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Falando à reportagem, mo- 
radores do povoado Açailan- 
dia demonstraram a neces- 
sidade urgente da instalação 
ali de um Ginásio. Argumen- 

INCRA CHAMANDO 

5.687.500 ha. Serão Legalizado 

c 

o 

Chamamos a atenção dos 
nossos leitores, especialmen- 
te dos interessados na 
aquisição ou na ocupação 
das terras devolutas, para 
a matéria que publicamos 
nas páginas internas: Edital 
de Convocação e Ofício di- 
rigidos para divulgação ao 

Dr. Juiz de Direito da 2a Va- 
ra de Imperatriz pelo Pre- 
sidente da Comissão Discri- 
minatória de Terras Públi- 
cas, setor do Maranhão. 

De acordo com êsse edi- 
tal, o INCRA está convocan- 
do todos os proprietários, fo- 
reiros, arrendatários, ocupan- 

tes, posseiros e quanto mais 

se julguem com direitos so- 
bre essas terras para apre- 

sentarem dentro de 60 dias, 
contados de 25 do corrente, 

mês, em São Luis, seus títu- 
los, escrituras e quaisquer 

documentos que fundamen- 

tem a alegação de proprie- 

dade, fôro, ocupação ou pos- 
se das mesmas. 

Mencionadas terras devo- 
lutas abrangem uma área de 

5.687.500 ha. em territórios 
do Pará, do Maranhão e de 

Goiás. 

Capturado um Pistoleiro 

O cerco policial caia vêz 
mais intenso resultou segun- 
da feira passada na prisão de 
um dos elementos do bando 
que enfrentou a tiros o des- 
tacamento de Imperatriz. Tra- 
ta-se de Edson de Tal, de côr, 
bem môço ainda e que reve- 
la muito vivência no meio 
marginal, pela segurança com 
que responde ao cerrado in- 
terrogatório que lhe é feito. 

No decorrer da semana a- 
purou a polícia que Edson já 
participou de mais de uma de- 
zena de assaltos no Estado de 
São Paulo, no Distrito Federal 
e no sul de Goiás. Já s viu 
envolvido inclusive em tirotei- 
os com a policia em Brasília 
e em Porangatu. Chega a mais 
de dez também a relação de 
carros "puxados" pelo pisto- 
leiro capturado e seu bando. 

Edson esclareceu que so- 

mente se entregou sem reação 
porque a polícia portava me- 
tralhadoras. De revolver disse 
ele, não voltava um. In- 
formou também que já encon- 
trou íem imperatriz diversos 
conhecidos seus do sul do país, 
todos bem armados e prontos 
para a luta se enfrentados. A- 
purou ainda a delegacia lo- 
col que foi um colega de Ed- 
son o autor do atentado ao 
comerciante João Vianà. 

Apesar das poucas informa- 
ções prestadas à reportagem, 
o que se pode presumir é que 
a polícia local suspeita a e- 
xistência na cidade de. uma 
verdadeira rede de bandidos. 
A intensificação das rondas e 
diligências levadas a efeito 
esta semana são uma demons- 
tração de que o Cap. Daniel 
segue alguma pista valiosa e 
procura desbaratar a gang, 

Policia a Pés 

CAfETEIRA E' APONTADH 

Comentando a situação dos 
Partidos políticos brasileiros 
com vistas à escolha de can- 
didatos aos governos Esta- 
duais, anunciou uma revista 
de renome no cenário noti- 
cioso nacional que o Sr. Epi- 
tácio Cafeteria possivelmen- 
te será o candidato do MDB 

no Maranhão. 

Como se sabe, o candida- 
to a Senador pela oposição 

no último pleito está desvin- 
culado dos meios políticos 

ocupando altas funções nu- 
ma agência do Banco doBra 
sil no Rio de Janeiro. 

tam o crescimento da popu- 
lação estudantil que já con- 
cluiu o primário mas que 
não tem condições de pro- 
curar colégio na séde do mu- 
nicípio, onde êles ficam ma- 
is próximos. Mostram tam- 
bém que para Açailândia, 
se instalado o Ginásio, viria 
grande número de estudan- 
tes dos povoados circunvi- 
zinhos e das fazendas que 
marginam a rodovia, tam- 
bém êsses impossibilitados 
pelo trabalho no campo da 
procura de centros maoires 
para o prosseguimento de 
seus estudos. 

Com muita simpatia pela 
reivindicação, fica o registro 
para conhecimento das au- 
toridades estaduais e muni- 
cipais. 

Dia 22 — declara- 

ções do I.R. 

Na próxima quarta feira, 
dia 22, expira o prazo con- 
cedido pelo Imposto de Ren- 
da para as declarações de 
rendimentos das pessoas ju- 
rídicas cujos números do 
C.G.C. respectivo terminem 
em Zero, Um e Dois. 

