
t 

ENCONTRADA MULHER ESQUARTE1ADA NO MATO 

Alertada por um vaquei- 
ro, a polícia localizou na noi- 
te de 6a feira, no lugar Pra- 
ta ás margens da rodovia 
Belém-Brasília, próximo a 
Imperatriz, pedaços de que 
foi um corpo de mulher. Res- 
tou da infeliz apenas parte 
da ossatura, presumindo-se 
que tudo í o mais foi arras- 
tado pelos urubus e outros 
animais. Dos membros in- 
feriores pràticameníe nada 
foi localizado. O tórax e ca- 
ça foram recolhidos num sa- 
co. Médicos e dentista que 
procederam ao exame de es- 
queleto chegaram a conclu- 
são que a morta era mulher 
entre 18 a 19 anos, a julgar 

pela ossatura e pela arcada 
dentária ainda incompleta. 
Nenhum documento foi en- 
contrado no local até o mo- 
mento em que a reportagem 
esteve no local. Também a 
cor da mulher não foi ainda 
definida ante a falta de ves- 
tígios de pele. 

Da roupa, sobraram pe- 
daços de um vestido ou saia 
de fundo claro com quadra- 
dos azuis, uma calcinha a- 
zul-claro, cortada a faca e 
um soutien também azul- 
claro também cortado a faca 
entre osdois portas-seio o es- 
querdo há vestígios de san- 
gue em quantidade, presu- 
mivelmente em conseqüên- 

cia de facada. Também na 
calcinha há vestígios de san- 
gue. 

SOMENTE SUSPEITA 

Nenhuma pista concreta 
conduz a policia à apura- 
ção da identidade da morta 
nem do assassino. Supõe-se 
ante os sinais de violência 
que se trata de um caso 
de estupro ou de um crime 
passional. As peças intimas 
cortadas a faca dão a idéia 
de que o assassino tentou 
possuir a mulher e foi pela 
mesma repelido, matando-a 
para conseguir a satisfação 
de seu desejo. Não se admi- 
te que para possuir uma 
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leleíonista & motorista & ijap 

Eram 5 horas da manhã 
quando o cidadão saiu da ca- 
ma. Ás 5,20 já no ponto de 
embarque, pegou o telefone 
e esperou o atendimento. Na- 
da. Começou pressionar aque- 
las plaquinhas brancas que 
produzem o característico si- 
nal de que algném está que- 
rendo linha. Nada Depois de 
cinco minutos chegou â con- 
clusão: o telefonista de plan- 
tão deve é estar dormindo 
sôbre a mesa, que êle não é 
quadrado para ganhar dinhei- 
ro trabalhando. 5,30 e ainda 
nada, por mais barulho que 
c cidadão fizesse no apare- 
lho. Chamou o garoto e o 
mandou ao ponto de taxi, ali 
perto, pedir o carro que êle 
pretendera chamar pelo tele- 
fone. 10 minutos depois nem 
o telefone atendia nem o taxi 
aparecia; quem apareceu foi 
o garoto com a notícia— nin- 
guém no ponto de carros,. E 
0 onibos saía às 6 horas, lá 
do Entroncamento. Tentou i- 
nutilmente mais 5 minutos 
^atendo, gritando e xingan- 
do o plantonista que conti- 
duava surdo e mudo. Restou 
a saida final: apanhou a ma- 
leta e saiu rua acima. Che- 
gou ao ponto e também não 
encontrou o carro. Na esqui- 
na, uma vizinha esbravejava 

contra a telefônica e contra 
os motoristas, pois ela tam- 
bém precisava chegar até à 
Estação Providencíalmente 
surge um carro, e era taxi. 

O cidadão o espera no meio 
da rua e avança na porta 
entrando antes de ouvir qual- 
quer desculpa. Manda para a 
Rodoviária, apanhando antes 
a agoniada vizinha da esqui- 
na. Chegaram ao entronca- 
mento juntamente com o ôni- 
bus O distinto paga e quando 
vai saltando atola os pés na 
poça dágua sabiamente esco- 
lhida pelo motorista para o 
primeiro banho de seu pas- 
sageiro, naquêle dia. 

Muito grosso, o cidadão con- 
fere a passagem e vai tomaT 
um cafezinho ao pé do bal- 
cão. Não tinha o dinheiro 
trocado e o garçon não ti- 
nha trôco; e fim do café. Vol- 
tou ao ponto de embarque 
pensando um bocado mal dos 
antepassados dos telefonis- 
tas, dos motoristas e dos 
garçons. 

ía já próximo ao carro 
quando uma prestimosa mão 
avança sobre sua maleta, a- 
companhada do sorriso mais 
aberto do sinesíforo.— O pa- 
trão vai descer? O carrinho 
tá no ponto, só esperando. 

Francamente leitor, 
o que voce diria a um cara 
desses numa hora daquela? 
— Mandava, n'é? 

