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0 JULGAMENTO DA PAIXSO 

Os julgamentos apressados, partidos de premissas 
falsas, baseados às vêzes numa parcial e única fonte de 
informação^ resultam fatalmente em sentenças insensatas, 
inidôneaspor conseguinte. Não se pode julgar sem o co- 
nhecimento amplo das circunstâncias que envolvem a coisa 
ou o evento em exame. . 

A imprensa falada e escrita de São Luís, especialmente 
os noticiários e editoriais radiofônicos, tem nestes últimos 
dias desfechado sôbre Imperatriz tôda uma torrente de co- 
mentários desprimorosos, injustos, improcedentes, nasci- 
dos todos êles de um conhecimento superficial dos ante- 
cedentes e do próprio desfêcho da tragédia que abalou a 
cidade no início da semana, quando a explosão de ódios 
de há muito contida acabou por ceifar brutalmente duas 
vidas humanas. 

Noticiários e comentaristas passaram dêsde então a 
atirar sôbre a cidade alusões as mais ferinas, epítetos mal- 
dosos, acusações injustas. 

O que não sabe a imprensa da Ilha é que Imperatriz, 
lamentavelmente, foi apenas o palco do ato final. O que 
os comentaristas apressados desconhecem é que aquêle 
gesto brutal teve a sua gênese lá nas plagas do Pindaré, 
condimentado por elementos que vão dêsde os interêsses 
comerciais e profissionais contrariados até os problemas de 
ordem íntima, o recesso de um lar. O infeliz final, em Im- 
peratriz, já veio para aqui preparado e aqui foi açoitado 
pelos ventos de ódios até então refreados. A falta de táto 
de um e a irreflexão de outro, aqui foram apenas o es- 
topim que levou a chama dêsse ódio à explosão já notò- 
namente aguardada. 

Mas, não se culpe por isso Imperatriz. Não se espe- 
zinhe por isso uma cidade. Não se humilhe por isso uma 
gente ordeira e trabalhadora qqe, mesmo contra os de- 
sígnios da Ilha, saltou de repente dos últimos escalões 
para um dos primeiros postos no concêrto estadual. 

E se êsses comentaristas se derem ao trabalho de um 
confronto, fàcilmente êles chegarão à conclusão de que, 
proporcionalmente, considerados o seu crescimento e o seu 
despoliciamento por culpa do Estado, Imperatriz é uma 
cidade onde os crimes não vão além da média de outros 
municípios maranhenses. E nem êsse crime — que se de- 
plora— não foi nem mais brutal nem menos chocante 
dos que êles que, diàriamente, dão côres de sangue a 
berrantes manchetes de jornais de São Luís, a super-polí- 
ciada São Luís. A morte do advogado Máximo de Freitas, 
no Entroncamento de Imperatriz, não foi nem de longe 
menos brutal que a morte, por exemplo, de Otelino Nova 
Alves em plena praça João Lisboa, na Capital. 

Não endossamos o crime; nós o lamentamos. Mas 
não endossaremos, também, essa visão distorcida e pas- 
sional da imprensa da Capital, em detrimento de uma ci- 
dade que só faz pelo engrandecimento e pelo bom nome do 
Maranhão, embora tragédias como essa que não são, Deus 
louvado, privilégio imperatrizense. 

Médici autoriza 

BB- asfaltada até 1973 

O trecho Ceres-Porangatu, da 
Belém-Brasilia terá o inicio de 
seu asfaltamento em março dé 
1.972 e término em setembro de 
1.973.Eo trecho Porangatú Santa 
Maria estará asfaltado entre ja- 
neiro de 72 e outubro de 1.973. 

Delfim 

nos "States 
## 

No principio da semana que 
findou o ministro Delfim Neto, 
da Fazenda, encontrava-se em 
Nova YorK a fim de entrevistar- 
se com funcionários e figuras 
inportantes dos meios econômi- 
cos americanos, visando maior 
expansão nos negócios brasilei- 
ros com os "ianques". 

A informação é do Ministro 
Mário Andreaza, dos Transpor- 
tes, em discurso proferido no ato 
inaugural do trecho asfaltado 
Jaraguá-Ceres da importante 
rodovia nacional. 

Disse o Ministro que a deci- 
são é do Presidente Médici que 
"reconhece o esforço hercúleo 
da Nação de ocupar e explorar 
a Amazônia; porque a Belém 
Brasilia se constitui em grande 
eixo de penetração para o norte: 
porque ao seu redor se instau- 
ra em larga escala o processo 
de ocupação da terra e sua 
exploração econômica, surgindo 
a cada momento novos acam- 
pamentos, aldeiasvila s e cidades 

Segundo ainda o Min. An- 
dreaza o contrato de viabilida- 
de econômica de asfaltamento 

Médici pres- 

tigia inauguração 

O Presidente Garrastazu Mé- 
dici, acompanhado da Primeira 
Dama da Nação, préstlgiou còm 
sua presença a inauguração da 
séde do Iate Clube de Brasília, 

na noite de 5-. Feira passada. 

Comemorada com um baile, 

também compareceram o vice- 
presidente Rademaker e vários 
Ministros de Estado. 

