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IMPERATRIZ 

«descoberta» 
N0. 58 

LEMBREMO-NOS DE PIRAPEMAS 

Volta à lona, trazendo certa preocupação, o problema 
TERRA nêste município. 

A princípio, foi a omissão de Governos passados, 
quando a solução dêsse problema ainda era facilitada pe- 
la menor quantidade de posseiros, o que permitia, logica- 
mente, a mais fácil acomodação dos pretendentes e a maior 
comodidade do Estado na divisão dessa rica e porisso mes- 
mo ambicionada parcela de sólo. Se enfrentado racional- 
mente àquela altura o problema que já se prenunciava, 
não apenas o Maranhão ter-se-ia beneficiado com o pro- 
duto da venda das terras, mas, principalmente, seríamos 
hoje uma região muito mais rica e produtiva e desfrutaría- 
mos de uma tranqüilidade que, agora, lenta mas gradati- 
vamente pende para a desordem, a violência, o cáos, enfim. 

Dessa inexplicada omissão surgiram os primeiros ca- 
sos. Políticos inábeis passaram a insuflar a ocupação de- 
sordenada dessas terras, esquecidos do respeito a direitos 
alheios. Para êles, a conquista do voto do lavrador estava 
acima da fôrça da lei, da ordem pública. E das invasõe te- 
merosas chegamos hoje ao ostensivo desrespeito aos pró- 
prios títulos de terra expedidos pelopovêrno do Maranhão. 
Não se diga que os invassores desconheçam êsse detalhe; 
o que ocorre é que êles estão sendo criminosamente mal 
orientados, em beneficio exclusivo de uns poucos ele- 
mentos. 

Hoje, até um estatuto federal— o decreto lei que de- 
clara indispensáveis ao desenvolvimento e à segurança 
faixas de terras que marginam as rodovias da Amazônia,- 
até esse decreto-lei, inspirado nos mais sadios propósi- 
tos do Govêrno da Revolução, vem servindo em Impera- 
triz de pretexto para a ocupação indiscriminada não só 
das terras devolutas, como da propriedade privada. É no- 
tório entre nós que o caboclo está sendo orientado no senti- 
do de que ''ficar onde quiser porque o Governo agora é 
queéo dono de todas as terras." E basta que se atente para 
o aumento dessas invasões depois daquele decreto-lei pa- 
ra se aquilate a gravidade do que ocorre nesse campo. 

O problema não pode ser tratado em tão reduzido es- 
paço. Mas está á exigir atenção das autoridades, antes 
que passemos a um terreno muito mais perigoso. 

Está na hora de se colocar um freio nessa desordem 
antes que, entendiados, sacrificados desrespeitados, pro- 
prietários e posseiros cheguem à violência. 

Lembremo-nos de Pirapemas. 

0 Presidente também é benemérito 

Por ocasião dos festejos 
comemorativos da conquista 
do TRI-Campeonato Mundial 
de futeból pelo Brasil, a CBD 
outorgou ao Presidente Mé- 

dici o título de benemérito 
do Esorte nacional fazendo 
a entroga do diploma alusivo 
a quem é considerado como 
o torcedor brasileiroo n0 1. 

Modificação no ensino 

Oito anos obrigatórios 

A nova Lei de Diretrizes e 
Base para o ensino de primei- 
ro e segundo graus foi en- 
caminhada pelo Govêrno ao 
Congresso. Aprovada a lei, 
gradativamente alterações se- 
rão introduzidas nas escolas 
primárias e secundárias, até 
a unificação dos métodos de 
ensino. 

O nôvo estatuto prevê a 
unificação dos atuais cursos 
primário e ginasial num só 
curso de l9 grau, com oito 
anos obrigatórios e gratúi- 
tos, a partir dos 7 anos de 
idade do menino. Nessa fase 
haverá a sondagem de apti- 
dões da criança e suâ inicia- 
ção para o trabalho. 

Saindo dêsses oito anos o 
escolar terá outros três ou 
quatro, no segundo gráu, en- 

«Miss» tem convite 

para Brasília 

Os dirigentes do Concur- 
so Miss Maranhão telegra- 
faram ao prefeito munici- 
pal confirmando a remessa 
de passagens para Miss Im- 
peratriz - Fatima Ellane - e 
uma acompanhante que, le- 
vadas pelos Diários Associa- 
dos, passarão alguns dias em 
Brasília. 

Na Capital da República 
Miss Imperatriz será hóspe- 
de oficial do Diários Associ- 
ados, em casa do jornalista 
e deputado federal Pires 
Sabóia, Consultor daquela 
organização. 

Ainda a carne 
estragada 

Informam-nos da Prefeitura 
Municipal que pelo chefe da 
comuna foi encaminhado ex- 
pediente ao presidente da 
Câmara de Vereadores, soli- 
citando a tomada por escri- 
to da denúncia do vereador 
Salomão José Santana, estam- 
pada em nossa edição passa- 
da, sobre a venda de carne 
de uma rêz doente ao público 

O povo espera a apuração 
da responssabilidade. 

LISTA FÔNICA DO MARANHÍO 

Recebemos a v i s i t a do 
publicitário Olavo Santos, que 
em companhia do jornalista 
Cordeiro Filho, redator do 
Imparcial, da Capital, esteve 
na cidade a serviço da CO- 
DEFIO, emprêsa de publici- 
dade da Capital do Estado 
que cogita do lançamento da 
LISTA FÔNICA já visando a 
catalogação de aparelhos te- 
lefônicos que serão usados 
com a implantação do serviço 
de mícro-ondas. 

Parece que finalmente o 
Govêrno do Estado desco- 
briu Imperatriz para o ergui- 
mento de obras de vulto. 