Pois foi o que fêz o cida- 
dão. Mandou. 

Sò depois dêsse desabafo 
em português nada erudito é 
que que êle conseguiu tomar 
o ônibus, sentindo-se nova- 
mente amigo do telefonista, 
motoristas e garçons. 

IN GR A- nôvo 

cadastramento 

De 18 a 25 passados, nas 
dependências do Ginásio Ban- 
deirante desenrolaram-se as 
aulas e parte prática do Cur- 
so de Treinamento para Ca- 
dastramento de propriedades 
rurais, destinado à formação 
de encarregados de unidades 
municipais de cadastramento 
(MMC) auxíliares de dasUMCs 
e componentes dos postos de 
distribuição e recepção de 
formulários. Ao curso estive- 
ram presentes funcionários 
muuicipais ou enviados pelas 
prefeituras de Amarante João 
Lisboa, Grajaú e Montes Al- 
tos. E como rêde auxiliar de 
cadastramento estiveram e- 
lementos da ACAH Maranhão 
e do Sindicato Rural aos 
trabalhadores. Os cursistas 
alcançaram o número de 20, 
e a rêde auxiliar foi formada 
por 15 elementos. 

Serão doravante 3 «s tipos 
de cadastramento: e de imó- 
vel rural, e de proprietário 
rural e o de pavceiro rural 
on arrendatário. 

O Sr. João da Silva Praça, 
supervisor do curso alerta os 
proprietários rurais, cadas- 
trado ou vnâo anteriormente 
na condição de proprietário 
titulado de direito real ou ti- 
tular de posse, f

{para nova- 
mente procederem ao cadas- 
tramento, nos moldes agora 
adotados. 

prostituta houvesse a ne- 
cessidade desses meios vio- 
lentos meios violentos. De 
outra parte, a provável ida- 
de da mulher leva a crer 
tratar-se de uma donzela, 
mormente quando se sab t 
que a delegacia de polícia 
de Imperatriz tem diversos 
pedidos de localização de 
moças era fuga cora namo- 
rado. 

A CARRETA 
Segunda feira de carna- 

val, dois vaqueiros passa- 
vam nas Imediações da Fa- 
zenda (Prata quando tiveram 
a atenção despertada para 
uma carreta usada no trans- 
porte de gado, cerca de 30 
metros fora da estrada. Dês- 
se carro viram nma jovem 
descer, com uma bolsa na 
mão, parecendo assustada. 
O motorista também des- 

ceu e procurou acercar-se 
da mulher que o evitava, 
Percebendo a presença dos 
vaqueiros já interessados 
naquela cena, o motorista 
deixou a mulher e voltou ao 
carro que conduziu até a 
faixa da rodovia, estacio- 
nando-o. Voltando para on- 
de estava a mulher o moto- 
rista tentou abraça-la, gesto 
que fêz com que os vaquei- 
ros abandonassem o seu 
posto de observação por 
pensarem que se tratava de 
mais um dos encontros amo- 
rosos tão comuns na beira 
da estrada. Não tiveram os 
os bservadores o cúidado de 

anotar a marca nem a Jplaca 
do carro, esquecido que fi- 
cou o caso até 6- feira quan- 
ido o cadaver encontrado já 
em franca decomposição 
Não se pode nem mesmo 
precisar se o corpo encon- 
trado é o da mulher que 
estava com o motorista. A 
carreta vinha do norte, pos- 
sivelmete de Beicx... 

NAMORADOS 

Entre os pedidos localiza- 
ção de menores em fuga com 
namarados, a policia locali- 
zou um motorista raptor de 
uma delas. Detido, informou 
que a moça ficou em Poran- 
gatu, Goiás, e está sendo a- 
veriguado. Outra jovem fu- 
gida procede de Castanhal, 
Pará; está sendo procurada 
pelo proprio pai que estava 
em Imperatriz pedindo o au- 
xili da policia.— Outros ca- 
sos estão sendo verificados, 
inclusive nos postos de esta- 
tistica da rodovia, na tenta- 
tiva de qualquer pista que 
leve a policia ao criminosos 
e identidade da vítima. 

Provavelmente a vítima 
não seja conhecida nesta ci- 
dade, já que até aqui não há 
nenhum registro de desapa- 
remento de qualquer mulher, 
recentemente. 

POLICIA PEDE AJUDA 

O Delegado de Policia es- 
tá pedindo que qualquer do 
povo ajude a policia na ten- 
tativa de identificação da vi- 
tima. Talvez a vista. 

Não era o Chefe 

Bti 

Motoristas residentes na ci- 
dade estão à espera de um 
aviso oficial do DETRAN so- 
bre a revogação da Portaria 
que estabeleceu a mão úni- 
ca nas avenidas BR.14 e Ge- 
túlio Vargas. 