José Expedito Rocha 

Recebemos a visita do ex-confra- 
de José fcxpeaito Rocha, que na 
capital piauiense mi- 
I tou em 1954/62, no J o r n a 1 dTJ 
C o m é r c i o. Atualmente residin- 
do em Taguatinga-DF., ali é secre- 
taria do Sindicato dos • ondutores 
Autônomos de Veículos Ro- 
doviáiios de B r a s 11 i a. Já tendo 
residido em Imperatriz, 
aqui prestou serviços contábeis pa- 
ra várias firmas, sendo assim nome 
bastante conhecido e estimado en- 
tre nós. Agradecendo a atenção da, 
sua vinda para o abraço pessoal, 
através desta nota reiteramos - lhe 
uma estima e uma consideração dig- 
nas àa sua personal i dad e. 

Atenção, autoridades 

"Terecôsada" na 

Simplicio Moreira 

Temos em nossa redação uma 
denúncia escrita, contra um teçrei- 
ro de "terecô" (baixo espiritismo) 
na Rua Bimplicío Moreira, em pleno 
coracão da cidade. Numa residência 

'às proximidade da • asa Paraibana, 
à sombra dos espíritos incarnados, 
existe verdadeira demostração de 
estriptise. com corpo desnudos e 
suarentos em torno das garrafas 
de cachaças, consumidas ávida e 
desregadamente. 

A comunicação é trasmitida às au- 
toridades competentes para as nro- 
vldencias que façam retornar a paz 
e o sossêgo aos vizinhos, cansados 
de observarem os "pais de santo" 
no êxtase dos tragos da "caninha" 
e na contemplação indecorosa das 
silhuetas 'in natura" Se a moda 
pega... 

Dentro de alguns dias 
mais, provavelmente antes 
do términio do mês em cur- 
so, será inaugurado o majes- 
toso prédio onde funcionará 
a agência lacal do Banco da 
Amazônia S/A., localizado à 
esquina da avenida Getulio 
Vargas com a rua Gadofrêdo 
Viâno. Construção das mais 
imponentes, com todas suas 
linhas dentro dos padrões a- 
tuais do modernismo arqui- 
tetônico, será um prêmio à 
altura do índice de progres- 

são em que vive nossa Cida- 
de, estando de parabéns a 
direção da importante casa 
creditícia e o nosso povo que 
ganha assim mais outra ex- 
traordinária visão panorâmi- 
ca da cidade. A gerência de 
Imperatriz já comunicou à 
alta direção do BASA a con- 
clusão da obra, que deter- 
minará sua inauguração e 
mandará prestigiosa repre- 
sentação, para abrilhantar o 
tão importante acontecimen- 
to econômico e social. 

Empossado o novo Conselho Diretor do 

Rotary Clube de Imperatriz 

Na residência do sr. Guilher- 
me Cortez, rotariano que na da- 
ta estava "de berço" por causa 
da troca-de-idade, o Rotary de 
Imperatriz realizou sua sessão 
semanal na sexta-feira ultima, 
homenageando-o e ao mesmo 
tempo empossando o Conselho 
Diretor para o ano rotário 1971/ 
72, assim constituído: Presiden- 
te Luiz Henrique Véras; 
vice - Sebastião Regis; 2o vice- 
Ribamar Bezerra; Io secretário 
José Matos Vieira; 2o dito 
Dorian Ricker Teles de Menezes; 
Io tesoureiro Guilherme Cortez: 
2o dito Dorgival Pinheiro, Dire- 
tor de protocolo-Rosseny Mari- 
nho. Diretores sem Pasta-Dr. 

Carlos Amorim, srs. Francisco 
Herenio, João Viana e Gumer- 
cíndo Milhomem. 

Reunião das mais concorridas, 
fôlaram pela ex-diretoria os 
rotarianos Manoel Martins e 
Dorian 'Rick T. de Menezes, 
enquanto que, pelo atual Con- 
selho, agradeceu seu presidente 
Luiz Henrique Veras. Na oca- 
sião, o rotariano Manoel Mar- 
tins, que fazia a entrega do seu 
posto de ex - presidente, foi 
agraciado pela diretoria empos- 
sada com o título de Socio Ho- 
norário, já que deixa esta cidade 
em breve com destino à Crista- 
landia, onde se fixará. 

Arroz gaúcho para a África 

O presidente do Instituto 
do Arroz, chegado recente- 
mente de visitas feitas à A- 
frica e Europa, anunciou a 
possibilidade de parte da 

produção do Rio Grande do 

Sul ser negociada com paí- 

ses africanos, interessados 

em adquiri-la. 

GE "Estado de Goiás" comemora o IRI 

Associando-se às comemorações de todo o território 
nacional do dia 21 último, primeiro ano da conquista do tri- 
campeonato mundial de futebol pelo Brasil, a professora 
Maria Luiza Brandão, numa simpática atitude, prestou sig- 
nificativa homenagem ao feito do selecionado "canarinho", 
festejando-o no Grupo Escolar Estado de Goiás, do qual 
é dinamica e profícua diretora. 

