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Juiz com a maior jurisdição 

7 comarcas que abrangem 
27 municípios desde Guaraí 
na Beléra-Brasilia até os li- 
mites de São Sebastião do 
Tocantins cém terras para- 
enses formam hoje a jurisdi- 
ção do magistrado João Ba- 
tista Castro Neto, titular da 
comarca de Itaguatins, em 
Goiás. Não se tem noticias 

de outro juiz de direito no 
Brasil que tenha a seu en- 
cargo tão extensa área e tão 
grande número de comarcas 
sob sua direção ao mesmo 

tempo. Para poder dar ex- 

pediente em todas essas co- 

rparcas o juiz Batista Cas- 

tro divide seu tempo entre 

os respectivos termos séde, 
e media 3 dias por cidade, 
tornando-se assim um ver- 
dadeiro juiz itinerante. Com 
residência fixa em Itaguatins, 

êle se vê obrigado percor- 

rer mensalmente o Estado de 

Goiás, da região meio norte 

ao extremo norte. 

1. 

«0 PROGRESSO» ap é 6í 

Com esta edição estamos marcando o surgimento de 
uma nova fase na vida de O PRpGRESSO e da imprensa 
tocantina. A partir de hoje êste jorn-l circulará duas ve- 
zes por semana. Reconhecemos que isso ainda é muito 
pouco em relação ao que pretendemos com o jornal e 
aonde queremos chegar como órgão verdadeiramente re- 
presentativo da imprensa interiorana; mas é um passo a 
mais. Damo-lo confiantes em dias melhores, alicerçados 
que estamos no ideal de crescer sempre e no calor do 
entusiasmo dos nossos leitores e amigos que a cada dia 
mais nos prestigiam. Êsse apelo: será o nosso maior in- 
centivo; e esse desejo de corresponder é a nossa grande 
meta. 

DOIS INIMIGOS PÚBLICOS 

XADREZES SUJOS Notícias do Campus 

Na oportunidade em que a 
reportagem procurava notí- 
cias na delegacia de polícia, 
teve a oportunidade de ve- 
rificar a completa falta de 
limpeza nos xadrezes daque- 
la casa. Das celas, do próprio 
corpo da guarda e de outras 
dependências, emanava ver- 
dadeira fedentina. 
PRESOS TAMBÉM SÃO 

GENTE— outra anormalida- 
de verificada foi o pouco ca- 
so dispensado aos presos por 
elementos da guarda que se 
fogem ao atendimento dos 
pedidos de água e de peque- 
nos favores. 

E 

Foram entrevistados pela 
reportagem d'0 PROGRES- 
SO integrantes da equipe de 
agronomia que ora trabalha 
pelo Campus de Imperatriz, 
associadas a estudante de 
Biologia. 

Apuramos no decorrer da 
conversa que entre outras 
realizações e levantamentos 
a equipe chefiada pelo Prof. 
Ronald Silva concluiu um 
ante-projeto do "matadouro- 
modêlo", que será utilizado 

Os moços querem escolas 

Encerrados os prazos para as matrículas co- 
legiais, ainda assim continua a procura de vagas 
em todas as escolas da cidade, especialmente nas 
de nivel secundário. São jovens que ou por dificul- 
dades financeiras ou porque procedentes de outras 
cidades da região não tiveram a oportunidade da 
garantia de seus lugares nas escolas no tempo 
destinado às matrículas. E de concessão e conces 
são as escolas vão recebendo mais um mais ou- 
tro, lotando em excesso cada sala de aula, o que não 
deixa de ser um êrro. Pior seria, entretanto, se ês- 
ses moços ficassem sem a escola. Seriam talvez car- 
reiras perdidas, vocações frustradas à falta de uma 
vaga num colégio, 

Mas o problema está mostrando igualmente uma 
face positiva que é a granda corrida da juventude 
para a escola. O inegável desenvolvimento imposto 
ao pais está despertando os moços para a necessi- 
dade de instrução aprimorada para a garantia de 
um lugar ao sol no Brasil de amanhã. A juventude 
mostra-se receptiva ao apelo da Pátria: «ESTU- 
DAR, ESTUDAR MUITO.» 

