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Ultima Hora 

O industrial Ubirajara Parreira e o comercian 

Pedro Ramos Rocha formam a outra chapa do 

MDB, saída da Convenção, 

PREFEITO REFUTA ACUSAÇÕES 

A propósito das declarações dos vereadores Remi 
Ribeiro e Benedito Batista, divulgadas em edição anterior, 
ouvimos o prefeito Renato Moreira que assim se defende: 

— As declarações dos vereadores arenistas são levi- 
anas e maldosas, demonstradoras apenas de uma inimiza- 
da gratúita em relação a minha pessoa, 

Limitar-me-ei a examinares tópicos daquela entrevista 

VERBAS PARA A CÂMARA ' 

Até a minha posse na Prefeitura a Câmara de Ve- 
readores vivia dos favores do prefeito até para conseguir 
folhas de papel e canetas, Era subordinada ao Chefe do 
Executivo. Na minha gestão é que, cumprindo a dispo- 
sição constitucional, promovi a independência daquele 
Poder no município, destinando ao mesmo ao verbas a 
que tem direito para sua manutenção e obras que julgar 
necessárias. Assim é que no corrente exercício a Câmara 
conta conta com 75 mil cruzeiros em orçamento, dos quais 
70 mil para a construção de sua casa. — O que não exis- 
te em lei é a fixação de prazo para a entrega dessas 
verbas. Já entregamos ao Legislativo parte da dotação; 
o restante será entregue no decorrer do exercício, sem a 
necessidade de ameaças descabidas, 

LIXO 

Ainda que toda a bancada do MDB votasse favoravel- 
mente a minha mensagem pedindo autorização para com- 
prar veículos destinados a limpeza pública, ela não seria 
aprovada pois necessitava de dois terços dos votos e a 
bancada arenista, por seu lider, já havia fechado questão 
contra matéria, conforme documento em nosso poder (copia 
da ata). O vereador Remi Ribeiro chegou afirmar que "ti- 
rar lixo da rua não é que faz saúde..'. 

Frise-se a êsse respeito que não pedi à Câmara a 
votação de crédito especial; apenas a autorização para usar 
a verba constante de orçamento como garantia para a- 
quisição daqueles veículos que seriam financiados pelo 

Banco do Brasil para pagamento de 20% no ato da com- 
pra e os restantes 80% em ÍQ anos. Não pedi dinheiro 
à Câmara mas apenas licença para oferecer garantias ao 
Banco com e dotação de que dispomos. — Eu não podia 

era comprar êsse carro com verbas do DMER como que- 
rem aqueles vereadares, pois este órgão municipal não 
é responsável pela limpeza pública. A verba do DMER 
continua ixitacta para a destinação competente. 

Sôbre a declaração de que eu queria dinheiro para 
fazer campanha política, nada mais infantil, pois não se 
pode acreditar que o Banco da Brasil concordasse em o- 
perar com a Prefeitura para fins criminosos. O que ocorre 
é que aqueles vereadores devem estar lembrados de ma- 
nobras anteriores com o dinheiro público para gastos po- 
líticos, o que não acontece em minha administração. 

Também não é verdade que encarainhei à Câmara 
mensagem de última hora, pedindo aquela autorização de 
garantia de operação creditícia. Foi encaminhada com 
outras matérias, no dia 5 de julho quando a edilidade foi 
convocada extraordmáriamente. 

CODERMA 

Felizmente, tenho no arquivo minuta mimeografada 
do contrato proposto pela CODERMA para a construção 
da Imperatriz—Coquelândia Nessa minuta os claros estãu 
preenchidos a tinta por funcionário daquele órgão e a ex- 
pressão "Fundo de Participação" está riscada e subutituida 
por Fundo R o d o vi á r i o, pela _mesma pesssoa. A 
garantia exigida pela CODERMA era de 50% dêste Fundo 

e nós demos 80%. Se a rodovia não foi feita a culpa não 
é nossa que garantimos a nossa participação no empreen- 
dimento; e nem seria uma mudança de rubrica que impe- 
diria o trabalho. Lamentável dizerem aqueles vereadores 
que votaram a aprovação do convênio burlados na sua boa 
fé. E a responsabilidade dos edis na votação de matéria 
de tamanha importância? Não a examinam?... 