Às autoridades 

Carne doente vendida ao povo 

G^ave denúncia foi trazi- 
da ao conhecimento da re- 
portagem pelo vereador Sa- 
lomão José de Santana, que 
pede a apuração de respon- 
sabilidade do magarefe que, 
em dia da semana p. passa- 
da, vendeu à população lo- 
cal, criminosamente, carne 
de uma rêz atacada de afto- 
sa e portadora de ferida nu- 
ma das pernas, dianteiras. 
Segundo o denunciante, os 
fatos lhe foram trazidos ao 

do trecho Porangatú foi assina- 
do no último dia 15, os editais 
de concorrência serão publica- 
dos em outubro e em dezem- 
bro assinados os contratos de 
execução da obra. 

conhecimentos por morado- 
res do bairro Nova Impera- 
triz e se^passaram da seguin- 
te forma: — quando levada 
para uma pastagem, a rêz 
(uma vaca parida de nôvo) 
não suportou a viagem e fi- 
cou caída na via pública, 
morrendo a seguir, isso já 
por volta da tarde; e a noite 
alta, moradores das vizinhan- 
ças do local perceberam 
quando um jipe aproximou- 
se da carniça, e supuzeram 
que se tratava de pessoas 
encarregadas de removê-la. 
Acontece, porem que n o 
dia imediato encontraram no 
local, palhas sujas de san- 
gue e também restos de in- 
testino, concluindo daí que 

a vaca fôra "aproveita- 
da" por algum inescrupulo- 
so magarefe que natural- 
mente a vendera em açougue. 
Segundo ainda as informa- 

ções que colhemos, êsse ani- 
mal pertencia a o cidadão 
Otacílio, residente na praça 
Tiradentes, nesta cidade. 

NR. — Compromentendo-se a 
apresentar depoimentos de 
testemunhas perante a quem 
os reclamar, êste semanário 
encarece à policia, à Prefeitu- 
ra, e até ao representante do 
Ministério Público, a apura- 
ção da autoria e conseqüen- 
te punição de quem crimi- 
nosamente pôs em risco a saú- 
de pública. É preciso que se 
puna, para que os abusos não 
se reproduzsm. 
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HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo 1NPS 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 ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do Tórax — Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatçiogia-Ortopedia 
—Dermatolcgia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos oihos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Coisas nossas 

Justiça do Estado Maranhão 
COMARCA DE IMPERATRIZ 

CARTÓRIO DO OFÍCIO 

Edital de Praça 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 
Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma" 
ranhão, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 30 do mês de junho às 
10,00 horas na sala do Fórum desta Comarca, o Porteiro dos 
auditórios levará à arrematação do bem da ação executiva 
promovida por ANIONIO FERR 51RA DOS SANTOS, coutra 
CIA. INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA (CIDA), que se proces- 
sa uêste Juízo, constante de um caminhão marca iord, de 
côr beijo-claro, em bom estado de funcionamento, que se 
encontra em poder e guarda do depositário RUBENS PIRES 
LIMA, nesta cidade no valor de Cr$ 8.000,00 (oito mil cru- 
zeiros). 

E quem quizer arrematar deverá comparecer ao lugar, 
no dia e hora acima mencionados, sendo êle entregue a quem 
mais der maior lance oferecer acima da avaliação, depois 
de pagos no ato o preço e as custas da arrematação, po 
dendo, entretanto, dá fiador edoneo por três dias. O pre- 
sente edital será fixado no lugar de costume e publicado ao 
semanário local " O PROGRESSO" na forma da Lei. Eu, Dora- 
cilda Ayres e Silva, Escrivã Substituta datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÜBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - EMPERATRAZ - MARANHÃO 

Matriz; Rua 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

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 ^azeuda Pública Estadual e executado MUHAMED 
ABDEL KADER HUSSEIM, que se processa perante este 
Juizo e Cartório do Io Oficio e tendo os Oficiais de Justiça 
certificado encontrar-se o executado em lugar incerto e não 
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, 
fazer-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. 

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

de muílyereó 
Pela primeira vez no Bra- 

sil será realizado um Con- 
gresso do sexo fraco (será? ..). 
O local escolhido é a cidade 
de Miguel Pereira, no Estado 
do Rio, onde a prefeita Aris- 
tolina Queiroz Almeida toma 
de já todas as medidas para 
o êxito do importante (pelo 
menos para elas) conclave 
que, ainda, será apoiado pe- 
lo governo fluminense e pe- 
las Associação Brasileira de 
Mulheres e Federação Nacio- 
nal de Mulheres. Atemáticaé a 
avaliação do mérito feminino 
quanto a participação da mu- 
lher na vida social, econômi- 
ca e política do Brasil. Ima- 
gina-se. .. 

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

TIPOC^ariA VIOLETA 

JURÊDO escreve 

O titulo de terra 

Naquela noite, quando a voz 
pausada do locutor anunciava a 
saída de São Luis para Impe- 
ratriz da caravana política, êle 
se decidiu: amanhã eu resolvo 
a minha situação; vou mostrar 
porque é que meu título de ter- 
ra não vai despachado agora. 

F. a sucessão de seus pensa- 
mentos foi interrompida pela voz 
cansada da mulher: — você ou- 
viu? Aquela corja taí de nôvo 
amanhã. p'ra inferna? a vida da 
gente. Tenho até nojo só de 
ouvir o nome daquêles infeli- 
zes. Calmamente respondeu: dei- 
xa isso pTa lá que amanhã eu 
mostro a êles; êsse inferno vai 
acabar. A raiva da mulher deu 
lugar ao espanto: — você tá doi- 
do, é? Já não chega tanta des- 
graça e você ainda quer bancar 
o valente?— Amanhã eu resol- 
vo, mulher, você vai ver. E não 
se falou mais no assunto. 