Cabe agora aos homens do próprio governo 
dar condições a essa juventude para que ela estude. 
E essas condições o govêrno somente as poderá 
dar em forma de escolas, salas de aula, ensino a 
preço acessível, se não gratuito. 

Lamentavelmente, nossa região não conta com 
essas escolas em número suficiente; e muito mais 
insuficiente é o número delas mantidas pelo Poder 
Público. Imperatriz, por exemplo, não conta com 
uma só escola mantida diretamente pelo governo 
estadual na área secundarista, considerando-se que 
o «Bandeirante» é mantido em convênio. COIEGIO 
ESTADUAL—secundário—inexiste na terra. 

É uma lacuna que cabe ao Governo Estadual 
preencher em atendimento mesmo à programação 
do Governo Federal. Será um ato de patriotismo e 
de justiça para com a própria Pátria e com a 
juventude que é o alicerce dessa Pátria. 

pelo governo municipal pe- 
la iniciativa privada para e- 
dificar o futuro matadouro 
da cidade. 

Inquiridos pela reporta- 
gem, eis o que nos afirma- 
ram alguns desses univer- 
sitários: 

—Acho o Campus inicia- 
tiva válida, por nos dar o- 
portunidade de acompanhar 
todo o trabalho de levanta- 
mentos e execução de um 
ante-projeto como o do ma- 
tadouro, por exemplo, con- 
tribuindo para o município e 
nos oferecendo ensinamen- 
tos valiosos (Onorato Puludo). 

— A oportunidade de co- 
nhecer a região e conviver 
com a comunidade nos dá 
uma boa noção do seu de- 
senvolvimenro, o que pode 
ser útil para quem está pen- 
sando em voltar para fiçar 
(João Luis Schutz.). 

— O Campus é polo de 
influência no desenvolvi- 
mento da região permite que 
o universitário participe do 
crescimento do pais apren- 
dendo (Mário Luis M. Cor- 
deiro). 

— O município de Impe- 
ratriz sofre desenvolvimen- 
to semelhante ao havido 
tempos atrás no norte do Pa- 
raná. Precisa apenas de me- 
lhor ordenação das coisas e 
mais carinho com a cidade 
(Orany F. da Rocha). 

Encerrando o bate-papo o 
prof. Ozias Hapner, diretor 
do Campus, disse que muito 
em breve teremo em Impera- 
triz um posto de Material 
Escolar do MEC, supervisi- 
onado pelo Cumpus. 

Renato reassume 

Contrariando as notícias de 
que não voltaria a seu lugar 
no Posto da Receita Federal 
de Imperatriz, desde ontem o 
ex-prefeito Renato Moreira vol- 
tou a seu serviço naquela re- 
partição ora chefiada pelo Sr. 
Fortunato Macedo. 

Pouca gente, inclusive de 
alguns setores responsáveis, 
parece não dar a devida 
importância aos perigos dos 
monstruosos inimigos públi- 
cos que infestam não só 
Imperatriz, as cidades do 
centro e de muitas partes do 
Maranhão e quase todo o 
Brasil. O virús da gripe 
«fog» e o pernilongo além 
de outros. 

Por que existem tantos 
desses terríveis insetos? 

Muitos «expert» no assun- 
to, explicam que o virús pe- 
netra na célula humana 
produzindo diversas infec- 
ções, enquanto o pernilongo, 
aparentemente inofensivo, 
não causador de doenças(mas 
o bichinho mais chato e fa- 
tigante do mundo-tipo a pra- 

ga). 
Eles se criam também com 

muita facilidade, e com mais 
abundância no ovo, nas fos- 
sas, nas garrafas abertas 
sem uso. nas lamas que a- 
travessam ruas, principal- 
mente aquelas que recebem 
resíduos industriais. 

Por que não há comba- 
te? 

Os órgãos públicos, não 
se preocupam muito ao com- 
bate ostensivo do pernilongo 
e nem mesmo o do virús 
de «fog», porque os mesmos 
surgem em períodos cíclicos, 

O virús é ofensivo, o per- 
nilongo e outros (muroçoca), 
com um pouco de higiene e 
saúde pública, também de- 
saparece. E não causa maio- 
res transtornos. 