CEiR EM GEUOOR 

Está sendo aguardado até 
o dia 10 deste o último dos 
grupos - geradores esperado 
pela CEMAR e que deverá 
estar instado até o dia 25 
de setembro. Se confirma- 
das as previsões, a partir 
dessa data a cidade passa- 
rá a contar com energia nas 
24 horas do dia. 

PARA A POLÍCIA: 

Barqueiros brincam 

com a vida alheia 

Os freqüentadores das pra- 
ias do Tocantins estão recla- 
mando contra a irresponsa- 
bilidadé de barqüeiros que 
na cr riça do dinheiro farto 
não exitam em superlotar o 
barco que vai ou sai da ilha, 
num ameaça à vida de muitos 
que nem ao menos sabem 
nadar. E o perigo é maior 
ainda quando, na volta, 
grande número de jovens 
embarcam completamente 
embriagados, portando-se de 
maneira incoveniente, muitas 
vêzes amendrontando os ou- 
tros passageiros ao simula- 
rem a provocação de ura 
naufrágio que pode tornar-se 
realidade a qualquer momen- 
to. 

Cumpre à polícia um pro- 
cedimento enérgico contra 
esses barqueiros e os bê- 
bados. 

Milhões levados pelo fogo 

A explosão de um botijão 
de gás deu início ao incên- 
dio que na manhã de segun- 

da feira passada destruiu 
completamente a residência 
e gabinete do cirurgião-den- 
tista Bernardino, com prejuí- 
zo total já que nada pôde 
ser retrado a tempo da ca- 

sa incêndiada. Aparelhos de 

alto valor, inclusive de Raio-x 
foram devorados pelo fogo 

que chegou a atingir uma ca- 
sa vizinha e somente foi de- 
belado graças à valiosa aju- 

da do Exército (BEC) que en- 

viou para enviou para o lo- 

Politica...ndo 

Realizada dia 25 a Conven- 
ção da ARENÁ que decidiu sair 
unida em torno de uma única 
chapa: José Espírito Santo Xa- 
vier e Ivan Assunção. Falando 
na oportunidade o advogado 
Agostinho Noleto explicou que 
desistia do lançamento de seu 
nome em benefício da unidade 
partidária. O partido governis- 
ta lançou 17 nomes para a Ga- 
mara Municipal. Pleiteam a ree- 
leição os vereadores Remi Ri- 
beiro, Benedito Batista, Pires 
Dourado e Ezir. 

XX 
A Convenção do MDB impe- 

ratrizense desenvoliva-se ontem 
quando fechávamos esta edição. 
Constava aquela altura que os 
oposicionistas lançariam uma 
segunda chapa para prefeito e 
vice, possivelmente com o in- 
dustrial Ubirajara. Parreira. A 
chapa de vereadores seria úni- 

ca. Firme a chapa José Arruda- 
Ruth Noleto. 

xx 
Em Montes Alto MDB lançou 

a chapa José Felipe Alves (Nê 
go) e Laura Rocha Ferraz, sem 
sub legenda. Não temos infor- 
mes sobre a convenção da 
ARENA naquele município. 

XX 
Como era previsto, o prefei- 

to Lourival Milhomem couse- 
guiu para sua sub-legenda 9 dos 
16 votos da convenção arenista 
em Porto Franco, pela ARENA-1 
saiu a chapa encabeçada pelo 
comerciante Raimundo Milho 
mem (Raimundinho) e pela 
ARENA-2 a chapa Anísio 
Bandeira de Miranda. 
Ambos os candidatos a vice-pre 
feito são comerciantes no povoa- 
do Paraíso. A ala do prefeito 
lançou para a Gamara 7 nomes, 
embora com direito a 10. Ban- 

cai e homens e um carro-pi- 

pa, à guisa de carro de bom- 
beiro. Como sempre acon- 

tece nessas ocasiões, enquan- 
to a maioria prestava auxilio 
contra o incêndio, indivíduos 

inescrupulosos aproveitaram 

a oportunidade para o saque. 

deira lançou os 8 a que teve 
direito. 

XX 
Os inimigos mandam flores. 

Unidos em Carolina o cole- 
tor Nelson Felipe e o ex-pre- 
feito Zizl Lopes em torno da 
candidatura do jornalista Géne- 
sie Gonçalves que disputará a 
prefeitura com o seu correligio- 
nário Jose Olímpio. Éste último 
é o atual presidente aa Gama- 
ra de Vereadores carolinense e 
tem a candidatura patrocinada 
pelo prefeito Absalão Coelho. O 
jornalista era ate há poucos di- 
as chefe do Departamento de 
Divulgação da secretaria muni- 
cipal de educação e é redator 
de somanário "Tribuna de Ca- 
rolina". 