Espichado na rêde, ouvindo o 
pio da coruja e o roncar do 
guaribão lá na mata, êle deixa- 
va rodar mentalmente à sua 
frente aquele filme que era sua 
vida. Homém de posses, lá no 
Contestado, embriagou-se pelas 
riquezas da mata de Impera- 
triz, pois ali só se falava nisso. 
Dezenas de amigos seus, baia- 
nos, capixabas e mineiros já es- 
tavam correndo para o Eldora- 
do maranhense. Êle vinha tam- 
bém. Vendeu as terras, selecio- 
nou as melhores novilhas e dois 
touros que despachou de cami- 
nhão e, na velha camioneta, jo- 
gou a família na tstrada. Vinha 
ficar rico. Explorar a mata, fa- 
zer pastagens; e criar, criar mui- 
to gado. 

O lugar foi escolhido -sem 
mais dificuiades, aproveitando 
a oferta de posses já "amansa- 
das". E lá pr'a dentro foi êle, 
espichar o arame e plantar ca- 
pim. A família ficou na cidade. 

Isinuante, bom papo, pouco a 
pouco, nos iins de semana êle se 
foi fazendo conhecido.Como não 
podia deixar de ser, entrosou- 
selogocom a chefia política da 
situação, que êle não era bêsta 
para ficar contra o governo do- 
no da terra. Até o promotor lhe 
garantia o titulo de proprieda- 
de, na primeira viagem a São 
Luis. e dai para a entrada no 
diretório político foi questão de 
poucos dias. Até dinheiro deu 
para financiar a campanha. 

O que êle não sabia é que aque- 
le govêrno estava por um fio; 
e que a oposição estava fazen- 
do sua campanha justamente 
em cima dos que vinham com- 
prar terras, jogando contra êle» 
o caboclo que é voto mais ren- 
doso porque em maior quanti- 
dade e mais fácil de conquistar. 

VENDE-SE 
"CASA K) 91 T Et A" 

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

s/n5. — Entroncamento — Imperatriz 

ao lado 
balcões, 
Antonio 

(A MEU AMIGO BENEDITO B. PEREIRA) 

Bastou que aquela caravana 
do contra chegasse a Imperatriz 
para que sentisse em que ca- 
misa se metera. O páu cantou 
solto. E ele, à falta de ura ad- 
jetivo melhor, no calor do 
comício, foi até comparado a 
égua: "só planta pasto porque 
só come capim". 

Mas o pior é que o titulo não 
saia. O promotor pedia, o che- 
fe garantia, mas o governador 
não assinava, teimoso que só 
ele. Vieram as apurações e a o 
posição agora é que era o go- 
verno. Ganhou de barbada, mo- 
le, mole, E agora, José? Agora 
é que o titulo não vem. E to- 
me caboclo dentro da sua fa- 
zenda; tome invasor; tome ro- 
ça. Apelou para a justiça; mas 
quando era na hora da policia 
ir tirar o caboclo que o oficial 
de justiça não conseguira tirar, 
aí faltava soldado. Chegava pr'a 
tudo; só não para garantir sua 
propriedade. Os prejuízos cres- 
ciam. Nem voltar para o Contes- 
tado êle podia mais, 

E o "desgraçado" dò deputa- 
do que mandava ocupar sua fa- 
zenda, que trancava seu titulo 
de terra, que falava dele, que 
o xingara no comício, o "des- 
graçado" estava chegando no 
dia segunte. Era a hora. 

O comício estava no auge 
quando o cidadão acercou-se do 
palanque e subiu a escadinha. E 
mal o orador da vez encerrsíva 
o discurso já ele empunhava o 
microfone, para espanto de to- 
dos. Quiseram dar um jeitinho 
de tirá-lo da jogada, mas ele se 
mancou: eu vou é falar. E falou. 
Nunoa em sua vida, mesmo en- 
tre correligionários e puxas, a- 
quele deputado se viu tão elo- 
giado e tão puxado. Era o legi- 
timo representante da região; 
o homem bom e querido. Até 
ele, antes adveisário político, 
estava aii pa^ a pedir votos pa- 
ea aquêle deputado, de nôvo can- 
didato". Terminou a fala abra- 
çado ao deputado, esse sim mui- 
to mais assustado que um preá 
na estrada. Desceram do palan- 
que juntos. No bar mais próxi- 
mo não acharam mais cerveja. 
Uma dose de caninha selou a- 
quela aliança; fumaram o doce 
cachimbo da paz. 

Uma semana depois, grudado 
ao rádio, ouvia a "Mensagem pa- 
ra Imperatriz". Aviso ao meu 
grande Xenofantes: tenho o pra- 
zer de comunicar ao ilustre ami- 
go que o nosso Governador a- 
caba de assinar o seu titulo de 
terras. Parabéns. Procure o nos- 
so representante ai. Conto com 
sua valiosa ajuda na campanha 
para para eleição do nosso futu- 
ro prefeito. Os invasores de 
suas terras serão desalojados bre- 
vemente. Abraços do deputado 
Paulo Silva. 

Eu não disse, mulher? — Não disse 
que resolvia a parada ?... Ela não 

Auto Peças Anhangüera 

Praça Lino Teixeira— Entroncamento —Fone 2 7 0 

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

peças e AFESSúflios em geral para veículqs: — Willys— Chevrolet—Mercedes — Volkswagen — Ford 

Cortezia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veículos 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei Municipal N. 12/71 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber 
a todos seus habitatantes que a Câmara de Verea- 
dores deste Município, aprovou e eu sanciono a 
presente Lei. 