A grande preocupação é 
com os insetos transmisso- 
res de malária, posto que no 
Maranhão tem sido regis- 
trado 253 casos anualmen- 
te. 

Esse inseto é Anopheles 
Nichurincos Strodei e o Dar- 
ling, obundante não só no 
litoral como no interior do 
Maranhão. 

O combate ao virús está 
sendo feito pelos prejudica- 
dos com muita Vitamina C, 
e às pragas, moscas, mosqui- 
tos, etc., com o uso cotidia- 
namentedoDDT familiar. 

MORTE M BELEM-miA 

Na Belém-Brasiiia, em tre- 
cho entre Açailândia e Im- 
peratriz duas pessoas perde- 
ram a vida na manhã de on- 
tem quando o jeep em que 
viajavam foi de encontro à 
parte trazeira de um cami- 
nhão. 

No local do acidente mor- 
reu uma das vitimas do cho- 
que, vindo o jovem Paulo, 
residente em Açailândia fale- 
cer em Hospital nesta cida- 
de. 

"FOG" MATA NO 

ITINGA 

Pessoas vinda do povoado I- 
tinga, informasam que uma for- 
te onda de gripe de caráter 

bastante grave surgiu naquele 

local. A gripe é precedida de 
febre e dores generalizadas que 
mantém o pacionte no leito por 
vários dias. Os casos mais gra- 
ves resultaram em óbitos de 
pessoas idosas e crianças resi- 
dentes no povoado. 

Prefeitura Municipal de Imperatnz 

PAGAMENTO AO INCRA 

Tendo em vista as alterações introduzidas na sistemática 
de cobrança dos tributos de contribuintes em débito para com o 
Instituto Nacional de Coloni-ação e Reforma Agrária, esclarece- 
mos aos proprietários rurais dêste municipio, quanto ao proce- 
dimento que passamos a enfocar rôbre o «Pagamento Especial». 

A Lei n0 5.868, de 12 de dezembro de 1.972, instituiu que 
não incidirão malta e ccrreção monetária sôbre os débitos re- 
lativos a imóveis rui ais cadastrados ou não, com dimensão igual 
ou menor que 25 (vinte cinco) módulos. 

Para gozar do benefício de que trata o referido diploma le- 
gal, os contribuintes terão de requerer ao INCRA, impreterivel- 
mente, até 14 de junho de 1.973. 

Os proprietários de imóveis não abrangidos pela Lei 5.868, 
ou seja aqueles cujo número de módulos é superior a 25, tam- 
bém requerer «Pagamento Especial», juntando os avisos de 
débito e aguardar novas jnotificações. 

Para melhores esclarecimentos, e ainda formulário de re- 
querimento, os contribuintes deverão procurar a Unidade Muni- 
cipal de Cadastramento, instalada na Prefeitura Municipal. 

Imperatriz, 2 de abril de 1973 
Prefeitura Municipal de Imperatriz 
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Leia O Progresso 

Nenhum país por mais prós- 
pero épie seja, admite repartir 
os frutos de sua vertiginosa 
expansão com gravíssimas de- 
sigualdades. Constatamos por 
outro lado que: a renda é mal 
distribuída nas cidades que no 
campo, na indústria que na a- 
gricultura, entre os universitá- 
rios ou colegiais que entre os 
analfabetos, embora saibamos 
que o desenvolvimento acele- 
rado é responsável pela má 
distribuição de renda. Estas re- 
flexões provocam de imediato 
uma determinada análise de 
impacto desenvolvimentista de- 
corrente da elevada expansão 
do setor industrial. Verificamos 
que existp uma oposição for- 
malJide CONCENTRAÇÃO DE 
RENDA e BEM-ESTAR SO- 
CIAL. mostrando-nos que o 
Brasil lucrará mais com os in- 
vestimentos em EDUCAÇÃO 
do que em CAPITAL FÍSICO 
(máquinas e equipamentos). A 

Declaração 

Eu, Luiz Francisco dos Santos, para os devidos fins, declaro que, 
perdi a minha cart. de motorista profissional, n? 337, expedida pelo Ser- 
viço de Trânsito da Cidade de Olímpia, Estado de São Paulo em 1952. 