X X 

Nada menos de 4 advogados 
estiveram presente à convenção 
arenista de Porto Eranco. Uma 
enquete feita na ocasião mos- 
trou que pelo menos 3 deles 
eram emedebista... 

PROFESSOR SUICIDA-SE 

Por motivos não suficien- 
temente esclarecidos, suici- 
dou-se ao anoitecer do dia 
24, na pensão onde morava, 
o professor Huber Machado, 
dos quadros da Fundação 
Eurico Dutra. Ao que consta 

após uma altercação com a- 
lunos, em classe, o professor 
que se havia excedido foi 
admoestado pela direção do 
Colégio. 

Rumou a seguir para a 

pensão e recoiheu-se ao seu 
quarto onde ligou uma ele- 

trola a todo som o que con- 
tribui para abafar o estam- 

pido do único tiro que o 
professor disparou contra 

um dos ouvidos. Já foi en- 

contrado morto em meio a 
uma poça de sangue.—Gran- 

de número de colegiais ve- 
lou e acompanhou à sepul- 
tura o corpo do jovem mestre. 

Visando a integração FIS- 
CO-CONTRIBUINTE a Secre- 
taria da Receita Federal no 
Maranhão deliberou a insta- 
lação de NÚCLEOS DE AS- 
SISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO 
FISCAL (NAOF) nas cidades 
onde não existem os Postos 
da Receita. Os NaOF objeti- 
vam a comodidade do contri- 
buinte fiscal que de agora em 
diante poderão receber assis- 
tência t; orientação quanto a 
suas declarações de renda e 
outras obrigações para coma 
Receita Federal nos municí- 
pios onde residem, com a con- 
seqüente economia do dinhei- 
ro e do tempo dispendidos em 
viagens, longas à procura dos 
poucos Postos ora existentes 
no Estado. 

Assim è que decorrer da 
semana passada transitou por 
Imperatriz uma equipe de fun- 
cionários da Delegacia de Re- 
ceita Federal, dirigida pelo 
Sr. Raimundo Nonata dos San- 
tos, assesor do Delegado da- 
quela repartição no Maranhão. 
Daqui, já acompanhados do 
Sr. Fortunato Macedo, chefe 
do Posto da Receita de Im- 
peratriz, dirigiram-se aos mu- 
nicípios de Montes Altos e 
Sítio Novo, onde instalaram os 
dois primeiros NAOFs da re- 
gião. 

Segundo informações co- 
lhidas, nos primeiros dias de 
setembro serio instalados os 
Núcleos de João Lisboa e 
Amarante, também da juris- 

i dicação do PRF de Imperatriz 
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EDITAL DE LEILÃO 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 

da la. Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, 

na forma da lei etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 12 de 
setembro vindouro, às 10 hora na sala das audiências des- 
te Juízo, Des. Tácito Caldas, à Trav, Urbano Santos, desta 
cidade, sob a presidência deste Juizo e pregão do Porteiro 
dos Auditórios, serão levados a venda e arrematação os bens 
penhorados a RAIMUNDO GOMES DA SILVA, na ação exe- 
cutiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S.A., Agência 
em Imperatriz, á quem mais der e maior lanço oferecer, os 
seguintes bens avaliados por Cr$ 22.000,00, a saber: uma gle- 
ba de terras com 1.000 hectares, dentro de uma gleba ma- 
ior de 5.582,50 hectares, no lugar denominado Varjão, mu- 
nicípio de João Lisboa, transcrita sob n0 4.821, às fls. 23 do 
Livro 3-E do C.R.I, desta Comarca, com 200 tarefas de ca- 
nim e uma parte de cerca de arame em mal estado de con- 
servação. Quem, pois dito bem quizer arrematar, poderá, 
no dia, lugar e hora acima referido, com dinheiro, à vista 
ou sinal de 20% (vinte por cento), devendo neste caso in- 
tegralizar o seu lance dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 
^ob pena de perder o sinal dado. E, para os devidos fins 
de direito, mando passar o presente edital, que será afixa- 
do no lugar de costume e publicado no semanário "O Pro- 
gresso" desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Im- 
peratriz, aos onze dias do mês de agosto de mil novecentos 
e setenta e dois. Eu, Ro eny da Costa Marinho Escrivão, 
datilográfei e subscrevi. 