Os retardatários estarão 
sujeitas às sanções já defi- 
nidas pelo.Imposto de Ren- 
da. 

ENTRONCAMENTO — LIXO E LAMA 

Ao viajante que desce na 
Estação Rodoviária de Impe- 
ratriz, é péssima, simples- 
mente, a primeira visão da 
cidade, especialmente após 
as chuvas, quando verdadei- 
ro lamaçal toma conta das 

Sexta feira passada.ll ho- 
ras. Elementos da polícia lo- 
cal a postos para uma dili- 
gência importante. 

Cerca de uma hora antes 
a delegacia fôra informada 
de que perigosos meliantes 
passariam por determinado 
lugar, no interior do municí- 
pio, naquela manhã. 

João Lisboa sem 

Estradas 

Está interropido trafego de 
ônibus entre Imperatriz João 
Lisboa, pois nem a antiga estra- 
da nem a nova rodovia a cargo 
da CODERMA permite mais a 
passagem de veículo, tal o volu- 
me de água que invade a mes- 
ma e destrói aterros e passagens. 

Apesar determinação do Go- 
vêrno do Estado, a rodovia li- 
gando os dois municípios não 
chegou a ser concluída antes 
da estação das chuvas, necessi- 
tando ainda da completação de 
bueiros desvios de água e de 
outras obras. Com o córte da es- 
tradas estão isolados de Impe- 
ratriz não apenas a séde do mu- 
nicípio de João Lisboa mas 
também os inúmeros povoados, 
até Buritirana que tem na ro- 
dovias o único meio de acesso 
ao nosso município. 

Mas a polícia não dispõe | 
de viaturas; nem de dinhei- 
ro para aluga-los. Os solda- 
dos estavam na dependên- 
cia de uma ajuda que só sur- 
giu mais tarde graças à 
boa vontade do Sr- Severino 
Silva, do Sindicato dos Ar- 
rumadores Profissionais, que 
cedeu o carro daquela Or- 
ganização, 

Enquanto isso, os fora-da- 
lei passavam tranqüilamente 

Isto é ^segurança pública 
na cidade qué mais dinheiro, 
depois da Capital,manda pa- 
ra os cofres do Maranhão. 

O povo reclama 

Moradores do loteamento 
Alvorada pedem a atenção 
da delegacia de polícia para 
a alagazarra que que, alta 
noite, impede o sono dos ali 
residentes. A barulheira vem 
do uso constante de radió- 
las, de instrumentos outros 
de som e até de vozes de 
cantores, além de gritos e pa- 
lavras obcenas que se derra- 
mam pelo bairro todo, ori- 
undos de cabarés existentes 
naquêle setor, principalmen- 

Lanusse Visitou 

o Brasil 

Ao meio dia do dia 12 
desceu no aeroporto do Ga- 
leão o avião 'Patagônia', da 
Fôrça Aérea Argentina que 
conduiiia o tenente general 
Alejandro Lanusse., presi- 
dente daquele país irmão, 
para uma visita oficial ao 
Brasil. " 
Lanusse foi recebido ainda 
no Rio de Janeiro pelo Pres. 
Médici. Na cidade Maravi- 
lhosa inauguraram juntos 
a estátua em homenagem 
a San Martim, o libertador 
platino,na Praia do Botafogo. 

No dia 13 ambos os presi- 
dentes viajaram para Brasí- 
lia onde foram debatidos os 
assuntos da agenda oficial, 
destacando-se entre êles a 
divergência entre os dois 
países sôbre o limite das 
águas do alto rio Paraná. 
O presidente argentino já 
regressou a Buenos Aires. 

imediações da Estação difi- 
cultando até o acesso ao car- 
ro que vai até ali apanhar o 
passageiro. E não bastasse 
isso, próximo à Rodoviária 
estão amontoados lixo e ve- 
lhas peças de carro, atirados 
das oficinas e estabelecimen* 
tos comerciais em plena via 
pública. Tudo isso concorre 
para que o passageiro leve 
da cidade uma impressão 
das piores no que tange à 

limpeza pública. 
Enquanto aquêle trecho 

não for asfaltado, para impe- 

dir a formação de lamaçais, 
que pelo menos a fiscali- 
zação da Prefeitura procure 

zelar pela limpeza daquêle 
logradouro, impedindo que 

as ruas sejam transformadas 

em depósitos de lixo.-É uma 
medida que se impõe era fa- 
vor da cidade. 

Tostão por 3.5 milhões 

te da conhecida "Casa da 
Preta". 