Afóra as promessas da 
Secretaria da Saúde no sen- 
tido de dotar a cidade de 
estabelecimento hospitalar 
modêlo, outras obras garan- 
tidas pelo Govêrno do Es- 
tado começam tomar forma 
real. Assim é que a nova 
pista de pouso já vai com 
mais de 1.500 metros de sub 
base preparada; e os servi- 
ços ali continuam em ritmo 
acelerado. De outra parte 
mais de trinta caminhões já 
descarregaram em nossa 
cidade material destinado à 
eletrificação prometida para 

dezembro. Por sua v ê z a 
CIBRAZEM já deu inicio à 
instalação de seu primeiro 
armazém de cereais, ao 

mesmo tempo em que as 
obras do pôrto fluvial tem 
inicio marcado para os pró- 
ximo dias. Ressalte-se ainda 
a dinamização da Casa da 
Lavoura. 

Umas são obras do Governo 
do Estado; outras são cons- 
truções em convênio. Mas 
tôdas demonstram a b ô a 
vontade e o entrosamento 
entre dirigentes públicos em 

beneficio da cidade que 
mais cresce no Maranhão. 
Imperatriz foi "descoberta", 
finalmente. 

Prefeitura anuncia obras 

MAIS DUAS AVENIDAS ASFALTADAS 

O Gabinete do Prefeito Re- 
nato Moreira comunicou a "O 
PROGRESSO" que, com parte 
da verba do Fundo de Parti- 
cipação, a Prefeitura dará pri- 
oridade aos seguintes serviços: 

Construção de um reservató- 
rio de.água potável no Entron- 
camento, em convênio com o 
FSESP; Construção de 5 pré- 
dios escolares, assim distribui- 

dos: 1 no bairro Nova Impera- 
triz, 1 no União, 1 no Bacury, 

1 no Entroncaménto e 1 na rua 
Simplicio Moreira. 

Um prédio para o Mercado 
Municipal de Açailândia;. Cons- 
trução do Matadouro Municipal 

próximo á Rodobrás, Asfalta- 
mento das Avenidas BR. 14 e 
Luis Domingues. 

Prefeito explica aumento 

Ouvido pela reportagem a- 
cerca do aumento da carne, 
esclareceu o prefeito muni 
cipal que a mesmo foi forçada 
pela alta do gado em pé. Com 
o último aumento do produ- 
to em Belém, os criadores 
passaram a vender todo gado 
de abate aos fornecedores dos 
matadouros paraenses, o que 
acarretou a falta de carne 
em nossos açougues por al- 

UM EIPETACULO PARA OI OLHOt 

Circo Real Espanhol 

globados os atuais cursos 
científico, clássico, normal e 
os técnicos: comercial, agrí- 
cola e industrial. Nêsse pe- 
ríodo o aluno será encami- 
nhado ou para a Universida- 
de ou para o trabalho espe- 
cializado, dependendo da 
aptidão demonstrada. 

Outras modificações de me- 
nor vulto serão também a- 
dotadas. 

Procura-se emprego 

Moça com prática de comércio, e- 
ducada e de boa aparência, procura 
emprego especialmente em lojas de 
tecido ou semelhantes. Os Interessa- 
do podem procura-la pelo fone 247 ou 
pe ssoalmente, à Travessa Santa Te- 
reza n0 51, ao lado do Hospital do 
dr. Régis. 

Estreando 6a feira passada, 
e para um tríduo a encerrar-se 
hoje, o Circo Real Espanhol 
veio trazer ao público de Impe- 
ratriz momentos de lazer e en- 
tretenimento. especialmente á 
gurizada. Realmente, é um gran- 
de espetáculo a sua Japresenta- 
ção, notadamente a parte refe- 
rente ao grupo de artistas, de 
plêno dominio de suas especi- 
alidades, e de animais adestra- 
dos, onde se destaca a simpá- 
tica figura de "Mickey", um dos 
elefantes matemáticos. Montado 

em vasta área para comportar 
suas instalações, aqui ocupa qua- 
se toda parte disponível da Pra- 

ça Brasil, com seu picadeiro, 
reserva para assistência, mora- 
da de artistas (inclusive carros 
troleys), jaulas para animais, 
etc. etc. É, na verdade, uma 
pena que tal espetáculo con- 

clua hoje suas apresentações 
entre nós, porque confirma-se 
como um fabuloso mundo para 
os meninos. . .e para os adultos 
também. 

Reaberto o debate: 

Territórios Federais 

O General Rodrigo Otávio 
Jordão, ex-comandante mili- 
tar da Amazônia, voltou á in- 
sistir junto ao Govêrno Fe- 
deral pela criação de novos 
territórios federais na área a- 
mazônica, onde o melhor meio 
de desenvolve-la. Relembra 
que há estudos muito sérios 
a respeito,, feito pelos órgãos 
mais categorizados e 

competentes, para estabele- 
cimento de critérios da nova 
redivisão. O IBGE e o Estado 
Maior das Forças Armadas, 
entre outros, possuem estu- 

dos e projetos feitos há mui- 
to anos para estudos compa- 
rativos, o que faz com que 
sempre aumente a tendência 
à criação das novas unidades 
federativas. 

guns dias. Foi necessária, 
então a subida,esclarece S.Sa, 
como único meio de abaste- 
cer a cidade. 

Sobre a margem de acrés- 
cimo esclareceu que apenas 
o fiié foi aumentado acima 
da tabela, ficando as demais 
pesadas na base de 30%. 

Porto fluvial 

em inicio 

Estamos seguramente 
informados que dirigentes 
da firma SIGLA, vencedo- 
ra da concorrência para 
a construção porto fluvial 
de Imperatriz, aqui já se 
encontram para as provi- 
dências iniciais com vis- 
tas ao comêço dessas o- 
bras ainda no decorrer 
dêste mês. 

"ACAR"ins- 

tala Escritório 

Encontra-se em Imperatriz o 
Dr. José de Oliveira Filho que 
para aqui veio designado como 
Supervisor da Associação Co- 
mercial de Assistência Rural 
AC AR. Essa entidade de assis- 
tência ao rurícola instalará seu 
escritório local no proximo dia 
19; em local que está sendo es- 
colhido. 

Afirmou-nos o Dr. José de 
Oliveira que uma vêz instalado 
o escritório, funcionários virão 
de São Luiz, destacando-se en- 
tre êles uma assistente social. 

