☆ 
Falando ao seu Secretariado anunciou o Governa- 

dor Pedro Neiva que êle será último governador 
de um Maranhão pobre. Recomendou à assessoria especi- 
al cuidado na contenção dos gastos, especialmente no que 
se refere à admissão de pessoal e à aquisição de material. 
Má noticia para a comarca de Imperatriz que no papel já 
conta com 4 juizes de direito e mais um juiz substituto, 
mas que na realidade continua entregue a dois magistra- 
dos assoberbados de serviço. Se a contenção chegar à 
preterição das nomeações dos juizes e criação de cartórios, 
Ia vamos nós pelos canos, os advogados e seus familares. 

Água, sempre água. A falta do liquido continua em 
toda a cidade, em forma de corte sem aviso prévio e sem 
horário determinado. No Entroncamento, então, aranhas a 
outros bichos ja dominaram os canos de rede de água 
onde a'única coisa que não passa é realmente a água. 

☆ 
Porto Franco já fala com Tocantinópolis pelo tele- 

fone. A ligação foi completada com cabos estendidos sobre 
o rio Tocantins. A esperança dos moradores da cidade é 
que um acordo entre os governos de Goiás e do Maranhão 
facilite a iluminação de P. Franco pela CELG, também 
por condutores sobre o rio. 

Empresa Imobiliária imA D[ SRIIÍ EM I 

CINCON—Comércio de Imóveis, 
Representações e Conta Própria é a 
nova empresa no ramo imobiliário 
que acaba de ser inaugurada nesta 
cidade, com seu escritório a Rua Do- 
mingues n9 1.647. Pela sua finalidade 
na compra e venda de imóveis, co- 
mo era de se esperar, obteve bôa 
receptividade pelo público de Impe- 
ratriz, estando já com grande volu- 
me de serviços. È um empreendi- 
mento dos srs. João Ferreira Lima 
que estão atuando de ponto a pon- 
ta. É o progresso se fazendo pre- 
sente. 

BRASIL1LIA — Em ato assi- 
nado na Pasta do Exérci- 
to, o Presidente da República 
criou as seguintes Organizações 
Militares: 55 Batalhão de Infan- 
taria de Selva, com a sede em 
Imperatriz, Maranhão, 525 530 
Batalhão de Infantaria de Selva 
respectivamente em Altamira, 
Marabá, e Itaituba no Pará e o 
545 Batalhão de de Infantaria de 
Selva, em Humaitá no Amazonas. 

COVAP- 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. 