Lembram os moradores 
que nêsse sentido existe uma 
garantia do Delegado de Po- 
lícia, que agora esperam em 
beneficia do bairr.o 

Anunciam emissoras do Rio 
de Janeiro que o famoso joga- 
dor Tostão, da equipe do Cru- 
zeiro de Belo Horizonte, teve o 
seu passe vendido ao Clube de 
Regatas do FLAMENGO, que 
está formando assim um super- 
time. O passe do famoso joga- 
dor minei'•o, herdeiro da cami- 
sa 10 de Pelé, custaria aa MEN- 

GO 3.000 cruzeiros e mais os 
15% sôbre esse valor que por 
fôrça contratual cabem ao cra- 
que, pagos pelo clube compra- 
dor. A confirmar-se a contratação 
Tostão será o segundo jogador da 
Seleção Brsileira a ser adquirido 
pelo FLAMENGO em lixi. o 
primeiro foi Paulo do 
Botafogo. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES HUHAIS DE IMPERATRIZ 

AVISO 

O Sindicato dos trabalhadores Rurais de Imperatriz, convoca os 
associados abaixo discriminados que foram classificados para obtenção de 
bolsas de estudo pelo PE^E, a comparecerem ao escritório do Sindicato 
até o die 31 deste mês. munidos de certidões de nascimento, de casamen- 
to ou carteira profissional de todos os dependentes. 

Otamires Sousa Pires. Vicente Alves Ferreira. Gustavo B. Oliveira 
Filho, José da Silva Uchôa, Aaerbal de Sousa Lira, Antônio Guimarães 
Sousa, Manoel Pinto de Aguiar, Deusdete Martins Paixão Tarquino Mo- 
reira Menêses, Alberto Alves dos Reis, Vicente B. Bezerra Fialho, Miguel 
Alves Pereira, Elias Alves dos Reis, Domingas Machado Batista, Antônio 
Costa Rodrlgves, Angellta Ribeiro de Oliveira. Adauto Batista de Olivei- 
ra, José Cõrneiro da Silva, Ferreira Alves. Antônio Fernandes Pereira, 
Manoel Pereira e Silva, Slvinato Herênlo Alves Pereira, Vicente José de 
Sousa, José Bandeira Martins, 

Imperatriz, 18 de Março de 1972 

Arão de Sousa Santos 
Tesoureiro 



O PROGRESSO fâgina 

De ANTONIO CARLOS 

jovem poeta de Carolina 

GRANDE CIDADE 
era um amontuado de homens, 

( 3000.000 sei là ...) 
gritos 
apitos 
breves 
greves 

deuses, heróis, sábios, super-heróis, 
pobres, reis, mendigos, beatles. 
chacrinhas, gente 

gente 
gente 

zum-zum na avenida 
menino moleque 
na rua 
na praça 
perdido 
cansado 
esquecido 

não há ninguém 
esperando por ti 

são mil ventos 
mil ruas, mil praças 

mil graças 
mil boutiques, mil sorvetes, 
mil canções, mil espetáculos 
mil revistas, 

e fotos recortadas 
emendadas 
e coladas 

nobremente usados 
nas bancas de jornais. 

o sino..- ninguém ouviu 
a lua .. ninguém olhou 
a rosa... negra 

bonita 
amada 
calada 
passou... 

aviões, confetes, conferências 
concursos, discursos 

em mil salas 
mil cinemas 
mil palavras 

que se transformam 
em poesias e baladas 
para vietcongs e homens na lua 

teu rosto será massacrado 
teus restos fotografados 
só porque tua vida ouvida 
citada, comentada, cansada 
preocupada, anotada, 
repetida, repetida, 

e repetida 
será 
batida 
pelo enfarte. 

MORREU 

morreu 
homem 
firma firmeza 

ideal 
posição social 
artigo atual 

MORRÊU 

assassinado 
sem vestigio 
sem prestígio 
sem cor 
sem sorriso 
sem flor 
sem voz e agora? entêrro 

destêrro 
terra 
suja 
molhada 
infeliz 

MORREU. 

Guia de Recolhimento de 1CM 
Estimativa Fiscal 

À venda na TIPOGRAFIA 
VIOLETA 

o V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CGC. 06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 

Atenção —Utilidade Pública 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 

Comissão de Discriminação de Terras Públicas 

EDITAL 

O INCRA — Instituto Nacional de Colonização e Re- 
forma Agrária, pela Comissão de Discriminação de Terras 
Públicas, criada pela portaria a.0 81171, de 21 de de se- 
tembro de 1971 com fundamento no Decreto Lei n0 1.164, 
de Io de abril de 1971, CONVOCA todos os proprietá- 
rios foreiros, arrendatários, ocupantes, posseiros e quan- 
tos que se julguem com direito a qualquer porção de ter- 
ras situadas dentro do perímetro da área de 5.687.500 ha 
caracterizada no anexo l, a apresentar seus títulos, escri- 
turas ou qualquer outra prova em Direito permitida, que 
fundamente a alegação de propriedade, foro, ocupação ou 
posse sôbre os respectivos imóveis, a partir do dia 25 de 
fevereiro do corrente ano, com um prazo de sessenta ^60) dias 

Apresentação dos citados documentos deverá ser 
feito à rua José Bonifácio n0 292, em São Luís, Capital do 
Estado do Maranhão, onde se acha instalada a Comissão 
de Discriminação de Terras. 