A 'ACAR' é filiada á Asso- 
ciação Brasileira de Crédito e 
Assistência Rural. 
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Emprêsa Brasileira de Cor- 

reios e Telégrafos 

Assessoría de Imprensa 

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 — 
LABORATÚIUO DE ANÁLISES CLÍNICAS: 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-Oríopedia 
— Dermatolcgia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dus oihos e rece.tuario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
i 

O Poder Judiciário 

A organização do Estado se 
compõe de três poderes distin- 
tos, cada qual com sua função 
específica: O Legislativo, o Exe- 
cutivo e o Judiciário. O Exe- 
cutivo executa as leis que vêm 
do Legislativo. O Poder Judi- 
ciário faz o equilíbrio dos Po- 
deres. É dè todos o mais subli- 
me, porque é aquele que bus- 
ca a perfeição da sociedade, a- 
través do indivíduo, coirigindo 
os erros, as falhas, as imper- 
feições ou abuso dos outros po- 
deres. Ê Poder desarmado. Sua 
arma é o direito. Sua força é 
a razão expressa na sabedoria 
das sentenças. É a segurança 
da sociedade, a tranqüilidade 
do povo, a garantia do fraco. 

Mas, se o Poder Judiciário 
não atinge a sua finalidade e se 
abastarda aos outros Poderes, o 
cáos se avizinha e a sociedade 
cambaleia nos seus próprios a- 
licérceres. Sem Poder Judiciá- 
rio independente, honesto, in- 
tegrado por elementos de ga- 
barito, a ordem estará compro- 
metida. É o Poder Judiciário 
aquele que analisa, que pesa e 
julga serenamente os erros 
porventura cometidos pelo in- 
divíduo contra o seu semelhan- 
te ou contra a coletividade. As- 
sim entendo o poder Judiciá- 
rio, como espelho da verdade, 
fonte de Justiça, onde o magis- 
trad") é o apóstolo do direito e 
exemplo de retidão. 

Não existe infelicidade pior 
para uma coletividade do que 
um juiz venal. Quando a Jus- 
tiça regateia sentenççs, quando 
a autoridade se deixa corrom- 
per pelo vil metal, o direito fa- 
lha no seu princípio, a razão 
não prevalece, o arbítrio do for- 
te torna-se lei, o homem re- 
trocede ao primitivismo, o fra- 
co se torna miserável, e a revol- 
ta xem a caminho, porque não 
M mal que sempre dure e nem 
bem que nunca se acabe. 

Julgar não é tarefa fácil. O 
julgador, por mais sereno, está 
sujeito a erros, porque ninguém 
é infalível. Daí a sabedoria do 

LIVROS DE ATAS, de 100 
e 200 folhas, Giz de Cera, 
Classificadores, Bobinas, la- 
piseiras BIC e JOFA 9, na 

TiPOCRARA VIOLETA 

RAYMUNDO ROSA 

rífão popular: errar é huma- 
no. Mas, de todas as pessoas a 
que deve errar menos é o juiz, 
mesmo pela sua própria função 
de julgador. Julgar requer se- 
renidade para bem sentir, sa- 
bedoria para interpretar e co- 

ragem para aplicar o domínio 
da lai e da razão, dôa a quem 
doer. Um juiz deve ter, além 
da cultura que nem sempre se 
traduz ho concurso que presta, 
a virtude da renúncia, a reti- 
dão de caráter, a coragem pa- 
ra julgar honestamente e a in- 
dependência para fugir das in- 
fluências, mormente aquela que 
vem do poder econômico, que 

é de todas a mais perniciosa. 
Sem esses atributos, o juiz não 
atingirá, jamais, a meta que a 
sociedade espera de sua auto- 
ridade. 

Quando falece o Poder Judi- 
ciário, a Justiça já não é Jus- 
tiça, o direito já não é direito, 
o homem desce a uma situa- 

ção sub-humana, e a sociedade, 
por sua vez, já não tem garan- 
tia. Não existe desgraça maior 
para um povo do que uma in- 
justiça mercenária. 

Por outro lado, quando o Juiz 
sabe ser autoridade, primando 
pelo império da lei e da razão, 
a coletividade a qut serve sen- 
te a tranqüilidade de viver a 
segurança de trabalhar e a con- 
fiança no futuro. Só assim ha- 
verá paz e progresso com o res- 
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Agora que se fala na substi- 

tuição do titular da Comarca de 
Marabá, rezemos a Deus para 
que o substituto reuna todas as 

virtudes cívicas e morais ínhe- 
rentes a um exemplar desem- 

penho da espinhosa função, que 
Deus conceda esta benção pa- 

ra o bem de todos aqueles que 

vivem e trabalham pela gran- 
desa deste pedaço do sólo pa- 

raense. 

Dando prosseguimento as 
palestras que estão se reali- 
zando do Seminário de Dire- 
tores Regionais da Emprêsa 
Brasileira de Correios e Te- 
légrafos, o Brigadeira José 
Carlos Texeira Rocha, Dire- 
tor do Departamento de Ser- 
viços Postais da Emprêsa a- 
presentou seis projetos gerais 
que constituem o plano bási- 
co do seu Departamento: Có- 
digo de Endereçamento Pos- 
tal, Tráfego Postal, Grande 
Rio, Grande São Paulo, Capi- 
tais e Integração Postal. 

PROJETOS . 

O primeiro projeto visa o 
desenvolvimanto e implanta- 
ção de um Código de Endere- 
çamento Postal no Brasil, pro- 
vidência essencial para mo- 
dernização do tratamento da 
correspondência, ainda mais 
quando estamos no limiar de 
uma era de processamento 
eletrônico da correspondên- 
cia com a próxima entrada do 
Centro de Triagem Eletrô- 
nica em São Paulo, que tor- 
nará imprenscindível a utili- 
lizaçâo da codificacãe postal., 

O Projeto de T áfego Pos- 
tal tem por finalidade a cria- 
ção de condições para um 
escoamento no'raal e regular 
da correspondência, dando a 
celeridade compatível com 
os meios de transporte exis- 
  i 

tente e com o tipo do obje- 
ta considerado. 