Art. Io — Fica a Prefeitura Municipai de Imperatriz, autori- 
zada a transferir às Ações da Petrobrás — Petróleo 
Brasileiro S/A, que pertence ao seu patrimônio, 
para às Centrais Elétrica do Maranhão S/A-CEMAR. 

Art. 25 — A transferência terá o caráter especial com que 
o Município participará dos Serviços de Elétrifica- 
ção da cidade de Imperatriz, no valor de Cr$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), exigido pela 
CEMAR, para os serviços de instalações da Rêde 
Elétrica. 

Art. S9 — O excedente da importância do artigo segundo, fi- 
cará retido na Petrobrás — Petróleo Brasileiro 
S/A em ações, a crédito deste Município. 

Art. 4o — As Centrais Elétrica do Maranhão S/Â "CEMAR''' 
ficará obrigada a fazer demonstração de contas do 
uso das ações utilizadas, no decorrer do -vigente 
exercício. 

Ar . 5o — Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se e Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do maranhão, em 19 de junho dc 1.971. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

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 

Batidas Policiais 

O Tenente Vieira Jorge, 
empenhado em manter rigoro- 
samente a manutenção da 
ordem pública, vem de pro- 
mosr um "rush" na fiscali- 
saçâo dos locais onde se reú- 
nem os elementos de má Ín- 
dole, e sobre os quais a po- 
lícia pesa permanente vigilân- 
cia, apreendendo, em apenas 
uma das muitas batidas, na- 
da menos de 5 revólveres de 
diversos calibres e armas 
brancas (2), portados ilegal- 
mente por indivíduos que não 
têm condição de responsabi- 

lidade para tanto. O nosso De- 
legado informou-nos que 

constantemente efetivará es- 
sas batidas, sem prévio aviso 
é claro, para que Imperatriz 

tenha a tranquilidadee a paz 
que assegurem a continuida- 
de do seu crescimento e pro- 
gresso. 

Leiam e divulguem 

O PROGRESSO 

RRMHZEM 

S 

O V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14-Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CGC .06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 

General pede: 

Partido Nacionalista 

O Gal. Nemo Canabarro, de grande projeção nas fi- 
leiras do Exército, está enviando proclamação aos deputa- 
dos da ARENA e do MDB, solicitando a adesão dos mesmos 
à idéia de criação do Partido Nacionalista, segundo êle "em 
formação". Em sua mensagem, diz aquela alta patente que 
"Entre os propósitos do Movimento Revolucionário figurava 
com destaque o de renovar-se a política do país. Tal pr0_ 
pósito ainda não se realizou, de vêz que presume partidos 

novos; e os antigos se reagruparam em dois outros, artifj. 
cialmente constituídos, aos quais se procura efetivar". 

AGENCIAS: 

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

sília - überlandia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

Câmara Municipal de Imperairiz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Focalizando o 

esporte loca! 

Ainda com referencia ao Torneio 
•'Cidade de Imperatriz'' recem-reali- 
zado, damos a seguir as cifras finais 
do disputado certame que teve a S.A. 
Imperatriz como campeã invicta e 
absoluta: 

1° lugar. Imperatriz, com 6 vitó- 
rias, 27 goals pró e 3 contra; 2o — 
vice campeão, Renner com 4 vitó- 
rias e 2 derrotas, 24 goals a favor 
e 13 contra; 39 — Tocantins, com 3 
vitorias, 2 derrotas e um empate, 9 
goals contra 10; 4o — União, com 3 
vitorias e 3 derrotas, 7 goals contra 
25; 59 — Fabril, 2 vitorias, 3 derro- 
tas e 1 empate. 11 goals contra 19; 
e 69 — Tiradentes, com 1 vitoria 
3 derrotas e 2 empates, com 7 goals 
contra 15. O Cruzeiro foi desclassi- 
ficado por abandono dos seus eom- 
promissos, Os disputantes fizeram 6 
jogos entre si, distribuídos em 12 
rodadas, na maioria duplas. 

A CAMPANHA CAMPEÃ 
A Sociedade Atlética Imperatriz, 

ganhadora da competição e do rico 
troféu "Cidade de Imperatriz", con- 
quistou também o torneio inieio ao 
vencer o Renner, o Fabril e o To- 
cantins, pelos marcadores de 2 x 1, 
2x0, respectivamente. Já nos co- 
tejos individuais superou a todos os 
adversários, a saber: União (10 x 0) 
Tiradentes võ x 0), Cruzeiro (2 x 0) 
Fabril (5 x 1), Renner (4x2) e To- 
cantins 3 x 0) 

NACIONAL 

Lei Municipal N. 07/71 Pega logo o íulebol no Sul 

O Prefeito Municipal de Imparatriz, Estado do Maranhão, eida- 
dâo Renato ''crtez Moreira, íaz saber a todos sáus habPantes 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu faço pu- 
blicar a presenfe Lei. 

Art. I9 — Fica declarada de utilidade pública à Associação Ftofíssional 
dos Trabalhadores na Indústria da Construção ( ivil. Oficiais 
Marcineiros e Trabalhadores nas Industrias de Serrarias e Mó- 
veis de Madeiras de Imperatriz. 