Ocorre que depois de dois 
ou três dias em pleno funci- 
onamento o nôvo sistema de 
trânsito a maioria dos veícu- 

los volta a trafegar pela Ge- 
túlio Vargas em ambos os 

sentidos, sem que todavia te- 
nha surgido qualquer comu- 
nicação oficial. 

Daí pedido de esclarecimen- 
to que realmente se torna 
necessário, inclusive para o 

resguardo de direitos nos e- 
ventuas casos de acidentes. 

INCRA SEM MULTA 
Divulga-se que os Bancos 

encarregados de recebimen- 
to dos impostos devidos ao 
INCRA receberam instruções 
daquele orgão para que du- 
rante o ano de 1.972 recebem 
os tributos ao mesmo devi- 
dos sem a multa prevista pa- 
ra os casos de atraso de pa- 
gamento. A noticia não tem 
caráter oficial. 

Cidade* de Pinheiro 
Estamos recebendo 3 exem- 

plares do jornal CIDADE DE 
PINHEIROS, inclusive o alusivo 
ao cinqüentenária daquele se- 
manário. bela edição com 22 pá- 
ginas de mais variado noticiá- 
rios. Obrigado, irmãos. 

De boa aparência e bem 
falante, o Sr. Theodomiro 
Lemos apresentou-se na re- 
dação dizendo-se novo Che- 
fe do Setor da Embratel em 
Imperatriz. Falou do pro- 
blema do relacionamento en- 
tre a chefia e a cidade, em 
assuntos de ordem técnica 
e até se disse autorizado a 
entrar em contato com gru- 
pos ou firmas interessadas 
na exploração da TV em 
Imperatriz. 

A essa altura dos aconte- 
cimentos encontrava- se au- 
sente da cidade, em férias,. 

o Dr. Yasuo Ota, Chefe dês- 
se Setor, que regressando 
agora á cidade apressou-se 
em também procurar a nos- 
sa redação para desmentir 
a notícia de sua substitui- 
ção pelo Sr. Theodomiro, 
inclusive no que se refere, 
também, á transferencia dê- 
le Dr. Ota para outro Setor 
da Embratel, Esclareceu ain- 
da que em março entrante 
ressumirá o seu pôsto. 

Fica, assim, o esclarer' 
mento, com nossa estranhe- 
za ao procedimento do Sr. 
Theodomiro Lemos. 

NO CÓRREGO NÔVO 

Violência ganha corpo 

Apurou reportagem que 
um carro conduzindo pro- 
prietário de terras localiza- 
das às margens da Sta. Lu- 
zia—Açailândia foi alvejado 
por vários tiros quando tran- 
sitava nas imediações do 
Córrego Nôvo. O veículo foi 
atingido, mas não há víti- 
mas. A polícia mantém si- 
lêncio quanto ao aconteci- 
mento e bem assim quanto 
à agressão sofrida por topo- 
gráfos, na mesma região na 

semana passada. Todavia O 
PROGRESSO está à procu- 
rade dados que permitam 
melhor esclarecimento a se- 
us leitores. 

O que se tem como cer- 
teza até aqui é o clima in- 

disfarçado de antagonismo 
existente naquela região en- 

tre posseiros e pronrietários 
ou pretendentes à posse da- 

quelas terras, :om o risco 
de conseqüências funestas. 
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Abacaxi toma terreno ao arroz 

A Cultura do Abacaxi vem 
dia a dia tomando terreno à cul- 
tura do arroz no município - de 
Chapadinha. Ali um único a- 
gricultor dispõe de uma planta- 
ção de setenta e cinco mil pés 
de abacaxi, estando empenhado 
na expansão da cultura para 
mil pés. Recursos da Resolução 
175 do Banco do Brasil servem 
de incentivos aos trabalhos do 
produtor, Sr. Pedro Rodrigues 

de Oliveira que tem paralela- 
mente a assistência técnica do 
do Escritório Local da ACAR 
naquêle Município. Seu exem- 
poderá empogar outros agricul- 
tores e o fato é benefico para 
a diversificação de cultura» no 
ro Estado. Fato idêntico vem 
ocorrendo com o plantio do ca- 
jueiro em diversas áreas do Es- 
tado. 
Do Boletim informativo da ACAR 

PREFEITO PADRAO 

Tendo que lidar com afazeres 
particulares, senti-me com a o- 
brigação de deixar as páginas do 
nosso semanário, por alguns dias 
sem dizer, sequer, um g"guod 
Bye" aos que sempre prestigia- 
ram-me com valiosa ,ate- ^ão, 
pelo que peço as minhas des- 
culpas, na oportunidade. 