Projeto Grande São Paulo 
visa a modernização e ade- 
quação do sistema postal de 
São Paulo e as necessidades 
existentes como um dos 
dois maiores centros postais 
do país. 

Projeto Grande Rio tem as 
mesmas finalidades do proje- 
to Grande São Paulo. 

Projetos Capitais —tem fi- 
nalidades semelhantes as do 
Grande São Paulo e Grande 
Rio, porém em amplitude 
bastante menor dada a dife- 
rença sensível existente en- 
tre essas duas metrópoles e 
as outras capitais do país. 

Finalmente o Projeto de 
Integração Postal que preten- 
de levar a ECT até o inte- 
rior, satisfazendo a parte da 
missão da ECT que visa a 
Integração Nacional. 

Na. parte Je Código Postai, 
o 'Diretor de Serviços Pos- 
tais diz que espera que as 
cartas para São Paulo che- 
guem 40% codificadas e saiam 
70% codificadas. Todo siste- 
ma de São Paulo é baseado 
no Código e a campanha pro- 
mocional pretende fazer com 
que o público, àtuando dire- 
tamente e em cada Agência 
terá um funcionário sabedor 
do cpdigo para informar e 
orientar os usuários. 

AGENCIAS; 

São Paulo - Rio - B. Horizonte - Goiânia - Bra- 

sília - LÍberlandia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefonie 202. - ISSPEKATRBZ - MARANHÃO 

Matriz: Rua 20 n 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo^ para sua construção. 

Azulejo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, ttc. 

VENDE-SE 
"CASA f> C T El A" ' ' 

Magnífico prédio, com instalação p/comércio, 2 andares, ao lado 
do armazém "Norte Sul", incluindo telefone, geladeira, balcões, 
etc. — Tratar no local ou pelo telefone 230, com o Sr. Antonio' 
Alves Dutra. VENDA SOMENTE A VISTA. — Praça Lino Teixeira 

s/ng. — Entroncamento — Imperatriz 

Edital de citação com o prazo de 30 dias 

O doutor José de Ribamar Fiquene Juiz de Direito da Ia 

Vara da Comarca de Imperatriz Estado do Maranhão, na for- 

ma da lei etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele conhe- 
cimento tiverem ou interessar possa, expedido nos autos nú- 
mero 189/31, de executivo fiscal, em que são partes como exe- 
quente a fazenda Pública Estadual e executado MUHAMED 
ABDEL KADER HUSSEIM, que se processa perante este 
Juízo e Cartório do Io Ofício e tendo os Oficiais de Justiça 
certificado encontrar-se o executado em lugar incerto e náo 
sabido, pelo presente edital, que será afixado no lugar de 
costume e publicado no jornal "O Progresso" desta cidade, 
cita o mencionado executado, para no prazo de 30 (trinta) 
dias, que correrá da primeira publicação do presente edital, 
fazftr-se representar na causa na forma da lei, sob pena de 
revelia. Dado e passado nesta cidade, aos 12 dias do mês de 
Abril de 1971. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão dati- 
lografei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de direito da 1° Vara 

Auto Peças Anhanqüera 

= Praça Lino Teixeira— Entroncamento —Fone 2 7 0 - 

C G C. 06149363 — Inscrição Estadual 150053080 - Imperatriz - Maranhão 

peças e aítssófuos em geíul pari veIculqs: — wíllys— Chevrolet—Mercedes — Volkswagen — Ford 

Cortçzia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veículos 
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Latifundiários atenção! 

As afirmações proferidas 
em Belém do Pará, pelo Dr. 
José Francisco Moura Caval- 
cante» Presidente do "INCRA" 
no dia 14 do corrrente mês, 
ao Governo e Imprensa do 
Estado, expondo os propositos 
do Govêrno Federal no pro- 
cesso de discriminação de 
terras na Amazônia, paia sua 
efetiva integração á Reforma 
Agraria, foi algo assim como 
o piscar de uma luzinha ver- 
melha dentro do ambiente 
latifundiário dos lotes de 
castanhais marabaenses. 

A ser de fato efetivada 
uma aferição entre os dize- 
res dos títulos de terra, com 
a realidade das areas manti- 
das em ocupação em função 
dos mesmo, com certeza re- 
sultará um apreciável saldo 
de areas legitimáveis. 

Até a década de 50, pro- 
cessos de demarcação e dis- 
criminação de t e r r a s no 
Estado do Pará, era o que 
existia de mais limpo e or- 
todoxo em consonância e res- 
peito á Regulamentação de 
Terras em vigências. U'a 
mistica de moral e Direito 
conduzia os processos demar- 
catorios dentro dos mais pu- 
ros critérios implantados por 
Homens como Palma Muniz 
e Santa Rosa. 

Com o advento da conces- 
são da infiteuse dos lotes de 
castanhais sitos no Estado, 
medida aliás que veio pôr 
fim a uma velha negociata 
de terras existente nos bas- 
tidores politicos da t e r r a, 
ocorreu infelizmente o que 
era fatal. O pioneirismo, os 
interesses e a demanda da 
Industria extrativa vegetal 
da Castanha do Pará, soma- 
dos ao oportunismo político, 
desfecharam uma frente de- 
marcatoria maciça, arrastan- 
do de roldão, fôrma, tempo, 
prazos e éticas, que formavam 
as características processuais 
destas concessões. 

Muitas vezes a canoa, os 
remos, o relogio e a bússola 
levantaram grandes exten- 
sões de rios e igarapés, rea- 
lizando operações demarca- 
torias, qne normalmente e a 
rigor, so deveriam ser efetu- 
adas através do complexo de 
linhas marginais ou com o 

M. M. 

uso do telemetro ajudado pela 
bússola prismática. Muitos 
polígonos de areas castanhei- 
ras, foram até fechados com 
o emprego de linhas divisó- 
rias cujas "picadas" seguiam 
o rumo presas ao som das ex- 
plosões de foguetõesque 
estouravam a quilômetros de 
distancia dentro da mataria. 