Dr. José de Ribamar Fiquene 

Juiz de Direito da la. Vara 
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Tudo com maior sortímento e melhores preços 

GRANJA CANTO DO GALO 

Travessa Bom Futuro, 277 c/rua Amazonas Fone 939 

FRANGOS 

GALETO PRIMO CANTO 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 

REPRESENTANTE 

Vold-Motores para barcas — Bombas de 
todos os tipos — Máquinas para ração — 

Moto-Serras "Homelite" 

Converse com o Ney Milhomem 

Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fone: 341 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

CARTEIRA DE INDENTIDADE 

Grande número de carteira 
de indentidade chagaram à 
Prefeitura Municipal para en- 
trega aos respectivoo donos. 
No dia 31 deste estiverão no- 
vamente na cidade os inden- 
tificadores da Secretária de 
Segurança do Maranhão para 
novo fichamento dos interes- 
sados i.a obtenção desse do- 
cumento. Mais informações, 
na Secretaria de Administra- 
ção Municipal. 

PARAGAS IMPERATRIZ 
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INFORMATIVO ACAR 

A Associação de Crédito e 
Assistência Rural do Estado 
do Maranhão, na sua progra- 
mação 72, em que distribuiü 
seus técnicos em setores es- 
pecífico da agropecuária, in- 
duzindo-os à especialização, 
vem alcançando notáveis re- 
sultado porque está trabalhan- 
do com os fatores de produ- 
ção responsáveis pela econo- 
mia do município e conse- 
quêntemente do Estado. 

Para a Região de Imperairiz 
que tem como jurisdição os 
municipios de Imperatriz, Jo- 
ão Lisboa, porto Franco; Ca- 
rolina, Grajaú (com Escritó- 
rios Locais) e Sitio Novo e 
Amarante (com instalação dos 
escritórios previsto até o fim 
de mês), está composta dos 
seguintes programas para os 
municípios, com seus respec- 
tivos técnicos: 
Lotados em Imperatriz 

José de Oliveira Filho 
agronomo - Supervisor Re- 
gional 

Antônio Éden de Oliveira 
agronomo - Supervisor Lo- 
cal, responsável pelo proje- 
to de Cvilturas Alimentares 
e Industriais (arroz, milho, 
algodão, mamona) 

Moesio Brito - agronomo 
estagiário no projeto de ga- 
do de corte sob orientação 
do Supervisor Regional. 

Sérgio Bezerra Pontes 
agronomo - estagiário no 
projeto de culturas Alimen- 
tares e Industriais. 

Gloria Cantanhede e Stela 
Simeão - extensionistas do- 
mésticas, componentes da 
Equipe Social, responsáveis 
pelos programas de Educa- 
ção Rural e Subsistênoia e 
Nutrição Aplicada. 

Lotados em João Lisboa 
Jonas Verlaino - téc. Agrí- 

cola - responsável pelo pro- 
grama de Culturas Alimen- 
tares e Industriais. 

Lotados em Porto Franco 
José Moacir da Silva- 

agronomo - Supervisor Lo- 
cal, responsável pelo pro- 
jeto de gado de corte 

Lotados em Caralina 
Francisco de Paula Gur- 

gel - agronomo - Supervisor 
Local, responsável pelo pro- 
jeto de Gado de Corte 

Lotados em Grajaú 

Geuaro - agronomo - Su- 
pervisor Local, responsável 
pelo projeto de Gado de 
Corte. 

Estão sendo aguardados 
mais 4 técnicos, sendo 3 para 
programas de Culturas Ali- 
mentares e Industriais e 2 pa- 
ra programas de Gado de Cor- 
te. 

PROTEHRA É COM AUAR-MA- 

RANHSO/BAMCO DO BRASILS.A 

De acordo com a Resolu- 
ção 22 do BANCO CENTRAL 
DO BRASIL no anexo da mes- 
ma, artigo 5o, alinea K, os 
produtos mais beneficiados 
pelo PROGRAMA, sempre que 
possivel, serão assistidos por 
técnicos do Sistema Brasilei- 
ro de Extensão Rural, do qual 
faz parte a ACAR-MARA- 
NHÃO, associação com técni- 
cos especializados em elabo- 
ração dos planos de adminis- 
tração (projeto) que condu- 
zem o produtor ao Crédito 
Rural Orientado, cuja finali- 
dade é visar o aumento da pro 
dutívidade das explorações 
agropecuárias. 