Hoje, estou de volta. De an- 
temão externando aos meus lei- 
tores que, nunca compatibilizei- 
me com dádivas ou favores de 
caractej es politrcos, tampouco 
tenho tais aspiraçõês. Razão 
porque, é sem o minimo temor 
que alguém venha a atirar-me 
a primeira pedra ao usar a mi- 
nha leiga capacidade, em maté- 
ria de imprensa, para defender 
e ao mesmo tenmpo tecer meus 
elogios à uma pessoa de impo- 
luto nível administratitvo, pela 
sua autenticidade de dirigir os 
destinos da coisa pública, no ca- 
so RENATO MOREIRA, atual 
prefeito dapróspera comuna im- 
peratrizense. Homem sem pre- 
conceitos políticos, batalhador 
incansável que, apesar dos ver- 
tiginosos débitos que não os 
contraiu mas que teve de li- 
quida-los e quebrando as forças 
imposta pelos homens possuido- 
res dos corações acometidos pe- 
los micróbios da apaixonite a- 
paixonite aguda pela politica- 
gem vem dando tudo de si pe- 
lo propósito de mudar o sem- 
blante da terra que o viu nas- 
cer, transformando em realiza- 
dade os sonhos do povo que o 
confiou à chefia do Executivo 
Municipal. 

Há poucos dias, acompanhando 
o secretário de Viação eObras do 
Município, na pessoa do parti- 

TOINHO RODRIGUES 

cular amigo Lamartíne Milho- 
mem, visitei todas as obras, já 
concluídas dentro da cidade e do 
interior, frutos da atual admi- 
nistração. Tive a oportunidade 
de participar das solenidades de 
inauguração do Grupo Escolar 
"Urbano Rocha;', construído no 
povoado Centro Novo, onde o 
prefeito Renato Moreira deixou 
aos homens daquela Zona Rural 
a convicção de que daquele dia 
em diante, ao alvorecer, pode- 
rão deixar seus lares rumo às 
lavouras com a conciência tran- 
qüila pelo previlegio de deixa- 
rem seus filhos n'um confortá- 
vel estabelecimento de ensino, 
recebendo instruções preparati- 
vas para um futuro melhor. 
Desta feita, constatei que esta 
administração vem atuando em 
todos os setores, sem medir es- 
forços ou distancia com reali- 
zações que não simbolizam as 
promessas de ontem. Significam 
o que se teve a possibilidade 
de fazer até hoje. 

Fico a pensar, como, pode o 
Prefeito Renato Moreira, empu- 
nhando uma bandeira do MDB 
chegar ao pedestal em que che- 
gou, conseguindo realizar o que 
os homens do "Maranhão Novo" 
tiveram condições prometeram 
e não realizaram. Por esta e 
mais outras razões, com concep- 
ção de: "dar a César o que é 
de César" dou-lhe o titulo: PRE- 
FEITO PADRÃO. 

LIVROS para o cur- 

so secundário, só na 

Tipografia Violeta 
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Pela P vez no Brasil 

A TV—Globo do Rio de 
Janeiro inicia hoje direta- 
mente de Caxias do Sul a 

primeira transmissão de i- 
magem em côres no Brasil, 

após experiências já coroa- 
das de êxito. 

Aquela cidade gaúcha i- 
nicia hoje, com a presença 

do Presidente da República, 
a Semana da Uva, festa tra- 
dicional na terra do vinho 

que atrai anualmente mi- 

lhares de turistas. 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PÔRTO FRANCO 

ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL 

O Doutor Mario Barros Ferraz, Juiz de Direito des- 
ta Comarca, na forma da Lei etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 3 (três) 
de março do corrente ano, âs 10 horas, na sala das audiên- 
cias deste Juízo, serão levados a venda e arremataçâo os 
bens de propriedade de MAR1ANO LUIZ BORGES, penho- 
rados na ação executiva que lhe move neste Juízo e Car- 
tório do 1.° Ofício FRANCISCO DE ASSÍS RIBEIRO CA- 
VALCANTE, a quem mais der e maior lance oferecer sôbre 
o preço da avaliação de Cr$ 2 559,99 fdois mil, quinhentos 
e cincoenta e nove cruzeiros, noventa e nove centavos), 
os seguintes imóveis: Duas (2) glebas de terras denomina- 
das "Floresta" e "Paraíso", situadas na fazenda "Sítio do 
Meio", neste município, com a área de, digo sendo uma 
com a área de 296.62,3o ha. (duzentos e noventa e seis hec- 
tares, sessenta e seis hectares, sessenta e dois áres e trin- 
ta centiares) e outra 215,37,70 ha. (duzentos e quinze hec- 
tares, trinta e sete áres e setenta centiares), com a área 
total de 512,00,00 ha, (quinhentas e doze hectares) adquiri- 
das na ação de demarcação e divisão da referida fazenda 
"Sítio do Meio"; devidamente registrada no Cartório de Re- 
gistro do Imóveis, desta Comarca, sob n^ 4.980 e 4978 
respectivamente. Que pois, os ditos imóveis quizer com, 
prar, poderá no dia, hora e lugar acima referido, com di- 
nheiro a vista, ou sinal de 20% (vinte por cento), devendo 
neste caso integralizar o seu lance dentro de 48 horas, 
sob pena de perder o sinal dado. E, para os devidos fins de 
direito, mando passar o presente edital, que será afixado no 
lugar do costume e publicado no semanário "O PROGRES- 
SO" da vizinha cidade de Imperatriz, dêste Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Pôrto Franco, aos onze dias do 
mês de fevereiro do ano de hum mil, novecentos e setenta 
dois. Eu, Pedro Fonseca Bezerra, Escr. Juramentado, datilo- 
grafei. E eu Manoel Messias Alves Bezerra escrivão subscrevi. 