São Luís, 25 de Fevereiro de 1972. 

Comissão de Discriminação de Terras Públicas 

JACOB RUBEM TEIXEIRA MILET 
Presidente 

Prédio a venda 

Vende-se um prédio situado à 
rua Godofredo Viana, n0 1081, 

com 6 metros de frente 
c/ 22 de fundo. 

Aparelhada com sala de visita, 
sala-copa, sala de janta, um dor- 
mitório, cozinha, despensa, ba- 

nheiro e dormitório interno. 
Na parte de cima 2 dormitórios 
ligado à mesma residência uma 
área e um açougue.- Tratar com 
o proprietário no mesmo endere- 

ço. — Preço convidativo 

Sumariado o 

"crime dos amantes" 

Já foi encaminhado à acusa- 
sação para as alegações fi- 
nais o processo-crime em que 
são figuras centrais o motorista 
Zé DKV e sua amante Maria 
da Paz, autores do assassinato 
do vice prefeito Dorgival Pin- 
heiro.Tudo indica que os dois as- 
sassinos sejam julgados na pró- 
xima reunião do tribunal do jú- 
ri em Imperatriz. 
Surpreendentemente o advogado 
dos dois amantes requereu sejam 
os mesmos submetidos a exame 
de sanidade mental, e que êsse 
exame seja feito na capital do 
Estado. O circulo forense em Im- 
peratriz .viu no requerimento 
habilidoso medida causídico que 
assim afastaria do palco do cri- 
me por algum tempo os seus 
constituintes. 

Desconhece-se até aqui o pro- 
nunciamento do juiz sumariante 
a respeito do pedido em tela. 

Memorial descritivo da linha que define o perímetro, da área a 
ser discriminada no Estado do Maranhão em conseqüência do 

Decreto-lei n0 1164 de Io de abril de 19^1 

Partindo do ponto comum aos Estados do Pará, de 
Goiás e do Maranhão, na confluência dos rios Tocantins e 
Araguaia, a linha do perímetro segue pela divisa entre os 
Estados do Maranhão e do Pará até a nascente do rio Itin- 
ga e por este até sua foz no rio Gurupí prossegue pelo rio 
Gurupiaté a cachoeira da Lavadeira.Nesse ponto a linha infle 
te para o sul indo encontrara confluência dos rios Pindaré e 
Buticupu,dessa confluência, prossegue,aproximadamente,para 
o sul até a confluência dos riachos Barrigudo e Batalha.Daí 
continua aproximadamente, na mesma direção, passa pelos 
lugarejos denominados Campina e Anajá indo encontrar o 
rio Manoel Alves Grande na foz do ribeirão Monte Lindo. 
Desce o rio Manoel Alves Grande até sua foz no rio Tocan- 
tins. Daí a linha do perímetro desce o rio Tocantins até seu 
ponto de partida na confluência, dêsse rio com o rio A- 
raguaia, sôbre a divisa comum aos Estados do Pará, do Ma- 
ranhão e de Goiás. 

A área aproximada é de 5.687.500 ha, tomando-se como 
referência as folhas SA-23, SB-22 e SB-23 da Carta do Bra- 
sil ao Nilionésimo, editada pela Fundação IBGE. 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 1971 
ANTONIO DA SILVA ARAÚJO 

Engenheiro 
CREA: 48671 — 59 Região 

EiVAP Materiais para Construjão 

Atenção!... Durante 30 dias 

Super promoção em material elétrico 

Fio a partir de Cr$ 0,16 

ESTOQUE PERMANENTE E SELECIONADO 

Av. Getúlio Vargas esq. c/ Rua Pará s/n 

1 
Li 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

Lei Municipal n. 04/72 

O prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber a todos 
seus habitantes que a Câmara de vereadores deste Municí- 
pio aprovou e eu publico a presente Lei. 

Art. I-0) - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o 
Ginásio Municipal "DORGIVAL PINHEIRO DE SOUZA", que 
funcionará com as diretrizes da Lei Federal ny 5692 de 11 
de agôsto de 1.971. 
Art.25) - O seu funcionamento será noturno. 
§ ÜNICO - Terão exclusividade para a matricula do Ginásio 
"DORGIVAL PINHEIRO DE SOUZA", os alunos oriundos das 
Escolas Municipais. 
Art.35) - O corpo decente do referido estabelecimento de 
ensino será pago com verba da Secretaria Geral de Edu- 
cação e Cultura do Município. ; 
Art.4e) - Revogam-se as disposições em contrário; Esta lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE R CUMPRA - SE 
Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, 

Estado do Maranhão, em 09 de março de 1.972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Posto da Receita Federal em Imperatriz 

Prazos para entrega de declaração de Rendimentos Pt sôa Física 

Até 30/04/72 — Aquêles que declararem imposto liquido a pagar ou res- 
titulr. 