O agente financeiro, no ca- 
so o BANCO DO BRASIL S/A 
em convênio para aplicação 
do Crédito com aACAR-MA- 
RANHÃO e numa perfeita in- 
tegração colabora com desta- 
que nos trabalhos. 

Tanto é que no dia 8 foi rea- 
lizada uma reunião juntamen- 
te com os técnicos da Região 

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 SÃO RAIMUNDO 

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

0 MAIS HEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LB0RATÔR10 DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Dr. Sebastião Saldanha 
Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia-Traumd.tologia-Ortopedia — Der- 
matologia - Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha traiamento medico e cirurgia de uretra-prostala e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

q y j L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

C G.C. 06 -146 - 24 - Insc. Est. 14203,5006 

de Imperatriz e o Coordena- 
dor de pecuária aa ACAR- 
MARANHÃO, o Sr. Gerente e 
o chefe da CREAI do Banco 
do Brasil onde foram deter- 
minados todos os pontos exa- 
tos para a melhor eficiência 
e simplicidade nas aplicações 
das normas que regem os Con- 
vênios. Tanto é que o produ- 
tor rural que desejar usufruir 
das vantagens do programa de 
Redistribuíção de tnrra e Es- 
tímulo a Agroindústria do Nor- 
te-Nordeste (PROTERRA) de- 
verá seguir primeiramente ao 
Banco do Brasil, e dali após 
as anotações necessárias, se- 
guirá par ACAR-MARANHÃO 
onde os seus técnicos combi- 
narão a forma mais viável pa 
ra atendê-lo. 
AG AR - MARANHSO / SAGRIMA 

SELECIONIA OLERICULTORES E 
SGINOCULTÜRES 

Na execução dos projetos 

de OLERICULTURA (Horta- 
liças) e SUÍNOCULTURA (Cri- 
ação de Suínos) os técnicos 
da ACAR-MARANHÃO e da 
SAGRIMA, já selecionaram 
entre alguns pretendentes, 7 
(sete) para incrementarem o 
cultivo de hortaliças e 8 (oito) 
para a criação racional de 
suinos. 

No projeto de suinos o in- 
terressado receberá um repro- 
dutor e 3 (três) femeas os qua- 
is serão devolvidos somente 
após 2 (dois) anos de explo- 
ração. 

Quanto ao projeto de Ole- 
ricultura, chegará dentro de 
pouco tempo todo o material 
necessário para o atendimen- 
to aos selecionados. Ambos 
terão assistência direta dos 
técnicos da SAGRIMA e da 

1 ACAR-MARANHÃO. Nos aten- 
dimentos veterinários (para o 
paso dos suinos), a integra- 
ção conta com o Dr. Gerardo 

Cor curso de Pintura 

Encontra-se nesta cidade por 
poucos dias, a professora de pin- 
tura e representante das tintas 
Abaeté, Sr-. Elizabeth. 

Os interessados em Curso de 
Pintura, procure-a na residência 
do Dr. Ribamar Bezerra à rua 
Godofredo Viana n5 634, nesta 
cidade, no horário das 8 ás 11 e 
das 14 ás 17 horas. 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

AS SUAS ORDENS, aberta das 7 horas até as 22 horas. 
Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, np 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Goés médico veterinário de 

abalizados conhecimentos e 

pronto para atender todos os 
pecuaristas da região tocan- 
tins. 

INSTALAÇÕES GERAL 
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz 

RRMHZEM 

S 

TECIDOS E ELETRO- 

^DAMÉSTICOS^- 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Estado do Maranhão 

Dia -Io- Desfile de carros de praça com Bandeiras dos Estados Brasilei- 
ros. 

Dia -2o- CICLISMO 
corrida de bicicleta em teste de velocidade, para as classes es- 
tudantis, píernios para o Io, 2e e 3o lugar. Patrocinadores: Pre- 
feitura Municipal, Covap, Diesel Carolina s/a e Armazém Paraí- 
ba. 
Inscrições aberta apartir do dia 28, na Secretária de Educação, 
no prédio da Prefeitura Municipal. 
PERCURSO: 

SEXO MASCULINO * 

PONTO DE PARTIDA: 
CHEGADA : 

Pôsto Maranhão Novo 
Praça Castelo Branco 

SEXO FEMININO 

PONTO DE PARTIDA; 
CHEGADA 

Praça Brasil 
Praça Castelo Branco. 