MÁRIO FERRAZ 
Jiuz de Direito 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

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 PARTI ÜLAR DO INTERIOR 00 ESTADO 

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

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

COVAP Materiais para Construção 

Atenção 1... Durante 30 dias 

Super promoção em m3.teri3,1 elétrico 

Fio a partir de Cr$ 0,16 

ESTOQUE PERMANENTE E SELECIONADO 

Av. Getúlio Vargas esq. c/ Rua Pará s/n 
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O V I L — ôleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

(^siitômetru I da IIH - 14- Fone 27JI—Imperaírise-Ma. 
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CADEIA PÜBLICA DE IMPERATRIZ 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

LEI MUNICIPAD 02 72 

— O prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Ma a- 
nhão, cidadão Renato o tez 
Moreira, f z sab^r a todos se- 
us habitantes que a O amara 
de Vereadores dnste Munici- 
pio" aprovou e eu faço publi- 
car a presente Lei. 

Art. Io) — Pica doado ao 
Ministério das C municações 
para a Empresa R-asi e ra de 
Correios e Telégrafos — De- 
legacia Regional do Pará, um 
terreno nesta cidade, com as 
seguintes caracteristicas: lo- 
calizado à rua BH-14, medin- 
do dez (10) metros de frente, 
com fundo de igual tamanho, 
com terreno pertencente ao 
Sr. Renato Cortez Moreira, 
pela lateral direita com trin- 
ta (30) metros, com terreno 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

Lei Municipal N. 03/72 

doado à Secretaria de Saúde 
do Estado do Maranhão, c, pe- 
la esqu. rda com trinta (30) 

i metros com terreno do Sr. 
Francisco Marques Ramo*. 

Art. 2 ) — Tem o fim espe- 
cial a presente doação, para 
construção nesta cidade, daj 
Séde própria da Empresa Bra- 
sileira de Correios e Telégra- 
fos — Delegacia Regional do 
Pará — Órgão vinculado ao 
Ministério das Comunicações. 

Art. 3o) — RegovdLu-se as 
disposições em contrário, es- 
ta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Públique-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Muni- 

cipal «le Imperatriz. Estado 
do Maranhão, em 18 de Fe- 
vereiro de 1.972 

(a) Renato Cortez Moreira. 
Prefeito Municipal 

COMENTANDO 

De Burro ou 

de Avião 
Edmilson Franco 

É triste sabermos que A- 
maraute, um dos mais ricos 
municípios cio Maranhão, em 
produção, vive quase isolado' 
no mundo pela deficiência de 
estradas. 

Há 19 anos Amarante é ci 
dade e desde sempre o mes- 
mo problema: ao cairem no 
chão as primeiras chuvas, o 
transporte torna se quase im- 
possível. 

Quantos e quantos c mer- 
ciantes que aqui compram e 
sofrem essas conseqüências, 
nesta época, passando dias a 
fio com a mercadoria com- 
prada, sem encontrar um mo- 
torista que tenba a coragem 
de colocar seu carro; sujeito 

— O Prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, cidadão Renato Cortez 
Moreira, faz saber a todos se- 
us habitantes que a Câmara 
de Vereadores de Imperatriz, 
aprovou e eu faço publicar a 
presente Lei: 

Art. Io) — Fica o Poder Exec» 
tivo autorizado a celebrar con- 
trato com a Companhia de De- 
senvolvimento Rodoviário do 
Maranhão—CODERMA—, des 
tinado a promover á constru- 
ção de Rodovias constantes do 
Plano Rodoviário Municipal. 

§ UN1CO — Fica estabelecido 
que a Companhia de Desenvol- 
vimento Rodoviário do Mara- 
nhão—CODERM v — dará pri- 
oridade obrigatória a constru- 
ção da estrada que liga Impe- 
ratriz ao povoado de Cidelândia 
(Entroncamento da Cida). 

Art. 2o) — As despesas cons- 
tantes com execução da obra 
indicada no artigo anterior, o 
município contribuirá com a im- 
portância até de Cr? 2.000,000.00 
(Dois milhões de cruzeiros), pa- 
gaveis no prazo de (10) anos, 
acrescidos de juros de 12% ao 
ano e a comissão de serviços 
de 6%, que correrão a conta 
de elemento proprio do esque- 
ma Orçamentário. 