Areas perimetradas assim, 
com tais recursos, de fôrma 
alguma poderão se ajustar 
dentro dps contornos elabo- 
rados pêlos modernos pro- 
cessos de aerofotogrametría, 
mesmo que se admita as to- 
lerâncias aceitáveis em pro- 
cesso desta natureza. 

Não obstante, é de justiça 
se afirmar:-tais irregularida- 
des, jamais poderão ser impu- 
tadas á responsabilidade ou 
á conivência dos senhores 
foreiros de lotes de casta- 
nhais, e nem tampo ucoá 
irresponsabilidade ou incom 
petencia dos engenheiros e 
agrimensores demarcantes. 

Para que tais fatos sejam 
compreendidos e julgados á 
luz clara da justiça e da ra- 
zão, devera ser levados á con- 
ta dos interesses que a larga 
margem de possibilidades 
econômicas fez surgir "ex- 
abrupto", em uma época pro- 
picia á operações desta espe- 
cie e cujos resultados mais 
imediatos, exigiam em campo, 
a ação de elevado numero 
de elementos humanos qua- 
se sempre destituídos das 
condições técnicas e morais 
necessárias a execução de 
tarefas úe tal envergadura. 

E agora a méta é suprir os 
eíros beneficiando a implan- 
tação na Amazônia da estru- 
tura de uma classe media 
rural. 

Em 16-6-1971 

O VIL — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 
j v 
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Focalizando o Esporte 

As três decisões de domingo 

1) — Fluminense, Campeão carioca 
2) — São Paulo, Bi-Campeão paulista 
3j — América Mineiro, Campeão das M. Gerais. 

Com um gol já no final da parti- 
da (87 minutos) em lance ilegal con- 
firmado pelo juiz (Flavio segurou o 
goleiro Ubirajara para Lula marcar), 
o Fluminense sagrou-se Campeão 
carioca, versão 1971, com a seguinte 
constituição: Felix. Oliveira, Galhar- 
do, A.ssis e M. Antonio, Silveira e 
Didi (Cláudio); Wilton, Cláudio (Fla- 
vio), Ivair e Lula.O jogo transcorreu 
em quase seu todo, num acentuado 
nível de equilíbrio, com os jogado- 
res se exibindo dentro de um padrão 
técnico e diciplinar, vindo a se tu- 
multuar somente quando da consig- 
nação do tento de Lula, i 1 e g a 1 na 
opinião de todos os comentaristas, 
uma vez que o goleiro Ubirajára fôra 
nitidamente seguro por Flávio, im- 
pedindo-o de interferir no 1 a n c e, 
confirmado pelo juiz José Marçal 
Filho que acabou expulsando ao jo- 
gador Carlos Roberto, O Botafogo, 
que dependia apenas do empate 
para sagrar-se campeão jogou e per- 
deu com: Ubirajára; C, Alberto 
(Mura), Brito, Osmar e P. Henrique 
< . Roberto e Nei; Zequihha, Nilson 
Careca (Paraguio) e P. César. 

★ 
Também nuína partida que acabou 

sendo tumultuada pela atuação do 
juiz Armando Marques, que desmar- 
cou um gôi do Palmeiras e expul- 
sou os seus jogadores Enrico e Fe- 
dato, o São Paulo F. Clube (de Ger- 
son e do governador Lauro Natel) 
repetiu a campanha vitoriosa do ano 
passado e conquistou o bi-campeo- 
nato paulista, jogando com: Sérgio;' 
Forlan, Jurandir, e Arlindo. Gilberto 
Edson e GersonjTerto P. Rocha. Toi- 
nho e Paraná. O centro avante Tol- 
nho, foi a vedete do cotejo, já que 
marcou o único tento para o mar- 
cador definitivo de 1x0 e tornou-se 
penta eampeão: 3 vêzes em seguida 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

* CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDI ATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RABO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

pelo Santos e 2 pelo São Paulo. O 
Palmeiras apresentou-se com Leão, 
Eurico Luiz Pereira, Minuca e Dé, 
Dudu e Ademir da Guia, F e d a t o, 
Leivinha. i esar e Edu. 

☆ 
Nas Minas Gerais o América, após 

um 'longo e tenebroso inverno", 
volta a ser cgmpeão em conseqüên- 
cia da vitoria do Atlético gol de 
Tião) sobre o Cruzeiro no grande 
clássico das Montanhas. Mesmo a 
presentando o seu podeross conjunto 
o time de Tostão não conseguiu do- 
minar em tempo algum o tradicional 
rival para, finalmente a garra dos 
atleticanos transferir aos "america- 
nos" um título que, há vários anos, 
era previlégio apenas dos dois mai- 
ores times mineiros. Jogo bem dis- 
putado e, felisn.ente, terminado na 
"santa paz do Senhor'" Até que en- 
fim .. 

Copa 74 / Alemanha 

Havelange fala a Imprensa 

Ao retornar de sua última viajem 
a Europa, o presidente da LBD João 
Havelange deu entrevista coletiva 
quando anunciou já estar escolhido 
o locai que hospedará a nossa dele- 
gação, na Alemanha: trata-se de um 
modernissimo hotel, com 31 quartos 
com mais de 60 leitos, cujo dono é o 
proprio cozinheiro, às imediações de 
Francfurf. Entre outras coisas mais, 
disse que o Brasil mereceu a supre- 
ma honra de ser convidado pelos 
alemãea para a partida de inaugura- 
ção da Copa/74, fato inédito na his- 
tória do futebol mundial, de-vez que 
o país promoter do certame é quem 
participa da peleja inicial. A genti- 
leza dos esportistas germânicos é 
mais uma homenagem ao futebol 
tri-campeão. Adiantou mais o sr. 
Hávelange que o ' ampeonato Mun- 
dial terá inicio a 13 de junho e dila- 
tado até a data de 7 de julho 
daquele ano. Ao finalizar, afirmou 
que a Europa toda lamenta a decisão 
de Pelé abandonar as chuteiras, e 
que na festa de despedida do atléta 
fóra de série as comemorações fica- 
rão a cargo do Governo Fedeial, 
através do Ministério da Educação. 
A exemplo de Gilmar e Djalma 
Santos, o rei receberá da rBD um 
prêmio especial de 1.000 dólares. O 