Até 31/05/72— Aqueles que declararem Isentos do pagamento do imposto 

Não deixe para o último dia: Evite atropelos. Ajude a si próprio e 
coopere com a administração fiscal. 

Não se negue, todos dependem de você. 
IMPOSTO: RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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Por: AMÉLIO MARINHO 

Instalando-se modernamen- 
te nesta cidade no ano de 
1967, o Armazém Paraíba de- 
ra início às atividades comer- 
ciais na grande e promissora 
região Tocantina, desde en- 
^ão vem se firmando a cada 
dia é ampliando o potencial 
de estoc&gem'. 

O Armazém Paraíba tem a 
honra e o privilégio de 
ser o único estabelecimento 
comercial em Imperatriz a 
criar seu símbolo e sigla; daí 
para cá a exemplo do grande 
empório comercial outras fir- 
mas também renomadas acei- 
taram a inovação. Mas o Ar- 
mazém Paraíba não parou, e 
enorme programa de suas 
propagandas e difusões já 
trouxe para deleite da sua fre- 
guezia um número bem gran- 
de de artistas renomados como 

HOSPITAL 

Dr. Carlos Gomes de Aroorim 

STA. TEREZA 

-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO * RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

EDITAL 

Cauby Peixoto, Luiz Gonza- 
ga, ete. 

De repente lá vem o Ar- 
mazém Paraíba com nova ins- 
talação de sede própria com 
a construção de um enorme 
prédio modelar entre as ruas 
Av. Getúlio Vargas e Simplí- 
cio Moreira. Ali acredito que 
dará visão e evasão comple- 
ta do seu estoque de tecidos 
e eletro-doméstico acompa- 
nhados com as costumeiras 
promoções que são de rachar. 

Empreendimento como a fir- 
ma Valdecy Claudino e Cia., 
que é um exemplo promocio- 
nal, não serve só ao Estado 
e Município e sim à cidade e 
ao povo; tanto assim que libe- 
ralmente se acupam de difun- 
di-lo sem recompensa, caso 
dêste cronista qne só deseja 
a esta firma e às outras con- 
gêneres aqui instaladas como 
Lojas Viana, A Pernambucana 
e tantas outras um crescente 
desenvolvimento para acudir 
a "cidade do Progresso". 

Ilusão 

Encerra a nossa vida tal mistério, 
que só Deus, em segrêdo, a compreende, 
ao passo que o Homem sábio nada entende 
do Encanto natural, secreto e sério. 

Contemplo, na imensidãd, o azul sidério 
que a vista nos ilude... e não ofende 
ao nosso ser que para o nada pende 
sem que possa escapar do cemitério!.., 

O destino do ser humanizado 
reluta sob a lei do desengano... 
tão sujeito ao rigor do negro fado!... 

Sem viver, nosso corpo, igual ao pano .. 
em argila será o resultado 
de lodo feito de farrapo humano!... 

Fortunato José Moreira Neto 

07/3/1972. 

O Dr. José Delfino Sipauba, Juiz de Direito da 2^ Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

Faz saber, a quem interessar possa, que por este pú- 
blico edital virem, ^ue no dia vinte e três do corrente, as 
10 horas, na sala do fórum, será arrematados os bens pe- 
nhorados Mário de Sousa Milhomem motivados por uma a- 
ção executiva requerida neste Juizo contra o mesmo por 
Jacy Gomes Marinho constante de; Uma casa nesta cidade, 
à Avenida Getulio Vargas, limitada a direita com a rua 
Minas Getais, e a esquerda com Vicente José Felxi, me- 
dindo seis metros de frente por desoito defundos, coberta 
com telhas e paredes de alvenarias, revestida e pintada, 
tecto de madeira de lei, com seis compartimentos, quatro 
portas de frente para à Avenida Getulio Vargas e três di- 
tas e uma janela para a rua Minas Gerais, avaliada por 
desoito mil cruzeiros Cr$ 18.000,00. Quem pois o dito imó- 
vel pretender arrematar que compareça no dia e hora a- 
cima declarados para o dito fim, e se realizada a arrema- 
taçâo se proseguirá na forma da lei. Dado e passado nes- 
ta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 1 de 
Março de 1972. Eu, Antenor Bastos, Escrivão datilografei. 

DR. JOSE' DELFINO SIPAÜBA 
Juiz de Direito 

Aguardado o Secre- 

tário de Segurança 

A fim de inteirar-se com 
detalhes das ocorrências que 
tumultuam com freqüência 
a vida da cidade, é aguar- 
dado em breve em Impera- 
triz o Cél. Paulo Maranhão, 
Secretário de Segurança pú- 
blica. 