Art. 3-1—As despesas realiza- 
das com a permanente conser- 
va após a conclusão da obra são 
de responsabilidade direta do 
Município independente da con- 
tribuição prevista no artigo ante- 
rior. 

a quebrar-se todo e a gastar 
õ ou 10 dias de viagem, per- 
correndo um trecho de 120 
kms Num caso urgente como 
doença, lá vai o pobre ama- 
rantino fretar um teco por 
250,00, se quiser escapar, is- 
so, bem entendido, quando o 
frei Ambrosorio não pode dar 
um geito. E ái daquela gente 
sem êie. 

Outros não se arriscam aos 
perigos da lama ou aos 30,00 
do único Jeep que faz êsse 
transporte; e fazem a cansa- 
tiva viagem na costa de um 
burro. 

Todavia essas dificuldades 
que afligem o povo daquela 
terra, tem passado longe da 

C ontinua na 4a Página 

Art. 4^)—Fica o Poder Execu- 
tivo Municipal a assinar con- 
trato títulos, documentos e de- 
mais papeis necessário a execu- 
ção da presente Lei. 

Art. 5o)— Para garantia e pa- 
gagamento da obra e encargos 
de que trata o artigo segundo, 
Fica o Executivo Municipal au- 
torizado a mediante procuração 
em CAUSA-PRÓPRIA outorgar 
à Companhia de Desenvolvimen- 
to Rodoviário dc Maranhão — 
CODERMA — podêres especiais 
para receber junto ao Banco 
do Brasil S/A, agência desta ci- 
dade, durante a vigência do con- 
trato mencionado no artigo pri- 

| meiro até 50% de cada parcela 
da quota que caiba ao Munici- 
pio do Fundo Rodoviário Nacio- 
nal. 

Art. 6°)— Para reforço, ga- 
rantia e pagamento da obra e 
seus encargos previstos no ar- 
tigo segundo, no caso de insu- 
ficiência ou falta de recursos 
referido no artigo quinto. Fica 
o Poder Executivo Municipal 
autorizado à autorgar à Com- 
panhia de Desenvolvimento Ro- 
doviário do Maranhão — 
CODERMA — procuração com 

| pederes espaciais para receber 
em Causa-Própria, durante a 
vigência do Contrato, quaisquer 
outras receitas designadas para 
a estrada de Imperatriz 

! a Cidelândia que venham 
a ser transferida ou entregues 
pela União ou pelo Estado do 
Maranhão para esta Comuna. 

Art. 7o)—-Nos exercícios sub- 
sequentes e enquanto não for li- 
quidado o principal e acessório 
do débito a que se refere o ar- 
tigo segundo, o Orçamento Mu- 
nicipal consignará recursos anu- 
ais não inferiores a importância 
de 50% da quota do Fundo Ro- 
doviário Nacional prevista para 
cada exercício, consignadas no 
elemento próprio do esquema 
Orçamentário, 

Art. 8) - Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogam-sa as disposições em 
contrario. 

Públique-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Munici- 

pal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, em 18 Fevereiro de 
1.972. 

a) Renato Cortez Maranhão 
Prefeito Municipal 
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Notícias do Município 

A reportagem foi procurada 
pelo Sr. José .Gomes Arruda, 
Secretário ^ Iministração Mu- 
nicipal que disse vir prestar os 
esclarecimentos seguintes, que 
definem sua atuação em Açai- 
lândia, semana passada, e que, 
segundo e declarante, vem dan- 
do margem a versões diferente 
de realmente acontecido: — A 
Prefeitura tomou conhecimento 
de que elementos perturbadores 
da ordem pública alardeavam 
em Açailândia que o Mercado 
Nôvo não seria inaugurado, nem 
a feira seria deslocada do local 
onde se encontrava, mesmo que 
houvesse necessidade do uso de 
violência. 

Ante isso designado pelo re- 
feito municipal para coordenar 
as medidas necessárias à inau- 
guração, requisitei ao Sr. Dele- 
gado de Polícia a necessária ga- 
rantia, no que fui atendido. Um 
destacamento comandado pelo 
Sargento Alves foi designado 
para aquêle povoado em cará- 
ter puramente preventivo, já 
que não era propósito nem da 
Prefeitura nem da polícia o uso 
da fôrça. 

Às vésperas da inauguração 
os íeirantes foram solicitados a 
deslocarem suas bancas para o 
Mercado Nôvo. Atenderam todos 
exceção feita ao Sr. Gonçalo 
que permaneceu com sus ban- 
ca no prédio velho até que foi 
iniciada a demolição do mesmo. 