Imperatriz Ma. 20 de março de 1972 
ass) Luiz Francisco dos Santos 

SEN. JOSÉ SANEY 
prova disso está em que os 
investimentos de Educação têm 
rentabilidade maior do que os 
em Capital Físico. Entretanto, 
achamos que sendo um tema 
controvertido e dos mais fasci- 
nantes deva merecer especial 
atenção dos órgãos governa- 
mentais. Uma das metas priori- 
tárias e básicas da distribuição 
de renda mais equânime, é a- 
quela capa?, de assegurar mais 
ofertas de emprego, [a fim de 
que seja impulsionada a ascen- 
são social, recuperada a econo- 
mia de alguns regiões do País 
e reduzida a taxa de inflação, 
acelerada a retomada do cres- 
cimento econômico, mão-de-o- 
bra mais qualificada, temos con- 
vicção de que é possível ado- 
tar-se medidas capazes de tra- 
zer maiores benefícios aos que 
trabalham, ampliando as reais 
possibilidades da população. 

Diante das alternativas enu- 
meradas, observamos que cabe 
ao Governo aplicar maior re- 
cursos na política educacional 
para obtermos, a curto e mé- 
dio prazos, uma mão-de-obra 
bem qualificada. A educação 
superior gratuita sobrecarre- 
gada muito os próprios recur- 
sos destinados à educação,pois 
quando um bem é oferecido de 

O V I L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da regiõo#/ 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CQ.C.06 -146 245- Insc. Est. 142053,006 

EDITAL DE crmçM) 

Com o prazo de 20 dias 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz dk Direito da 1* Vara 
da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, nq forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dêle conheci- 
mento tiverem ou interessar possa, que por meio deste, citacom o prazo 
de 20 (vinte") dias o sr. DAVID TEIXEIRA ALVES, que se encontra em 
lugor Incerto e não sabido por todo o conteúdo do Despacho exarado nos 
Autos 1 335/192-AÇ AO POPULAR, requerida por Dr. Agostinho No- 
leto Soares contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, que 
se processa perante este Juizo e Cartório do 1° Ofício: — «(fls;2 )» A. 
Trata-se de uuma praça levada pelo Executivo Municipal a Aforamento, 
ora em litígio. Visando então, conservar a coisa, para que ela não se trans 
forme, até que haja deste Juizo a decisão final, cjoncedo o SEQÜESTRO, 
como do pedido, mandando que se expeça o competente mandado, na for- 
ma da lei. Faça-ae a citação do sr. Prefeito Munifcipal, do forelro DAVID 
TEIXEIRA ALVES e, depois' abra-se vista dos autos ao Dr, Promotor 
Público no prazo da lei. Imperatriz, 06/12/1972 (aa] José de Ribamar Fi- 
quene» (2° Despacho] de fls. 24)» Faça-se a citação do FOREIRO, pelo 
prazo de 20 (vinte) dias ém edital, publicado no jornal «O PROGRESSO» 
e afixado no lugar do costume, na forma da lei. Imperatriz, 19 de feve- 
reiro da 1.973 (aa) José de Ribamar Fiquene. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, na forma da 
lei. 

Dado o passado nesta cidade de Imperatriz, aos 21 de fevereiro de 
1.973. Eu, Ros enl da Costa Marinho Escrivão substituto o daotllografei 
e subscrevi. 

Dr. José de Ribamar Fiquene 

graça inevitavelmente surge um 
excesso de demanda. A cria- 
ção do Banco da Educação 
possibilitaria a qualquer aluno, 
rico ou pobre, estudar, acaban- 
do com o privilégio de estudan- 
tes ricos, oferecendo amplas 
oportunidade para todos. Sur- 
giriam desta forma, Universi- 
dades autofinanciadas e tam- 
bém, as modernas técnicas de 
tecnologia educacional mais 
compatíveis com as nossas as- 
pirações e conquistas econô- 
micas. 

O impulsionador do progresso 
econômico e social é o indiví- 
duo de elevada qualificação 
cultural que bem assistido pres- 
tará relevantes serviços ao País. 