"A música eleva a alma" 

Matricule-se na "ESCOLA DE MÜSICA CARLOS GOMES" 

Leciona-se PIANO e ACORDEON através de métodos fá- 
ceis e rápida aprendizagem 

Procure a Sra. Maria Adelisa Martins Carneiro, — Rua 
Alagoas n^ 404 Telefone 41. —Iraperatriz-Maranhão 

Faça o quanto antes sua matrícula pois o núme- 
ro de vagas é limitado 

Acredita-se que na oca- 

sião o Secretário adote pro- 

vidências de caráter imedia- 

to que visem o melhor a- 

parelharaento da Delegacia 

local de polícia que necessi- 

ta dêsse apôio na luta contra 

os malfeitores. 

Esc. "Rubens Lima" 

INPS — Imposto de Renda- 

Contratos - Plastificação 

Fotocópias 

Rua Cel, Manoel Randeira 915 

Fones 105 e 470 

Imperatriz —Maranhão 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado p3lo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTIU LAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATdniü DE ANALISES LÍN1CAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

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

Dr. Sebasltüo Saldanha traiamenlo mfJlco e cirurgia de urelra-prosiata e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

RRMHZEM 

TECIDOS E ELETRS 

^ DOMÉSTICOS^- 

B 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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O Progresso 
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Desastre Mata e Fere 

Quatro homes humildes per- 
deram a vida e outros íicaram 
feridos em conseqüência da 
virada ie um ckminhao que 
transportava arroz, próximo 
ao povoado Açailânnia.na ma- 
nhã de 15 deste. Testemunhas 
do acidente admitem que o 
motorista tenha dormido ao 
volante pois perceberam 
quando o caminhão, em velo- 
cidade regular, foi aos poucos 
sendo desviado para a orla da 
pista até tombar fora da mes- 
ma, num aterro, causando aos 

ei nectaJores a impressão de 
qufc'o motorista não se aper- 
cebia do desvio do carro! 
Prensado sob a pesada .carga, 
4 homens morreram e outros 
ficaram feridos gravemente. 
Todos êles são lavradores 
humildes, alguns saidos de 
Imperatriz à procura de ser- 
viço na colheita de arroz. 

Para desespêro maior ain- 
da das famílias das vítimas, 
dificilmente receberão as 
mesmas qualquer ajuda ou 

indenização, vez que viaja- 
vam os trabalhadores em car- 
ro de transporte de carga, 
irregularmente, sem qualquer 
cobertura da parte da Segu- 
radora do veiculo e da carga. 

Os corpos das Vítimas fo- 
ram colocados pela policia 
na Capela existente no cemi- 
tério local, para identificação 
e posterior sepultamento. Os 
feridos estão recebendo so- 
corros em Casas de Saúde, 
na cidade. 

Táxi também passa conto 

Aumenta o desajuste nas pos- 
sas empresas de transporte 
de passageiros. Antes, somen- 
te nos ônibus era notada a 
falta (entre aspas) do trôco. 
Já agora, também « s táxis es- 
tão seguindo a mesma linha, 

Chamamos para o fato a a- 
tenção dos motoristas de pra- 
ça e em particular da em- 
prêsa Rodo-Taxi que se diz 
a mais bem organizada, com 
carros novos e outras vanta- 
gens, para a ocorrência que 
vem minando o bom nome 
dessa organização tôda. 

Um conhecido nosso fèz 
num desses táxis a corrida 
usual de cr$ 3,00. Não tinha 
trocado e deu cr$ 5,00. Ale- 
gando falta de trôco o moto- 
rista deu ao mesmo um vale 
de cr$ 2,00 em papel timbra- 

Por Carly Guimarães 

do da Empresa. Tudo certo 
até aí. Acontece, porém, que 
por três vezes esse meu co- 
nhecido abordou o motorista 
pedindo o seu trôco e rece- 
beu sempre a mesma respos- 
ta: "deixa de bronca, compa- 
nheiro, depois a gente acer- 
ta". E ficou nisso. O rapaz 
perdeu e o motorista lucrou 
os cr$ 2,00 de um passageiro 
que não pegou o carro por 
luxo, mas por grande neces- 
sidade. E além de perder, a- 
inda suportou chateações. 

É justo isso, está tão difí- 
cil assim uma nota de cr$ 1,00 
na praça? A Empresa preci- 
sa vigiar a retidão de seus 
motoristas porque afinal de 
contas tudo isso só traz des- 
gaste a ela própria. 

"0 PROGRESSO" QUER LINOTIPO 

A viagem ao sul do país do 
Sr. José Matos Vieira marca 
o primeiro passo concreto ru- 
mo à compra por "O PRO- 

1Z0 ALUNOS NO MUNICIPAL 

Foi definitivamente acertado 
para inicio do ano letivo de 1972 
no Ginásio Municipal Dorgival 
Pinheiro de 'Souza, o dia 3 de 
abril vindouro quando 170 alu- 
nos, divididos em 4 turmas da 1§ 

série receberão as primeiras au- 
las naquele estabelecimento cria 
d nstalado pelo prefeito Re- 
nal Moreira. 