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o — Revoga-se as disposições em contrário, 

' Publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Maranhão em 26 de 
abril de 1.971. 

Esta conforme o original, aqui fielmente transcrito, 

SiNEY MILHOMEM KARAM 
Diretor Secretário 

Diante dos últimos resultados de 
Botafogo (empate de 1 a 1 com o 
América) e do Fluminense (vencen- 
do o Flamengo por 2 x 0), será 
sensacional a partida decisiva de 
hoje que apontará o campeão cario- 
ca. Com um ponto de vantagem so- 
bre os tricolores, para os botafo- 
guenses basta apenas um empate 
para a conquista do almejado título. 
Espera-se uma tarde magnífica tan- 
to na apresentação técnica como na 
arrecadação financeira. 

Já em S. Paulo a tarde de hoje 
também será de decisão, com o 
clássico S. Paulo, líder da tabela, e 
o Palmêiras, que ségue suas réga- 
das. O clube do '"maestro" Gerson 
está .embalado e bastar-lhe-á o em 
patp para tornar-se bi-campeão 
paulistano. 

Ambos os jogos fazem parte do 
teste n0 47 da Loteria Esportiva, 

TECIDOS E ELETRO 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

v 



O Progresso 

ANO I I Imperatriz (Ma) 27 de Junho de 1971 

FRIO QUE MATA 

Em S. Paulo o frio é mortal: 
raro é o dia que não amanhe- 
cem cadáveres, na maioria de 
indigentes que dormem ao re- 

= lento, nas ruas. "O inverno pre- 

N0. 57 nuncia-se como um dos mais 
===== rigorosos nos últimos 50 ânos. 

o fim... 

Passageiros de um avião da 
TAL no aeroporto de Impe- 
ratriz ficaram estupefactos 
quando viram, na descida da 
aeronave, um ônibus de linha 
urbana que, vindo do bairro 
IN ova Imperatriz, atravessava 
em diagonal o campo de pou- 
so. Perguntando a outras pes- 
soas se aquilo era uma passa- 
gem esporádica do veículo ou 
se a pista estava no traçado 
da linha de ônibus, ficou in- 
formado o passageiro de que 
"desde sábado passado os 
ônibus correm por ali". 

È o caso de se ficar em 
dúvida. O Trânsito (sempre 
o Trânsito) sabe disso? Con- 
corda com isso? A vigilância 

do campo concorda com isso? 
A Prefeitura tem conheci- 
mento e concorda com esse 
traçado de linha? 

Onde estamos, afinal, em 
que cada um faz o que en- 
tende, à revelia da lei, sem 
que o principio de autorida- 
de se faça sentir? 

E se amanhã essa irrespon- 
sabilidade acarretar um aci- 
dente e vidas forem ceifadas 
em conseqüência dessa irres- 
ponsabilidade? 

As perguntas por certo não 
encontrarão resposta; o povo, 
porém, saberá que estamos 
cumprindo nosso papel quan- 
do as fazemos. 

Toinho Rodrigues 

Nas primeiras horas da tarde de 
domingo transato, como é de praxe a 
a Cidade estava alegre. De repente, 
tudo mudou. Muitos corações mergu- 
lharam "n'um mar de tristezas. Sor- 
risos cerraram-se nos lábios de mui- 
ta gente, quando a Cidade tomou 
com pezar, o conhecimento do trá- 
gico e prematuro desaparecimento 
de ALBERTO CARNEIRO JÚNIOR. 

Integrado ao vasto ciclo de rela- 
ções e amizade que o saudoso jovem 
edificou em posso meio e, associan- 
do-me às condolências aos seus en- 
tes queridos, sentindo a mesma dor, 
pela perda irreparável de um jovem 
idealista, amigo de todos como sem- 
pre identificou-se. comecei ajmurmu- 
rar: 

"Vai, Alberto, que o supremo Juiz 

Destaque Social Por Mister X 

reserve a tí um lugar sombrio no 
silêncio do reino da eternidade, on- 
de possas gozar a paz de espirito, 
longe, bem longe, da turbulência, da 
maldade e da crueldade dos homens 
da face da terra, onde só semeas- 
te o bem. 

Vai, Alberto, que eu fico a velar 
por tua alma em permuta da amiza- 
de, da consideração, que sempre pro- 
vaste dispensar a mim, até que um 
dia o supremo Juiz venha a chamar- 
me, também. 

Estive contigo, Alberto, até o mo- 
mento em que o teu corpo inerte 
no ataúde baixou ao túmulo no cam- 
po santo, para rendr-te a minha úl- 
tima homenagem. Naquele instante, 
meu coração fechou-se para tudo. 
olhei-te pela última vêz, fotografan- 
do no meu pensamento o aceno do 
teu ÚLTImO ADEUS- 

O dr. José Maria Rodrigues, pro- 
vécto orgão do MP desta Comarca, 
fez-nos uma visita de agradecimen- 
to pela nota que divulgamos sobre 
o "Jusssra", clube social de cuja di- 
retoria provisória faz parte. Cá es- 
tamos, doutor, para prestigiar as 
iniciativas de vulto em Imperatriz. 