Reclamação pública 

Vendida carne (de 

porco) deteriorada 

Temos conhecimento que 
uma senhora, na manhã de 
domingo passado esteve no 
talho conhecido por "Açou- 
gue do Viana" na trav. BB-14 
(entre a Gel. Manoel Bandei- 
ra e a Godofrêdo Viâna,) 
quando constatou estar expos- 
ta à venda carne de pôrco 
completamente deteriorada. 
O animal abatido encontra- 
va-se em um dos ganchos a- 
presentando sensiveis sinais 
de putrefação, inclusive pelo 
máu cheiro que exalava. O 
açougueiro, a fim de escon- 
der o verdadeiro estado do 
animal cortava as talhadas 
mais acusadoras e as jogava 
sob o balcão, numa vã tenta- 
tiva de engodo ao público. 

Mais uma vez chamamos a 
atenção das autoridades, para 
as providencia que se fazem 
imprescindíveis a saúde públi- 
ca, notadamente no que con- 
cerne às atividades dos esta- 
belecimentos destinados à 
venda de alimentos ao con- 
sumo popular e sobre os quais 
pesa, vez por outra, reclama- 
ções que merecem ser olha- 
da pelos poderes cempetentes. 

VENDE-SE CASA RESIDENÇIAL 
Composta de 4 dormitórios, 

terraço, (sala, copa-cozinhha, 
alpendre e sanitário com fos- 
sa biológica, encravada em 
terreno aforado, com 330 me- 
tros quadrados com área 
construída de 102 m.q., apro- 
ximadamente. Tratar coro o 
proprietário, à avenida BR-14 
^residência do sr. José Pe- 
reira). 

Brasil tem excursão marcada para 
1973 na Italia, Inglaterra, França e 
outros paisea europeus, inclusive na 
Rússia,'esta para compensar a nossa 
ausência aos feste jos comemorativos 
da despedida do grande goleiro 
moscovita Yashin, acontecimento re- 
cente. 
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Govêrno do Município 

Prefeitura construirá Matadouro 

Importante noticia foi forne- 
cida à reportagem pelo Ga- 
binete do Prefeito Renato 
Moreira. Trata-se do início, 
dentro em breve, da constru- 
ção do Matadouro Municipal. 

A providência merece des- 
taque porque só virá em be- 
nefício da saúde pública até 
aqui seriamente prejudicada 
pela falta de um controle efi- 
ciente no abate de rezes e 
venda da carne cuja proce- 
dência não raro deixa larga 
margem para dúvidas e-o que 
é píor-traz graves riscos à 
população. 

O Matadouro, ao que esta- 
mos informados será uma 
das obras construídas com 
verba do Fundo de Participa- 
ção, já liberado. 

CINCO ESCOLAS: 

Ainda com verba do Fundo 

de Participação, 5 prédios 
escolares serão construídos 
dentro da cidade, distribuídos 
pelos bairros. Estamos infor- 
mados de que para tanto a 
Secretaria de Administração 
está fazenda a escolha dos 
locais onde serão erguidos 
os prédios, para as providen- 
cias preliminares, inclusive 
a desapropriação, se fôr o 
caso. 

"O GRANDE LAGO" 
Constatou a reportagem 

que finalmente o barreiro 
que em pleno centro da cida- 
de acumulava água e lixo, 
ao longo dos anos, está sen- 
do aterrado pela Prefeitura, 
Espera-se que a Municipali- 
dade leve em conta o esco- 
amento, no d evido tempo, 
das águas que normalmente 
correm para aquêle "lago" 

a fim de evitar um possível 
alagamento de residências 
naquelas imediações. 

COLETA DE LIXO 

É aguardada com grande 
expectativa o serviço muni- 
cipal de coleta de lixo. A 
medida não apenas contribui- 
rá para o embelezamento da 
cidade como, acima de tudo, 
será mais um passo da admi- 
nistração pública em favor 
da higiene, consequentemente 
da saúde dos habitantes da 
cidade. O lixo depositado em 
quintais e terrenos baldios 
favorece a proliferação de 
ratos, baratas, mosca e outros 
trasmissores de doenças con- 
tagiosas, com r i s c o de uma 
epidemia. 

O esforço, por isso valerá 
a pena. 

f O L I C I T A P A 1 

lavradores inadvertidairreole e mal orienlaios invadem 

propriedades e praticam uma série de desordens 

De S. Luiz, pelo avião de 5- feira, 
retornou o dr. José de Ribamar Fique- 
ne, MM. Juiz da Vara de nossa 
Comarca, literato e educador. Ao 
ilustre amigo a nossa satisfação. 

—o— 
Dia de São Pedro foi também o 

dia do Alfredo Vieira Neto. estudan- 
te e funcionário dá Varig, agência 
aqui. O Tex é também nosso cola- 
borador, e enviamos o nosso abraço 
pelo seu aniverssário. 

— o— 
O vereador Benedito, o advogado 

Jurivê e o jornalista Helíus de Mon- 
ção vão estudar taquígrafia juntos. 
Vai ser um Deus nos acuda: no fu- 
turo, tudo será taquigrafado. Cuida- 
do, pessoal.. 

Dr. Agostinho Noleto Soares, jo- 
vem e digno causídico de nosso Fôro, 
esteve n" O PROGRESSO visitan- 
do e tratando de negócios. Ao bri- 
lhante advogado e amigo do peito, a 
nossa admiração e estima. 

—0~~" 
Dia 29, São Pedro, o Jussára abriu 

novamente seus salões provisórios 
para mais uma noitada da época. 
Muito concorrida, mais uma vez o 
novél Clube demonstra estar no 
caminho certo, mercê de uma dire- 
toria idônea. 