O ' Dintieiro" terá 
como seu primeiro o A. 
grônomo José Cortez IVxk. jlíra. 

GRESSO" do linotipo que per- 
mitirá o ingresso deste Sema- 
nário em nova fase, coin au- 
mento de tiragem de 'páginas. 
Também para tratar do assun- 
to deverá viajar para Belém 
o nosso redator-chefe. 

Acertada a compra do lino- 
tipo, O PRQ GRESSO iniciará 
uma cam^auha de coleta de 
assinaturas e adotará outras 
providencias Que ensejem a 
obtenção de recursos finan- 
ceiras destinados ao empreen- 
diiUento. 

Possivelmente êste jornal 
iniciará seu segundo ano de 
vida já com nova feição. 

Telefônica de Imperatriz S.A. TELIMSA 

AVISO 

Com base no item quarto do contrato feito entr eesta 
Empresa e as pessoas abaixo mencionadas, ficam as mes- 
mas convidadas a comparecerem a esta Tesouraria até o 
dia 15 do corrente mês; O não coraparecímeuto, implica- 
cará na rescisão do citado contrato. 

1 — Amadeu Ferreira Freire 
2 — Renato Jácome 
3 — Arlindo Dias Soares 
4 — Paulo Ramos da Silva 
5 — Vanderlan da Silva Leão 
6 — José Lamartine de Almeida 
7 — Bento dos Reis Santiago 
8 — Francisco Chagas Nunes de Oliveira 

Imperatriz Ma., 01 de março de 1.972 

TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A — TELIMSA 

Pedro Américo Sales Gomes — Presidente 
Licinio da Rocha Cortez — Secretário 

i 

Notícias do Município: y ; 

Outra linha de ônibus 

Deverão estar trafegando nos 
próximos dias os ônibus inter- 
municipais que farão a linha 
Imperatriz-São João dosPatos. 

TRANSITO: 
Sob a direção do próprio Di- 

retor do Departamento Estadual 
de Trânsito, Major Neon, uma 
comissão dessa entidade toma 
providências nesta cidade para 
a disciplina do tráfego e legali- 
zação de veículos, procedendo 
inclusive ao exame de habilita- 
ção de motoristas profissionais 

e amadores. 
Ainda sôbre p Trânsito, o pre- 

feito municipal já designou a 
Comissão encarregada de fixar 
normas para a nova fixação dos 
postos de táxis, número dos 
mesmos, documentação exigida 
aos interessados. Da Comissão 
fazem parte um representante 
da Delegacia de Polícia (que 
vem respondendo pelo Trânsito), 
dois membros da Câmara de ve- 
readores e um representante da 
Prefeitura Municipal. 

Se o exemplo írutiiica... 

OS APERTOS DA LEI 
99 

Io íem Trôco" 

Toinho Rodrigues 

Atualmente, em Imperatriz, 
quem não posssui um carro ou 
qualquer espécie de veículo pró- 
prio, que ofereça condições su- 
ficientes para suprir as neces- 
siaades de andar às pressas pa- 
ra ganhar tempo, sem a me- 
nor sombra de dúvida, acabará 
perdendo dinheiro ouvindo dos 
cobradores dos ónibos e moto- 
ristas, de praça, o tradiciona- 
líssimo "não tem trôco". 

Súplicas de providências a ôs- 
se respeito, a quem quer 
de direito, vem sendo matéria, 
quase que semanal, nêste ór- 
gão de imprensa, sem que elas 
tenham sido tomadas, (ou to- 
madas e não atendidas) no sen- 
tido de eqf jrcar, de uma vez 
por todas, tais iraegularidades 
que vêem causando um verda- 
deiro desafio prejudicial à bol- 
sa popular. 

Além de tudo, burlando de- 
claradamente as tabelas de cor- 
ridas e passagens no perímetro 
urbanp, que outrora fôra ela- 
boradas pelas autoridades do 
trânsito, como se vivesse-mos 
numa terra onde as setas da 
lei já não indicassem mais na- 
da, onde os homens tivessem 
a liberdade de agirem como 
mandam seus próprios figuri- 
nos. 

Diante de tais explorações, é 
lamentável a situação dos em- 
pregados que sobrevivem de um 
minguado salário e para che- 
garem ao emprêgo, todos os dias, 
têm que pegar um dêsses ôni- 
bus e pagar cincoenta centavos 
ou mais por uma passagem. Se- 
rá que no fim do mês ainda 
lhes restam alguma importân- 
cia para pagarem o colégio, com- 
prarem os livros e depois so- 
brar-lhe alguns trocados para 
irem ao "Balaio", nos fins de 
semanas? 