★ 
Dia 24 pp-, a Fraternidade Femini- 

na Cruzeiro do Sul festejou o São 
João da Escócia, com uma fes- 
ta dançante no CRT, prestando no 
ensêjo homenagens à Miss Impera- 
triz, srta, Fátima Eliane. Promoção 
gráu 10. 

★ 
Pelo evento aniversitário do Pre- 

feito Renato Cortez Moreira, as pro- 
fessoras municipais prestaram-lhe 
significativa homenagem com um 
coquitél no CRT, dia 22 último. A- 
gradecemos o convite que nos foi 
formulado por uma |comissão bem 
representada pela Supervisora Tania 
Maria Vieira Pachêco e pelas prç- 
fessoras Maria Elza Brasil Claudino, 
Júlia de Almeida Ribeiro e Lúcia 
Meireles. 

★ 
Registramos com pezar a ida do 

dr. Edmilson Moreira Veras, à Be- 
lém, submeter-se a um tratamento 
em conseqüência de doença que o 
acamou aqui. Desejamos ao bom a- 
migo e alto funcionário do Distrito 
da Rodobrás imediata e completa re- 
cuperação. 

★ 
O sr. Neudson Claudino comemo- 

rou entusiasticamente o dia 2i. —A 
CONQUISTA DO TRI, — com um 
desfile de carros, dísticos e alego- 
rias sôbre os Campeões Mundiais de 
Futebol. Exemplo de desportividade, 
Aplausos, ' cabra-da-peste". 

★ 
Severino Silva viajando com des- 

tino à S. Luiz, nos interêsses do 
Sindicato dos Arrumadoes de Impe- 
ratriz, do qual é presidente. Breve 
regresso, moreno .., 

* 
Também a 21 aniversariou o nos- 

so amigo e secretário de adminis- 
tração José Gomes de Arruda. Mo- 

désto, ficou "na moita". Mas desco- 
brimos e fomos abraça-lo fraterna e 
pessoalmente. Felicidades, mano ,5-. 

★ 
Volveu da capital, onde fôra para 

uma curta estada, o sr. Benjamim 
Raposo Neto, gerente da nossa agen- 
cia da Cia. Souza Cruz. Seja benvin- 
do amigo. 

★ 
Dia 22, a jovem Maria Celeste, fi- 

lha do casal Lotavino N. Logrado- 
Laura G. Logrado, completou o seu 
18° âno de vida. A ela, que é de- 
dicada aluna da 1? Série Normal da 
Escola Pedagógica de Imperatriz, os 
nossoss parabéns. 

★ 
Viajando à Brasília com retorno 

no previsto para hoje. o bom ami- 
go bancário Antonio de Souza Mon- 
teiro, funcionário do BEM, 

★ 
Ausente de Imperatriz por alguns 

dias o dr. Raimundo Nolêto, diretor 
do Hospital S. Raimundo e compe- 
tente médico. Desejamos-!he um re- 
torno breve. 

☆ 
Alto funcionário do IBGE em 

Goiânia e Supervisor de Área do 
CENSO 70, passou por Imperatriz 
em viagem de inspeção no seu se- 
tor e com destino à S. Sebastião, 
Itaguatins, Araguatíns, Filadélfia, A- 
ragualna, etc, o sr, Durval S. Mi- 
Ihomem, nosso fraterno amigo a 
quem desejamos vitórias do desem- 
penho de suas funções. 

☆ 
Na Pecuária chamou a atenção, 

pelo bom gosto e originalidade, a 
Barraca das Escolas Municipais, a- 
presentando interessantes trabalhos 
de artesanatos, confeccionados por 
seus próprios alunos. Parabéns aos 
' operários-mirins" e à Secretaria de 
Educação do Município, patrocina- 
dora da interessante exposição. 

★ 
Alberto Pereira da Silva, dono da 

Renovadora de Pneus "Bôa Sorte", 
festejou o seu natal no 'dia 25 p.f* 
Daqui destas colunas, vai o nosso 
abraço levando os desejos 'de cons- 
tante porvir. 

VENDE-SE CASA RESIDENCIAL 

Composta de 4 dormitórios, 
terraço, sala, copa - cozinha, 
alpendre e sanitário com fos- 
sa biológica, encravada em 
terreno aforado, em 330 me- 
tros quadrados com área 
construída de 102 m.q., apro- 
ximadamente. Tratar com o 
proprietário, à avenida BR-14 
(residência do sr. José 
Pereira) 

Esteve em nossa Cidade o homem 
de emprêsa Iran Bichara, tratando 
da próxima inauguração do Cine Ma- 
rabá, do qual é um dos donos. Im- 
peratriz encontra-se em geral ex- 
pectante pelo evento de grande e- 
vidência para a nosso meio. 

★ 
A quadra junina está sendo fes- 

tejada acentuadamente pela nossa 
sociedade. Festas e mais festas, des- 
tacando-se as já do i "Jussara", da 
"Cruzeiro do Sul", das alunas do 2o 

Técnico, etc. e tal. Prova evidente 
da maturidade social da nossa gen- 
te, Bola pTa frente .,. 

★ 
Aniversariou dia 24 o bom amigo 

Dorian Rick de Menezes, bancário, 
rotariano e homem de sociedade. 
Apeser do seu silêncio, fizemos a 
descoberta e aqui vai o nosso a- 
braço congratulatório. Para o ano 
esperamos iazê-lo pessoalmente. 