O mesmo elemento tentou a- 
inda investir contra as autori- 
dades ameaçando o abate e ven- 
da de carne bovina fora dos lu- 
gares estabelecidos pela Prefei- 
tura. Obstado pelo fiscal do po- 
voado, Gonçalo esteve em Im- 
peratriz, com a cobertura do 
Sr. José Miúdo, obtendo aqui 
apôio de chefe político adver- 
sário do prefeito, baseado no que 
realmente abateu um boi e ven- 
deu a carne em praça pública. 
E só depois de chamado à De- 
legacia de Polícia é que aquê- 

le feirante cessou a prática de 
abusos. 

Concluindo, disse o Secretário 
An uda que hoje reina comple- 
ta normalidade na vida de A- 
çailândia, existindo calma e com- 
preensão entre os feirantes já 

instalados no nôvo prédio. De 
sua parte, acrescenta, a polícia 
não tomou naquêl© povoado ne- 
nhuma medida punitiva, limi- 
tando-se a prevenir, cumprindo 
rigorosamente as determinações 
do Cap. Daniel Silva. 

Por Engano 

PM MATA ESTUDANTE 

Em conseqüência ainda da 
chacina do destacamento polici- 
al de Lago da Pedra, nôvo cri- 
me abalou aquêle município 
quando o soldado Cutrim aba- 
teu a facadas o estudante José 
de Sousa Catingueiro, de 19 a- 
nos, aluno do Liceu Maranhense, 
em férias naquela cidade. Cons- 
ta que o policial teria agido le- 
vado pela vingança ao suspeitar 
que sua vítima pertencesse à 
família Moreira da Silva, auto- 
ra da chacina do destacmento 
anterior. 

Cutrim foi lavado para Lago 
da Pedra pelo delegado encar- 
regado de efetuar a prisão dos 
criminosos que tbdavia logra- 
ram fugir. A última noticia que 
se tem dps mesmos é do lugar 

Arame, 45 léguas de Lago da 
Pedra, onde se abasteceram de 
provisões e receberam 3 mil 
cruzeiros em dinheiro, 9mbre- 
nhando-se a seguir na mata, ru- 
mo à fronteira Maranhão-Goiá». 

No retorno do destacamento 
a Lago da Pedra, Cutrim, em 
trajes civis, foi advertido para 
a presença num bar do estudan- 
te José de Sousa. O informante 
teria garantido ao militar que 
o rapaz pertencia à família Mo- 
reirra da Silva. Foi suficiente 
para que o praça derrubasse a 
mesa do bar ocupada pelo estu- 
dante. Pessoas presentes ao lo- 
cal garantem que sem que a vi- 
tima esboçasse qualquer reação 
foi esfaqueada pelo mililar, per- 
dendo a vida no local. 

De Burro ou... 

Continuação 

visão dos administradores da 
cidade; não vêem que poucas 

pedras calçando os atoleiros 

tornariam facultativa a pas- 
sagem. 

Outros, porém, mais distantes 
observam tal problema; e a 
prova é que o govêrno do 
Estado já tem o projeto ae 
uma estrada, para breve, que 
irá na certa dar um grande 
alívio ao povo de minha ter- 
ra. 

Governador do Distrito 

449 em Imperatriz 

Está sendo esperado, no pró- 
ximo dia 29 do corrente, o Dr. 
Paulo Freitas, Governador do 
Rotary, distrito 449, acompanha- 
do de sua esposa, fará visita ofi- 
cial ao RC de Imperatriz. 

Desquites — Recorde 
Até o dia 20 de fevereiro 

corrente chegou a 342 o nú- 
mero de ações propostas no 
fórum de Brasilia. Destas, 175 
são desquites amigáveis ou 
litigiosos. As estatísticas de- 
monstram que os desquites no 
Distrito Federal atingem a 
média de 7 por dia. 

AÇAILANDIA 

MERCADO & 

SEGURANÇA 

Por ALDEMAN COSTA 

Govêrno do município, 
presente em Açailândia en- 
tregou2àquele povoado uma 
obra da administração Renato 
Moreira. Boa construção am- 
plamente capacitada ao aten- 
dimento do público. 

Durante a solenidade da 
inauguração usaram da- pala- 
vra os Secretários de Admi- 
nistração, de obras Públicas, 
e os vereadores Leoncio Pi- 
res Dourado e ^reitas Filho. 

Causou espécie naquela o- 
casião o pronunciamento do 
Sr. José Inocêncio, antigo mi- 
litante na ARENA e novo 
membre do M.D;B. 

Em sua fala, elogiou a ad- 
ministração municipal e ata- 
cou rudemente "todo aquêle 
que estiver no outro partido.1' 
Alegou que "a outta ala é 
composta de subversivos e 
corruptos que desejam estra- 
gar o país porque matam a 
frio e roubam na vista". Fina- 
lisou conclamando os pre- 
sentes a aderirem ao MDB 
partido que recebe integral 
apôio do Presidente da Repú- 
blica e do Govêrno do Esta- 
do. 