Exploradas, ainda, são as pes- 
soas procedentes de outras pla- 
gas, a exemplo do jovem Lou- 
rival Pedro que convidado pelo 
surto de progresso que Impe- 
ratriz tem e, é ventilado lá fora, 
aqui chegou e como cartão de 
visita teve de pagar, a um mo- 
torista já cançado de dizer-"não 
tem trôco", dez cruzeiros, vul- 
tosa quantia em relação à dis- 
tância, por uma corrida, do 
Hotel Anápolis à Praça Mare- 
chal Castelo Branco, quando a 
tabela legal manda cobrar três 
cruzeiros. 

Será que está certo isso? 

Com o título acima, a 
revista VEJA, 184 re- 
lata que o juiz Moisés 
Machado, pai de 5 filhos, 
salário mensal de 2.400 
cruzeiros, titular da 2a. 
Vara da Comarca de Gra- 
vataí, Rio Grande do Sul, 
interrompeu uma audiên- 
cia para tentar a apro- 
vação de um empréstimo 
bancário. Minutos antes, 

SOCIAIS 

De São Luís. na cidade a Sra. 
França Mesquita Almeida e a jovem 
Juernísse Mesquita que volta aos 
EfkUdos, 

XXX 
Em visita aos parentes, já entre 

nós o Sr. Moacir Machado Mendon- 
ça, alto funcionário da Receita Fe- 
deral no Pará, e sua esposa, Da, 
Carmem Lin.a Mendonça, Irmã do 
contador e professor Rubens Lima. 

XXX 
Anlversaria hoje a pequena Sue- 

Anne Mesquita de Macedo, filha do 
nosso redator-chefe, 

O DIA "D" 
4a. feira é o prazo fatal para a en- 

trega das declarações de Imposto de 
Renda das pessoas jurídicas cujos 
CGCs terminam em 0/1/2. — Tem 
gente por aí suando frio para não 
perder o dia "D". E se perder: já 
viu. Dá uma dor de cabeça ... 

ESPORTIVAS ... 
O campeonato de canastrão local 

vem dando o que falar. Domingo 
passado, o time C. Viana e Chiqui- 
nho Cabelo Fino entrou de 6 a 1— 
Dias antes, o Zé (Imperador) Perei- 
ra e Covapelro foram também mas- 
sacrados por 7 a 2. 

Os times vencedores não querem 
revelar os nomes. Além da modés- 
tia, êles não querem espantar os 
adversários que já estão inventando 
desculpas para não jogarem. 

redigira o Magistrado es- 
se despacho que a revista 
considera 4<o de maior re- 
percussão em seus seis 
anos de carreira"; 

"A magistratura encon- 
tra-se em situação pre- 
cária, em virtude dos bai- 
xos vencimentos que re- 
cebem os juizes gaúchos. 
Acontece que boje é 3 de 
março e ainda não rece- 

jbi os vencimentos de ja- 
neiro, "ssim.o Estado não 
está colaborando com 
a magistratura, no sen- 
tido de porporcionar aos 
juizes a tranqüilidade ne- 
cessária ao bom desem- 
penho de seu difícil car- 
go. Nas condições psico- 
lógicas que me encon- 
tro, não posso decidir, 
sob pena de prejudicar as 
partes." 

Convenções Re- 

gionais 

Delegados partidários jun- 
to às Convenções Regionais 
de seus respectivos Partidos 
já se movimentam rumo a 
São Luís onde essas Con- 
veções serão realizadas no 
fim da semana entrante, a 
exemplo do que ocorre em 
todo o país, como o deter- 
mina a Lei Eleitoral. 

rso ! 

A Comissão encarregada da confecção dos Símbolos 
do Município de Imperatriz lança nesta data o Concurso 
"Símbolos de Imperatriz"—Hino Letra e Música, Bandeira e 
Brasão. 

REGRAS DO CONCURSO 

Estão convidados a concorrer; 

a) 

b) 
c) 

Tôdas as escolas dêste Município, oficiais ou particula- 
res, do Curso Primário, Secundário e Médio. 
Sindicatos, grêmios, Clubes e associações. 
Qualquer pessoa em particular. 
Os interessados deverão fazer a sua inscrição no pe- 

ríodo de 20 a 25 deste mês, na Escola Cristo Rei, Av. Frei 
Manoel Procópio 138. 

A entrega dos trabalhos deverá ser feita no período 
de 26 de março a 15 de abril do corrente ano no mesmo 
local. Será dado o prêmio de cr$ 400,00 ao primeiro coloca- 
do em cada categoria e prêmio de cr$ 100,00 ao segundo 
e terceiro colocado em cada categoria. 

A entrega dos prêmios será feita era sessão solene 
do dia do lançamento oficial dos símbolos—Dia do Traba- 
lho— no Clube Recreativo Tocantins. 

ass. LKÔNCIO PIRES DOURADO 

Presidente da Comissão 