Para que possamos sair da a- 
tual estagnação de valores, de- 
vemos promover o desenvolvi- 
mento da rociedade cultural em 
todos os escalões para que os 
objetivos atingidos proporcio- 
nem benefícios aos cidadãos. 

Achamos que somente desen- 
cadendo uma campanha edu- 
cacional em nível prioritário 
poderemos repartir igualmente 
os frutos da expansão econômi- 
ca e industrial ora verificada 
no Brasil. O crescimento bra- 
sileiro é incontestável, mas ne- 
cessitamos realizar uma ação 
democrática, econômica, polí- 
tica e social, cujos resultados 
beneficiem a todas as classes so- 
ciais. 

Ã PRAÇA 

Aviso à praça que perdi o talão de CHEQUE/OURO de n0 519813 
a 519820 e o talão de ChequeS/L de n0 828413 a 82842) do Banco do Bra- 
sil S.A.-Os Bancos locais e a policia foram notificados a respeito, [a] 
João dos Santos Viana. 
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Traiíciouãl) 

diua fie casa ecoesmíca 

(e de bom gosto) 

Geladeiras 

Ventiladores 

Maq. de Costura 

Eletrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 

IMPERATRIZ 
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Há cerca de 4 anos tra- 
mita por uma das varas da 
comarca de Belém o proces- 
so de falência da v. firma 
«CIDA» que durante algum 
tempo desenvolveu ativida- 
des neste município no lu- 
gar hoje Conhedido por CI- 
DELANDIA, à margem do 
Tocantins. Com o desapare- 
cimento dos diretores e de 
empregados, o espólio da fir- 
ma formado de viaturas, bar- 
racões, serraria e outros, fi- 
cou aos cuidados de um anti- 
go empregado da mesma, 
mais tarde confirmado pelo 
síndico da massa falida. 

Acontece que esse sindi- 
co teria sido destituído sem 
que nenhuma providência 
concreta fosse tomada para 
o levantamento dos bens do 
espólio que permaneceram 
nas oficinas a no pá«.eo da 
séde à margem do Tocan- 
tins. E o que se sabe hoje é 
que indivíduos não autoriza- 

» 

dos estão retirando daquele 
local bens da firma, à reve- 
lia do encarregado que in- 
clusive se vê forçado a per- 
manecer em Imperatriz ante 
ameaças recebidas. Consta 
inclusive que a pessoa que 
invadiu o local está venden- 
do viaturas e obtendo outras 
vantagens ilícitas graças à 
morosidade do processo e 
ao abandono completo do es- 
pólio. Também as terras da 
CIDA estão ocupadas hoje 
por lavradores; o porto flu- 
vial feito pela firma encon- 
tra-se em poder de particu- 
lares estranhos ao processo. 

Apurou-se também que as 
irregularidades e ameaças o- 
corridas no local já foram 
trazidas ao conhecimento da 
policia que aguarda o pro- 
nunciamento do sindico da 
massa falida ou da justiça 
parrense para apurar a de- 
núncia. 

Esperado o Secretário 

de Segurança 

Escolas sem 

proteção 

Pais de alunos das escolas lo- 
calizadas nas ruas mais movi- 

mentadas da cidade mostram-se 

esperançosos de que com a ins- 
talação da Divisão de Trânsito, 

guardas sejam postos nas ime- 
diações dos celégios para evi- 
tar a correria desenfreada de 

carros que colocam em risco a 

integridade física dos estudan- 

tes, particularmente de crian- 
ças com efeito, as placas sina- 

lizadoras colocadas nas proxi- 

midades das escolas não vêm 
surtindo nenhum efeito; e so- 
mente a presença de guardas 

poderá orientar o motorista no 
sentido de proteger com maior 

cuidado a criança que normal- 
mente sai do colégio às car- 
reiras, indiferente ao perigo. 

CIRCON LTDA. 

Compra e venda, incorporação s Administração Imobiliária. 

VENDA DE IMÓVEIS 

\ 
- \ 

Para inaugurar a Delega- 
cia Distrital do Entroncamen 
tp e a Divisão de Trânsito, 
está sendo esperado na cida- 
de o Cel. Paulo Maranhão 
Ayres, da pasta da Segu- 
rança que virá acompanhado 
de assessores e de elemen- 
tos que permanecerão na ci- 
dade a serviço da Secreta- 
ria. 