Dia -3 - Desfile das Classe? Sindicais, na ordem seguinte; 

Io União Artística cperária Agrícola 
2o Sindicato de Constiuçâo Civil 
39 Sindicatos dos Arrumadores 
49 Sindicatos dos Veículos Tração Animal 
5e Sindicatos dos Oleiros 
69 Slndicalos dos Trabalhadores Rurais. 

Dia -5 - Desfiles das Escolas Primárias, na ordem seguinte; 

Io Escola Batista "Marcolina Magalhães" 
29 Grupo Escolar "Estado do Goiás" 
30 Externato "Menino Jesus" 
40 Grupo Escolar "Governador Archer" 
50 Escola Batista "Paulo Sousa'' 
69 Educandário "Fortaleza" 
70 Escola "São Vicente de Paula" 
89 Escola "Evangélista Cristã" 
90 Escola "O mundo da Criança" 

IO9 Escola "Cristo Rei" 
11° Educandário "Jarbas Passarinho" 
129 Escolas Municipais 

a) Escola Municipal 
b)- 
c)- 
d)- 
e)- 
f) - 
g)- 
h)- 
i)- 
j )— 
1) - 
mi- 
ni— 

"Frei Manoel Procópio"' 
"Rei Ludugério', 
"Tocantins" 
"Prinsesa Isabel" 
"Manoel Rocha" 
"Ruy Barbosa" 
"Urbano Rocha 
"Duque de Caxias" 
"São Francisco" 
"Imperatriz" 
"Marly Sarney 
"União" 
"Gastão Pereira" 

Dia-6- Desfiles dos Jardins de Infância, na ordem Seguinte, 

Io Externato "Menino Jesus" 
2o Escola "O mundo da Criança" 
39 Educandário "Santo Terezinha" 

Dia-7- Desfile das Escolas Secundárias ne ordem seguinte, 

19 Ginásio "Bernardo SaySo" 
Colégio Comercial "Gonçalves Dias" 

20 Escola "Santa Terezinha" 
3o Fundação Profissional e Cultural "Ebenezer)' 
40 Ginásio Municipal "Dorgival Pinheiro de Sousa" 
5o Ginásio "Bandeirante" 

Escola Técnica de Comercio de Imperatriz. 

Às 22:00 horas - baile Gala para a Sociedade Imperatrizense, no Clube 
Recreativo Tocantins. 

Divisão de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Im- 
peratriz, 24 de agosto de 1972. 

ITAPOAN MARTINS LIMA 
Chefe de Divisão 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Impera riz 

Decreto Municipal n. 10/72 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, no uso 
de suas atribuívões legais, etc. 

CONSIDERANDO ter reconhecido os aforamentos de 
números 5.231 e 5.232 fóra do perimetro de atuação e da 
competência do Município ; 

CONSIDERANDO que os aforamentos já foram 
despachados em data de 21 de agosto do corrente; 

CONSIDERANDO a necessidade de corrigir o êrro a- 
cima exposto, 

DECRETA: 

Art. Uj-Ficam cancelados os aforamentos de ns. 5 231 e 
5.232, por ficarem fóra da faixa do Patrimônio Municipal. 

Art. 2')—Fica á disposição dos íoreíros na séde des- 
ta Prefeitura Municipal, a importância correspondente às 
despezas com o» aforamentos mencionados. 

Lá como cá ... 

Justiça clama 

contra venci- 

mentos 

"Magistrado pobre signi- 
fica perigo para a coletivi- 
dade que passará a sofrer de 
intranqüilidade, enquanto o 
representante da Justiça es- 
tará na dependência de ou- 
tros interesses e sujeito a 
pressões econômicas e do Es- 
tado.'' "Reside nesse fato a 
causa de tantos desvios e 
problemas surgidos na apli- 
cação da Justiça. Essa situa 
ao aviltante edesesperadora é 
uma permanente ameaça." 

As palavras são do Desem- 
bargador Adnano Monteiro 
Lopes, presidente do Tribu- 
nal de Justiça do Pará, em 
artigo publicado em jornal de 
Belém, já transcrito pelo "5 
de Março" de Goiânia. 