SEGURANÇA: 

Ainda aquêle próspero po- 
voado, hoje com mais de 4.000 
famílias habitantes, compos- 
tas na maioria de lavradores, 
recebeu recentemente outro 
grande beneficio, partido da 
orientação imprimida à Dele- 
gacia da Policia de Impera- 
triz pelo Cap. Carlos Daniel. 

Sem assistência, Açailân- 
dia viveu muito tempo aban- 
donada da administração pú- 
blica, apesar de grande cen- 
tro arrecadador. O clima de 
agitação prosperou ali, cul- 
minando com os assassinatos 
de Antônio Preto, capuch, Zé 
Broca Sebastiãozinho e ou- 
tros. 

Mas hoje, atendendo às so- 
licitações que lhe foram en- 
dereçadas o Cap. Daniel co- 
locou no povoado um desta- 
camento comandado pelo sar- 
gento Alves. Esses homens 
estão fazendo, agora, valer a 
lei. impondo a ordem e a dis- 
ciplina sem a cogitação de 
cor política. 

O povo de Açailândia está 
satisfeito e sente-se agrade- 
cido ao Delegado de Polícia. 

SOCIAIS 

•beW tem nôvo gerente 

Assumiu a gerência do Banco do 
Estado do Maranhão em Imperatriz 
o Sr Antônio Carlos Rodriques, que 
exercia a mesma função em*Vitorino 
Freire. Dinâmico e com grande faci- 
lidade de comunicação, o nôvo Ge- 
rente vem revolucionando os méto- 
dos adotados por seus antecessores 
frente ao 'BEM'. A sua mais nova 
decisão é a adoção do cheque-BEM. 
com base nos depósitos feitos pelos 
clientes da agência que dirige, o que 
já se prenuncia pleno de sucesso pe- 
la adroximaçõo maior entre povo e 
Banco, o que só pode resultar em 
benefício mutuo. 

O PROGRESSO confia no feliz ê- 
xito da missão do Sr. Antônio Ro- 
drigues em Imperatriz 

HOSPITAL TRAZ CIRURGIÃO 
Fazendo parte do corpo Médico do 

Hospital São Raimundo, enconta-se 
agora o clinico e cirurgião Sebasti- 
ão Saraiva, espicialista em cirurgia 
próstata, ureta e bexiga. 
DIRETOR-SUPERINTENDEN- 

TE DA COVAP 
A serviçc dessa grande organiza- 

ção esteve ná cidade durante alguns 
dias o Dr. Alaor Procópio de Ávila 
vindo de Golania. 

ADVOGADO "BB" 
Sem trocadilho. Novamente àfren- 

te do departamento jurídico do Ban- 
co do Brasil o nosso amigo Dr. 
Henrique Araújo Pereira, vindo de 
São Luis. 

ASSESSOR SUGAM 
José Evandro, assessor da alta di- 

reção da SUCAM (antiga CEM) e 
presidente do Rotary Club de Praia 
Grande, São Luis, também esteve na 
cidade a serviço. 

PERNAMBUCANA OFERE- 
CE "COQ" 

A alta direção de LOJAS A PER- 
NAMBUCANA contará hoje com a 
presença de convidados que bebe- 
morarão do novo e imponente pré- 
dio de sua filial de Imperatriz, Os 
salgadinhos também estão na pauta 
dos bons acontecimentos. Vai nela, 
Baixinho. 

VENANCIO VOLTA 
Boa notícia pare aqueles que pri- 

mam pelo bom gôsto no trajar. Ve- 
nancio — O craque da tesoura, está 
de volta às lides profissionais com 
sua nova alfaiataria - a BANDEI- 
RANTE - localizada na Praça de Fá- 
tima, próximo ao BEM. VENANCIO 
VESTE os «VIPS» da cidade. 

PARA A ESCOLA 
A nessa mocidade está de volta 

aos colégios, Anotamos a partida de 
Rosimar Rocha, para Brasilia para 
São Luis, Iracyfnenem) e Ribinha 
Vasconcelos, que passaram fé r i a s 
com o titlo José Vieira Também 
para a Ilhacap vai indo a Sandra 
Maria Macedo. Paro Porto Nacional 
Sérgio Macedo. E tantos..e tantos. 

Bola branca para êle e que 
Deus o conserve aqui, o que 
eu duvido; quem é bom não 
fica. 

DIA 28 (amanhã) as 

ii 

LOJAS A PERNAMBUCANA" 

Estarão entregando ao povo de Imperatriz suas novas 

instalações, com um colossal sortimento. 

TECIDOS - CAMA E MESA-BANHO E CONFECÇÕES 

A vista, pelo menor preço ou... pelo crediário 

Rua Godofredo Viana, — Imperatriz - Maranhão 