A distrital do Entronca- 
mento será instalada em 
prédio cedido pelo comer- 
ciante Manoel Francisco de 
Almeida Fiiho. Será locali- 
zada à entrada da Av. Ge- 
túlio Vargas, em frente ao 
Restaurante Santos. 

Leia O Progresso 

A 

Mulheres religiosas ou lei- 
gas, poderão de agora em 
diante distribuir a comu- 
nhão nas igrejas ou fora de- 
las; 

A autorização foi dada por 
decreto do papa Paulo VI 
que traz outras modifica- 
ções nas regras referentes à 
comunhão; era muitos casos 
será permitida o recebimen- 
to da hóstia sagrada duas 
vêzes pordia por uma mes- 
ma pessoa. 

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 DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANAlSES CLÍNCAS: 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—Peoiatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

Temos para vender: 

14 l^tes para construção residencial,tC'nas Ruas—Ceará, Rio 
Grande e José Bonifácio. Vendas a vista ou financiado em até 
19 meses. 

38 lótes também para construção residencial, nas ruas: Ala- 
goas, Sergipe, dr. Paulo Ramos, Rui Barbosa, Maranhão, Vila 
Marly Sarney, Dorgival Pinheiro, Maranhão C/Tupinambás,Sou- 
sa Lima, Teresa Cristina e Aquiles Lisboa. 

25 Casas residenciais n4s ruas: Luiz Domingues, Dorgival 
Pinheiro, Rio Grande, Piaui, Getúlio Vargas, Benedito Leite, A- 
lagoas, Paraíba, Mato Grosso, Rio de Janeiro, dr. Antonio Mi- 
randa, dr. Paulo Ramos, Praça Lino Teixeira, Aquiles Lisboa 
e Maranhão: 

2 Postos de Gasolina, devidamente equipados com eleva- 
dores e demais acessórios, ótimos pontos com vendas de até 
30.000 litros de gasolina mensal — um dos postos poderá ser 
vendido financiado. 

Um Toyota em perfeito estado, ano 62-enxuta e com pe- 
ças totalmente novas: 

Um FUSCÃO ano 72-novo. totalmente financiado em 
36 mêses: 

até 

Varias fazendas, Chácaras e vacarías neste Município, ou 
em outros Estados e Municípios. 

Aceitamos ofertas, e discutimos prêço e forma de pagamen- 
to. — Confie-nas a venda dos seus imóveis. 

Escritório: Trav. Luiz Domingues, 1647—Caixa Postal 116 
-Imperatriz - Maranhão. 

RECOMEÇOU APOSENTADORIA 

A representante do FÜNDO RURAL, em Imperatriz, sra. Flor de Ma- 
ria, informou a esta reportagem que recomeçaram as aposentaaorias dos 
Trabalhadores Rurais que se achavam suspensas desde o dia 6 de setem- 
bro do ano findo. • 

Adiantou-nos ainda a sra. Flor de Maria que, o escritório do FUN- 
RURAL de Imperatriz até agora já conseguiu aposentar aproximadamente 
200 Trabalhadores Rurais. O escritório central, em São Luis, através do seu 
representante, sr. Álvaro Bayma Barbosa, afirmou ser Imperatriz a cidade 
do Maranhão que mais se manifesta para servir o trabalhdor rural. 

Dr. EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ MARANHÃO 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

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

Com os cortes de luz que 
a CEMAR vem fazendo úl- 
timamente, por revezamen- 
to de áreas, tarados sexuais 
começaram darsiíial da pre- 
sença em trechos escuros 
de ruas, agredindo mulheres, 
especialmente as jovens que 
saem das colégios noturnos. 
Atacando em locais diferen- 
tes, os tarados fogem facil- 
mente, sem deixar qualquer 

pista. Recentemente numa 
das ruas centrais da cidade 
um desses elementos Che- 
gou a rasgar completamente 
as vestes de uma mocinha, 
deixando de dar vasão a 
seus instintos temeroso natu- 
ralmente de que os gritos de 
sua vítima atraísse ao local 
populares. Nos terrenos bal- 
dios próximos ao aeroporto 
velho, esses ataques se vêm 

Prefeito explica falta de luz 

O Sr. Raimundo de Sou- 
sa Milhomem, prefeito de 
Porto Fronco, teve oportuni- 
dade de prestar a O PRO- 
GRESSO os seguintes infor- 
mes a respeito da reclamada 
falta de iluminação daquela 
cidade. 