Diz ainda aquele alto ma- 
gistrado que "A situação da 
justiça paraense avizinha-se 
do desespero.': E prosegue: 
"apesar da existência do 
princípio da irredutibilidade 
dos vencimentos, estes não 
sofrendo um processo auto- 
mático de correação acabam 
sendo desvalorizados diante 
da perga do valor aquisitivo 

SOCIAIS LAMARTINE 

PENSAMENTO DO DIA 
Eduque-se os meninos e não será 

"preciso castigar os homens" 
(Pltagorasl 

E por falar em educação o Sr. Ita- 
poan Martins Lima, Secretário de 
Educação e Cultura do Município, 
estêve aniversàriando na semana 
que passou. 

O Sr. Itapoan foi homenageado 
por amigos, parentes, colegas e prin 
cipalmente por professoras, que lhe 
oferecerãm um coquetel no restau- 
rante TAPIOCA. 

O Lar do Casal Roosevelt (Barba- 
ra] Soelro da Silva, foi enriquecido 
com a chegada do Príncipe Alessan- 
dro César. Espera-se para hoje as 
comemorações do acontecimento. 

O lar do casal Lamartine (JesusJ 
Milhomem, esteve em festa no dia 22 
de agosto. E que naquela oportuni- 
dade o príncipes inho ENNIO Dl LA 
MARTINE soprava suas 3 velinhas. 
Parabéns. 

Viajando para São Luis o Sr. Nes- 
tor Milhomem. Na Capital Gonçal- 
vina mantern contacto com amigos 
e correligionários. 

O Prefeito Renato Cortez Morei- 
ra. termina de fazer mais uma re- 
quisição para o quadro de funcioná- 
rio da Secretária de Educação e Cul- 
tura do Município. Trata-se do poe- 
ta e nosso confrade Edimllson Fran- 
co. Bola branca para o Secretário de 
Educação. 

da moeda, colocando em ris- 
co a própria integridade da 
justiça. A dependência da 
magistratura, para um au- 
mento de vencimentos de 
"um ato de magnificência do 
Executivo" é algo que causa 
espécie ao presidente do TJ 
paraense que afirma: "se os 
poderes são realmente inde- 
pendentes, é impossível que 
a sobrevivência de um de- 

NOTICIAS DE MARABÁ 

A morte do Eno. Hélio Vicente Silva 

[DO CORRESPONDENTE) 

O Sargento Cotia da Policia 
Militar do Estado do Pará as- 
sassinou, no município de S. Jo- 
ão do Araguaia, dia 14 de Agos- 
to, com um tiro pelas costa, dis- 
parado á queima roupa, o En- 
genheiro Agrônomo Hélio Vi- 
cente Silva, funcionário da Se- 
ci etária de Agriculturu do visi- 
nho Estado de Goiás e descen- 
dente de importante família go- 
iana. 

Depois de tentar diversas ver- 
sões, o bárbaro assassino está 
inventando que a arma dispara- 
va eventualmemte atingindo e 
vítima. Diversas pessoas assisti- 
ram a perpetração do crime e 
devem ser ouvidas, a bem da 
verdade, sem qualquer coação 
on intimidação. 

Por sua vez, o Governo do 
Estado deve mandar apurar, sem 
constrangimento, o acontecimen 
to, para isentar-se de qualquer 
omissão e punir um criminoso 
que deve ser isolado da Corpo- 
ração que procura deslustrar e 
comprometer. A Policia Militar 
do Estado deve proceder sere- 
nemente na apreciação do fato, 
afim de afastar de suas fileiras 
elementos como o sargento Cot- 

ta, cujo comportamento se igua- 
la, em friçsa e selvageira, aos 
muitos pistoleiros espalhados 
por esse Brasil afora que ma- 
tam de encomenda simplesmen- 
te para receber o preço do ajus- 
te. 

Há quem afirma que o sar- 
gento Cotta foi recolhido prê- 
so para Belém, onde permanece 
fechado entrf» as grades. Entre- 
tanto, ao regressar, o sargento 
Cotta ainda portava um baita 
de revólver na cinta em osten- 
siva exibição de autoridade. Prê- 
so com revólver na cinta é no- 
vidade, ou não está prêso. 