—o— 
Passou alguns dias entre nós o sr 

Nelson S. Ferreira, alto funcionário 
do Expresso Mineiro, que nos deu a 
atenção de uma visita em companhia 
do amigo Ney Milhomem, agente 
daqui. Obrigado manos, 

—o— 
Também estêve em Imperatriz o 

sr. O liberto Gonçalves, comerciante 
radicado no Estreito. Arnigo de lon- 
gas datas, recebeu o nosso abraço 

—o — 
O bancário Véras na presidência 

do Rotary. O nosso diretor Vieira 
na Secretaria. Bola p'ra frente. 

— o— 
Raimundo Rosa. homem de letras 

marabaense, voltando ás nossas pá- 
ginas com uma de suas apreciadas 
crônicas, ü poder Judiciário. Tema 
momentoso e de leitura agradavel 
como sóe ser os escritos de Rosa. 

O conhecido agitador João 
Palmeira, que se intitula 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Im- 
peratriz, instiga os lavrado- 
res para invadirem proprie- 
dades neste município. Alega 
aquêle promotor do desres- 
peito à lei que: de acordo 
com o novo decreto presi- 
dencial, as terras devolutas 
situadas ao loügo das rodo- 
vias federais são do domínio 
exclusivo do govêrno federal. 
Muito certo, porém na sua 
má fé e no s e u incessante 
desejo de pertubar a ordem 
constituída, esquece que a 
referida lei não tem efeito 
retrospectivo e nem êle é a 
delegacia do INCRA, para 
promover reformas, desapro- 
priações, etc. 

Conhecidos proprietários 
entre os nossos municípios 
estão com sério s problemas 
em suas fazendas. Invadem 
terras derrubam cêrcas, ma- 
tam o gado, e fazem toda a 
sorte de ameaças. Apresen- 
tadas queixas às autoridades 
locais, alegam aqueles mal- 
feitores que agem não so- 
mente por instruções, mas, 
mesmo ^or ordem do presi- 
dente do Sindicato ao qual 

são filiados. 
Os senhores delegados de 

policia e de terras, têm envi- 
dado esforço no sentido de 
controlar a situação, entre- 
tanto uma ação mais enérgi- 
ca e partindo de instância 
superior se faz sentir. O 
Palmeira, como os fatos evi- 
denciam, não pretende ajudar 
os lavradores, o que seria 
louvável e contaria com o 
irrestrito apoio de todos nós; 
mas, muito ao contrário, o 
que ele prega é a desordem 
total. Não podemos acreditar 
que ninguém de bom senso e 
eivado de bôa fé, chame de 
ajuda o fato de se mandar 
alguém invadir a propriedade 
alheia, destruir os bens de 
outrem e atentar contra a 
segurança e a própria vida de 
seu semelhante. 

Ao nosso ver isso pode ser 
ajuda de acordo com os figu- 
rinos de Mao Tse Tung ou 
Fidel Castro, mas nunca 
combinaria com os desejos e 
os princípios do povo brasi- 
leiro, representado pelo nos- 
so dignissimo presidente 
Emilio Garrastazu Médici que 
são: respeito e ordem: amor 
a democracia, acato à pessoa 
hamana, defesa da justiça e 

  
O dr. Alziro da Mota Santos, ad- 

vogado e economista! filho de tradi- 
cional família portofranquina, radica- 
do atualmente em Curitibanos (Sta. 
Catarina), veio revê-la após alguns 
anos de ausência, e vez por outra 
dá um pulo até Imperatriz para vi- 
sitar, o Ney. Dupla p^ra elefante 
adulto... 

Muito notadas na festa do Jussára: 
e elegância da srta. Eliana, Mlss 
Imperatriz e 3a Miss Maranhão; a 
quadrilha que teve comando de Ro- 
que; a animação de Tim-Tim e lêda 
e a contagiante alegria do Rubens 
Lima. 

—o— 
E por falarmos no Jussára: o Xa- 

vier pstá de olho na turma... qual- 
quer irregularidade o distinto é cha- 
mado para uma conversa em parti- 
cular e fica bonzinho na hora ou rua. 

—o— 
A clã dos Cortez está se reunindo 

em torno de patriarca Guilherme e 
da esposa, veneranda senhora dona 
Maria. Chegaram: de São L u i z a 
sra. Olivia (,com o esposo sr. Valter- 
lino e filho); de Belém o dr. Maurí- 
cio (com a senhora e filhinho), e o 
doutorando de medicina Mário, êste 
já de retorno à capital paraense. 
Parabéns, velho guerreiro... 

—o— 
O jovem Oswaldo Amorim aniver- 

sarlou dia 30 de junho. Ao bom ra- 
paz que também é funcionário da 
Tipografia Violêta, o nosso abraço 
de congratulação. 

—O— 
O sr. Alfredo Santos, nosso assi- 

nante e pecuarista em Porto Franco, 
de passagem por Imperatriz. O nos- 
so abraço e a nossa saudação amiga 

— o— 
Esperada a jovem Sandra Maria, 

Filha de Jurivê (o homem dos sete 
instrumentos: advocacia, jornalismo, 
consultoria, etc.) e sua digna esposa 
d. Leonor de Macêdo, que vem de 
férias. Boas vindas.I 

/ —o— 
Iniciada a época de ferias de meio 

de ano são inúmeros os estudantes 
que chegam para matar as saudades 
daterrinha e de seus familiares. 
Dsetacamos já aqui o jovem L lidenor 
filho do contador Pácido e senhora. 

—o— 
Em companhia do Secretário de 

Administração do Município., sr. 
José Gomes de Arruda, esteve em 
visita à nossa Redação o dr. Jose d 
Oliveira, supervisor local da /A- 
CAR. Gratos pela atenção. 

 o — 
Também volveu o dr. José Riba- 

mar. Veiga, da chefia do setor lo- 
cal da CEM. Boas vindas. 

— O— 
Para Capital viajou a sr. Bárbara 

Simões, virtuosa esposa do concei- 
tuado médico dr. Celso Carlos Si- 
mões, 

ATENÇAO! Negócio de oportunidade!... 