O fornecimento de luz cus- 
ta aos cofres da Prefeitura 
portofranquina cinco mil cru- 
zeiros mensais, enquanto a 
arrecadação correspondente 
chega apenas Cr$ 700,00. 
O prejuizo é assim de 
cr$4.300,00 por mês. Agra- 

vando a situação do motor de 
luz daquela cidade encon- 
tra-se em péssimo estado de 
conservação, exigindo de i- 
mediato reparos orçados em 
doze mil cruzeiros e que so- 
mente podem ser feitos em 
Anápolis ou Belém de forma 
menos custosa. A prefeitu- 
ra por sua vez só agora dis- 
põe de meios para efetuar es- 
ses reparos, o que porá em 
prática imediatamente. De- 
pois de recuperado o motor, 
ainda que com prejuizos rei- 
niciaremos o fornecimento 
de energia à cidade. 

De Porto Franco 

Posseiros prejudicados 

Entre os problemas apre- 
sentados ã nuva adminis- 
tração municipal de Porto 
Franco surge o de um afora- 
mento de terreno em épo- 
ca passada, feito de boa fé 
mas agora habilmente trans- 
formado pelo foreiro em pre 
juizo de posseiros e da pró- 
pria construção de casas na- 
quela cidade já que o foreiro 
quer obrigar até os oleiros 
ao pagamento do «aluguel» 
dos terrenos da oleria. 

Com efeito, o terreno foi 
aforado a um cidadão que 
graças ao descuido da fisca- 
lização municipal mediu a- 

penas a parte de frente do 
mesmo. Tempos passados co- 
meçaram a surgir os proble- 
mas: primeiro foi o caso de 
antigo proprietário de um ba- 
nanal a ser intimado pelo 
foreiro para efetuar o paga- 
mento de uma taxa de ex- 
ploração do bananal; agora 
são os oleiros, todos pobres, 
que estão ameaçados dessa 
cobrança já que o aforador 
do terreno nem ao menos le- 
va era consideraçãa que a "o- 
leria em terreno de marinha. 

Graças a uma reclama- 
ção do posseiro proprietário 
do bananal, agora seguido de 
outras pessoas, o prefeito 

repetindo com maior fre- 
qüência. Sabedores de que a 
essa hora o policiamento es- 
tá desviado para os pontos 
mais movimentados da ci- 
dade, os tarados ficam à von- 
tade na zona residencial.Fe- 
lizmente nenhum caso mais 
grave ainda aconteceu, res- 
tando todavia a apreensão 
da parte das estudantes e 
de seus pais. 

Jerry vaiado 

Com assovios, apupos, gri- 
tinhos histéricos e o coro 
«bicha! bicha!» o cantor Jer- 
ry Adriani teve interrompido 
por longos minutos a sua a- 
presentação no Clube Re- 
creativo Tocantins. 

Conhecido que é o rigor 
com que o «Tocantins» pro- 
grama suas festas seleciona 
os seus freqüentadores, o 
espetáculo proporcionado pe- 
la platéia presente no do- 
mingo último ao show deixou 
impressão pouca lisonjeira 
pela balbúrdia promovida 
pela maioria jovem da assis- 
tência num extraviamento 
pouco recomendável. 

Espera-se que quando da 
próxima programação dessa 
natureza o «CRT» adote 
medita mais rigorosa na se- 
leção de seus convidados e 
na própria venda de mesas, 
evitando assim a repetição 
do vexame de domingo ulti- 
mo. 

Raimundo Milhomem está 
declarando a nulidade do a- 
foramento concedido por um 
de seus antecessores, evi- 
tando o surgimento de um 
problema social dentro da 
área considerada de expan- 
são da cidade. 