Se a morte do Engenheiro Hé- 
lio Vicente for apurada direiti- 
nho, o Governo do Pará vai fi- 
car estarrecido com o que acon- 
teceu, porque tem muita coisa 
a ser revelada. Basta que hajam 
as garantias, porque acusar po- 
licial assassino, que usa revól 
ver mesmo estando prêso, não 
e tarefa fácil para qualquer 
cristão batisado. O que não e jus 
to é elemento da Polícia fazer 
o papel de pistoleiro. A popu- 
lação marabaense reclama pro- 
videncias. A Familia do morto 
pede JUSTIÇA. 

 I  

JOÃO BARTOLOMEU 
Deflulii a 24 do corrente mez, a 

data natalício do sr. João Bartolo- 
meu digno gerente da PARAGÁS 
S/A. nesta cidade Os funcionários 
daquele estabelecimento prestaram- 
lhe significativa homenagem pela 
passagem do seu aniversário. 

Nós de O PROGRESSO que admi- 
ramos o sr. João Bartolomeu pela 
sua cortésia no trato com as pessoas, 
cumprimentamo-lo efusivamente. 

Amarihã dia 28 será inaugurada 
mais uma casa de confecções na Ter- 
ra de Frei Manoel Procópio. Trat-- 
se do Super-Mercado SUDENVESTE. 

(Para tando recebemos um lindo 
convite). Nossos agradecimentos pe- 
la lembrança. 

Acompanhado do Sr. João Martins 
Herênio, Diretor Presidente das Em- 
presa? Nossa Senhora do Perpetuo 
Socorro, visitamos recentemente as 
modernas Instalações do bairro do 
Entroncamento de seu novo pôsto e 
Restaurante. 

Naquela oportunidade aquele ho- 
mem de empresas formulou convite 
à nossa coluna para n inauguração 
no dia 20 de setembro próximo, pa- 
rabéns. 

Quem trocou de Idade na semana 
que passou foi a escritora EDELVI- 
RA MARQUES DE MORASS SAR- 
ROS, esposa do nosso amigo João 
Marques. Como alguém nos infor- 
mou o seu livro "EU* IMPERATRIZ', 
será brevsmente lançado na Praça. 
(Esperamos convite para a noite de 
autógrafo). 

Parabéns 

As comemorações do sequicente- 
nário em nossa Cidade serão bas- 
tante significativas, tendo em vista 
a grande movimentação nos prepa- 
rativos princlpalmenta nos diversss 
Colégios. O Rufar dos tambores e 
conste Por outro lado, a Igreja Ca- 
tólica. segundo carta pastoral, devé- 
rá comemorar a data, no dlc 3 de 
Setembro com uma missa solene o 
ser celebrada na Igreja de Fátima 
pelo Reverendissimo sr Bispo de 

J nossâ Prelazla, Para tanto, convida- 
mos todos a participarem da Soleni- 
dade a s 20 horis BRASIL 1509 ANO 

penda de favores do outro. 
Em outro tópico de suas de- 
clarações afirma o magistra- 
do qu "a correção dos ven- 
cimentos deve ser automáti- 
ca e imediata para evitar que 
o poder judiciário, pela de- 
terioração de seus vencimen- 
tos fique à mercê da pres- 
são econômica." 

Art. 3 )—Revogam-se as disposições em contrario. Es- 
te entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 23 de agosto de 1972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Nordestinos 

no Turí 

Cinco'mil famílias nordesti- 
nas serão trazidas pela SUDE- 
NE, com a ajuda do Banco 
Mundial, para desenvolver o 
Projeto de Colonização do Al- 
to Turl, em nosso Estado. 

O assunto foi debatido en- 
tre o Ministro do Interior e o 
Sr. Robert Akillings, Diretor 
do Banco Mundial. 

Os estudos para implanta- 
ção do Projeto de Coloniza- 
ção foram realizados com 
apoio técnico e financeiro do 
Governo inglês e de entida- 
des brasileiras que concluí- 
ram pela viabilidade do em- 
preendimento. 

O recrutamento se dará en- 
tre os colonos das áreas nor- 
destinas assoladas pelas se- 
cas. Os recrutados receberão 
treinamento de alguns meses 
no Centro Experimental do 
Projeto, depois do que serão 
distribuídos na conformidade 
da aptidão demostrada nos se 
tores da pecuária e da agri- 
cultura, no vale do rio Turi. 