Vendem-se os seguinlcs imóveis nesta eldade: 

r Uma casa residencial e comercial à ruaGodoíredo Viana-664 
29Um salão comercial anéxo à mesma casa, 670 
32 Uma casa residencial à rua Gel. Manoel Bandeira n 11US 
4u um salão comercial de duas esquinas no Mercadinho n- wso 

5° Uma casa residencial à rua Piauí 
6o Uma casa residencial, e comercial à Av. Get. "Vargas n-b 

A tratar na CASA GOIÂNIA, Mercadinho, com o Sr. 
Joaquim Saraiva de Souza — Fone, ilí 

Verá limites Maranhão-Pará 

FÉRIAS SEM UM AMIGO! 
ALFREDO VIEIRA NETO 

Foi nos primeiros dias de julho as minhas férias, programas e pro- 
gramas ornamentei, mas, nada executei; mais do amigo lembrei, sua boa e 
alegre companhia reclamamos. 

Reclamar para quem? Se o pai Celestial não nos concedeu de volta. 
Temos de volta praias, pic-nic, as alegrias, só não temos o inesque- 

cível amigo Antonio Luiz. ^ 
Seu assassino, como fazem os outros, ja esta de volta a nossa cjda- 

de, Para êle foi um "Rio que passou em sua vida"; mas, para nos estudan- 
tes, que vimos e sentimos os nossos corações contorcendo-se de amargu- 
ra e ódio, sem que uma só autoridade viesse prestar ajuda. O Crime fi- 
cou assim mesmo, . , , 

No sofrimento, entre a Vida e Morte, o estudante da farda verde 
branca, no leito do hospital 12 dias passou, até que Deus nenalizou-se do 
sofrimento daquele jóvem, deu-lhe o descanso. Hoje, dia 4 de julho, com- 
pleta 5 meses do seu assassinato. A classe estudantil do Bernardo Sayao 
presta um adeus cristão, na igreja de Fátima, às 19 horas. 

Convidamos a classe estudantil, os parentes e amigos, o povo em ge- 
ral para êste ato cristã. , . „ , c -   

Em nome da classe estudantil do Ginásio Bernardo Sayao, rogo ao 
Pai Celestial, que dê a paz eterna ao inesquecível amigo Antonio Luiz. 
Prometemos, rezar ... que Deus lhe abrace e dê um adeus dos amigos. 

da paz social e sobre tudo e 
mais que tudo, um desejo 
imenso de fazer esta nação 
prosperar e tornar o nosso 
povo rico e probo. 

Aqui fazemos o nosso ape- 
lo a todas ás autoridades e 
esclarecemos a todos os ci- 
dadãos: nada temos contra os 
os desavisados camponoses. 
Formulamos os nossos pro- 
testos contra o indigno lider 
que esquece a sua missão 
precipua: educar, orientar,en- 
fim promover todos os meios 
que conduzam ao progresso 
e bem estar, para lança-los 
no caminho ignominoso da 
revoltar e da insidia. 

JOSÉ GUERRA 

Em 02/07/971   

o "saae" não explica Câmara vai ao interior 
porque falta água 

Moradores das ruas centrais, 
especialmente no trêcho pró- 
ximo à Praça Castelo Branco, / 
estão estranhando o silêncio 
do Serviço de Água e Esgo- 
tos quanto à falta d'água dia- 
riamente, a partir das dezoi- 
to horas. 

Colhido de surpresa, o u- 
suário sente a falta da água 
justamente quando chega em 
casa, depois do trabalho, ne- 
cessitado de um reconfortan- 
te banho; quando também as 
crianças preparam-se para o 
jantar e a dona de casa es- 
tá às voltas com a louça para 
lavar e outros trabalhos que 
exigem o precioso líquido. 

Admite-se que um defeito 
técnico ou problemas de or- 
dem administrativa exijam 
êsse corte no fornecimento 
da água. Lamenta-se todavia, 
a falta de aviso, essa sim 
muito mais prejudicial por- 
que não dá oportunidade a 
que o usuário tome as suas 
precauções pelo menos no 
que toca ao armazenamento 
do' líquido. 

Acompanhada de um se- 
cretário que tomará por es- 
crito todos os depoimentos 
que julgar necessários, uma 
comissão designada pela pre- 
sidência da edilidade impera- 
trizense partirá rumo ao in- 
terior do município entre os 
dias 10 e lõ do corrente, 
composta pelos senhores Be- 
nedito Batista Pereira, Remi 
Ribeiro de Oliveira e Antonio 
Mariano Lucena, da Arena e 
ainda Pedro Ribeiro Gonçal- 
ves e Freitas Filho, do MDB 

Essa comissão ouvirá mo 
radores dos povoados loca- 
lizados entre a Belém-Brasilia 
e o Tocantins, rumo norte, 
sôbre vários problemas inte- 
rioranos, destacando-se entre 
êles os da educação, estradas, 
fiscalização e sub-delegacias. 

De posse de relatórios, a 
edilidade procurará o execu- 
tivo para a apreciação con- 
junta de cada caso. 

Todavia, um trabalho mui- 
to importante será ainda fei- 

to pela Comissão; um levan- 
tamento de dados sôbre os 
reais limites entre os Esta- 
dos do Maranhão, e do Pará, 
neste município. É sabido que 
uma imprecisão na c a r t a 
descritiva dêsses limites vem 
lesando o Maranhão que per- 
de graude faixa de terra em 
favor do Pará, O assunto já 
foi ventilado mais de uma 
vêz e na gestão do ex-pre- 
feito Pedro Ribeiro Gonçalves 
foi insistentemente levado à 
apreciação do então Governa- 
dor Newton Bello, que não 
deu atenção ao problema. 
Agora, já o Departamento de 
Terras do Estado mostra-se 
interessado no reexame do 
caso, tendo solicitado infor- 
mações à Prefeitura; e daí o 
interêsse da Câmara de Ve- 
readores em bem esclarecer- 
se sôbre o importante assun- 
to para, assim, fornecer ao 
Estado subsídios para a rei- 
vindicação do que de direito 
lhe pertence. 