Comentando 

JURIVÊ i 

Não se mostram entusiasmados corti a sua Asso- 
ciação os comerciantes de Imperatriz queixosos de falta 
de apôio nos momentos que precisam da entidade. Quei- 
xam-se alguns de que a Associação Comercial da cidade 
somente se abala na hora em que estão em jogo interes- 
ses de usineiros quando as reuniões são convocadas, 
providências são. tomadas com rurgência e represen- 
tações voam até São Luis. Nos outros cjasos—dizem--a ACI 
permanece omissa talvez pelo receio dp alguns dirigen- 
tes de enfrentar o fisco. 

☆ 
Ressaltando a iniciativa da Prefeitura Municipal das 

comemorações do dia 31 de março, não se pode todavia 
deixar de estranhar a ausência no momento culminante 
dessas comemorações da alta direção municipal. A ausên- 
cia fisica do prefeito da cidade não significa por certo 
que devesse estar longe da solenidade o seu secretariado. 
Enquanto isso, a Câmara teve mais presença na organiza- 
ção e participação, destacando-se o trabalho e o pronun- 
ciamento do vereador Benedito Pereira. 

☆ 
Informaram-me que o jornalista e o intelectual A- 

maral Raposo não mais fará parte docorpo de assessores 
do prefeito Xavier, e já regressou à Capiial. Tudo indica 
que dos entendimentos havidos não foi possível a perma- 
nência de Amaral Raposo nesta cidade, o que é uma pe- 
na se considerados a inteligência e o valor do Mestre 
Raposo. 

☆ 
Desmentida a ida de La Rocque para o Tribunal de 

Contas da União. Nos círculos arenistas a quase certe- 
za é de que La Rocque será um dos candidatos ao Se- 
nado na próxima renovação de um terço daquela Casa.O 
eleito será o substituto do Senador Millet, se não for o 
proprio Millet. 

☆ 
De um anunciado defeito para reparo a curto prazo 

voltou a escuridão sobre a cidade e o corte de energia 
diurna. A partir das 2 horas o black-out é total; nos ou- 
tros períodos, os cortes são por revezamento que não 
deixa de prejudicar a vida da cidade, especialmente o 
funcionamento de colégios noturnos. Isso sem falarmos 
na segurança pública ameaçada por marginais que se 
escondem na escuridão. 

Até quando. Encarnação? 
☆ 

Água... água... água. Cadê a água? 
☆ 

A falta de sinalização em todos os quarteirões está 
gerando balbúrdia. Flagrado na contra-mão, o motorista 
logo explica que entrou em quarteirão «X» e lá não viu 
a placa. Realmente, ninguém está obrigado a ser advi- 
nhão. 

☆ 
Leitores estão achando muito grande a sucuri en- 

contrada no Mar da Tranqüilidade. De minha parte, o 
peixe, ou melhor, a cobra íoi comprada pelo preço que 
o amigo Antonio Rocha me vendeu. Não aumentei nem 
um quilo e nem o litro. Para provar o alegado, o couro 
da curi acha-se em exposição em frente ao curral da fa- 
zenda. 

☆ 
POVO LIMPO É POVO CIVILIZADO. Ajude man- 

ter limpa a cidade. 

PAULO CUMPRE 0 SEU MINISTÉRIO COM FIDEIIBADE 

6 — Porque Deus que disse: 
De trevas resplandecerá luz 
—,êle mesmo resplandeceu em nossos corações, para ilumina- 
ção do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 

O PODER DE PAULO VEM SÓ DE DEUS 

15 — Porque tôdas as cousas existem por amor de vós, para que 
a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça 
nor meio de muitos, nara glória de Deus. 

C O V A P • Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulejos, Cerâmica 
Louça Sanitária 
Material p/ Encanamento 
Produto de Cimento Amianto 
Forro de Pinho e Eucatex 

Revendedor do 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina c/ Rua Pará 

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Estacionário, Elétricos de 2 e 3 Fases 
Bombas Hidráulica 
Material Elétricos 
Máquinas para Ração 

Cimento Búfalo 

— Fones: 202 e 400 — Imperatriz — MA. 