★ 
Também na data de 24 a Maço- 

narla empossou a sua nova dire- 
toria local, o que .ensejou a realiza- 
ção de uma festa que marcou a im- 
portância do acontecimento. 

* 
Na passagem de seu natalício, dia 

25, o dr. José delfino Sipaúba, nos- 
so juiz de direito da 2a Vara, ofe- 
receu aos amigos um .cljurrâsco no 
"Jussara". Presente a fina flor da 
sociedade, o dr. Sipauba foi home- 
nageado com a justiç^ que lhe é 
devida. Parrbens. 

★ 
No concurso ',A rainha da qua- 

drilha" a jovem Maria Gor^te, aluna 
da 2a série do ginasial. Resultado 
que agradau sobremáneira a corren- 
te que apoiava. 

★ 
No volante de seu "fuscão ' branco, 

vimos rodando pela cidade o dr. Ava- 
rio Ferraz, digno Juiz a quem está 
entregue a Comarca de Porto Fran- 
co, e dedicado educador. Nosso a- 
braço. 

★ 
Dia 29, o "Jussara" voltará a ani- 

mar a quadra junina, dessa vez fes- 
tejando o S. Pedro. A todo vapôr o 
o novo clube, dinamizando a vida 
social mperatirzense, o que é bom... 

Farmacêutico mata advogado e viajante 

Na tarde de segunda feira 
21, a cidade foi abalada por 
violenta cena de sangue, no 
bairro do Entroncamento: um 
comerciante, estabelecido e 
morador naquêle local, bale- 
ou e matou a um advogado e 
a um viajante comercial, êste 
méro convidado daquêle e que 
nada tinha a ver com a histó- 
ria antiga, agora terminada 
em tão trágicas proporções. 

ANTECEDENTES 

Segundo a reportagem con- 
seguiu colher, Luiz Carlos da 
Silva, o comerciante autor do 
duplo homicídio, viera dePiu- 
daré, aqui se estabelecendo, 
com o mesmo ramo de ne- 
gócios de farmácia. Montou, 
no Entroncamento, a Farma- 
cia TeggySage" e ia tocan- 
do a vida. Em Pindaré já te- 
ria tido dificuldades financei- 
ras, daí ter o dr. Máximo 
Martins de Freitas o conheci- 
do, pois patrocinára contra o 
mesmo causas executivas, 
quase o levando à ruína, e a- 
balando ainda mais aquelas 
dificuldades, o que motivára 
a vinda de Luiz Carlos para 
Imperatriz. Além do maié, 
ainda em Pindaré existiam, 
conforme fomos informados, 
querelas sentimentais e fa- 
miliares, acirrando a profun- 
da e comum aversão que os 
tornava desafetos declara- 
dos, no momento atual. 

O CRIME DUPLO 

Em Imperatriz, os negócios 
de Luiz Carlos não corriam 
também em boa ordem. Ou- 
tras execuções advieram, e 
quiz a fatalidade que o dr. 
Máximo, funcionando presen- 
temente na Comarca local, 
voltasse a patrocinar algu- 
mas delas contra o comer- 
ciante, inclusive uma de ali- 
mentos pretendida pela espo- 
sa que, em Pindaré, também 
provocára maior estremeci- 
mento na relaçao entre am- 
bos. 

Dia 21, munido de ura man- 
dado de arresto que requere- 
rá e que fôra concedido pe- 
lo Juízo competente, o dr. 
Máximo arvorou-se em oficial 
dr justiça para o devido cum- 
r imento, contra Luiz Carlos. 
Acompanhou-se do oficial Jo- 
sé Ribamar Corrêa de Andra- 
de, que por lei era quem re- 
almente teria de proceder à 
medida ordenada, e convidan- 
do ainda o víajante-comer- 
cial Carlos Martins Brasil co- 
mo simples expectador, diri- 
giu-se à Farmácia "Peggy 
Sage", cerca das 16,3o horas. 
Em ali chegando, ato contí- 
nuo procurou pelo sr. Luiz 
Carlos, sendo informado pelos 
presentes da ausência do co- 
merciante. Solicitou, então, 
que lhe mostrassem onde era 
h depósito de medicamentos, 

no qual sendo atendido, pe- 
netrou para chegar a con- 
clusão de que, ali, não exis- 
tiam os medicamentos em que 
pesaria o arresto. Voltando a 
farmácia, e dizendo que o sr. 
Luiz Carlos "tinha desviado 
os medicamentos", pediu ao 
viajante Brasil que catalogas- 
se alguns medicamentos mais 
vendáveis, ordenando ainda 
ao oficial de justiça Andrade 
que os separasse já que os 
iria levar, a fim de que o ar- 
resto fôsse cumprido. Neste 
instante, informaram ao dr. 
Máximo que Luiz Carlos es- 
tariaem uma outra farmácia, 
a "Dos Bons Remédios", ra- 
zão porque decidiu que se 
lhe telefonasse avisando de 
sua presença e da necessida- 
de da vinda do comerciante 
até o estabelecimento, para 
resolverem o assunto. A cata- 
logação dos remédios foi, en- 
tão, suspensa a pedido do pró- 
prio viajante Brasil, uma vez 
que poderia haver a possibi- 
lidade de ser paga a dívida, 
o que evitaria a medida ju- 
dicial ou outra desagradável 
conseqüência. Daí a instantes, 
chegou o sr. Luiz Carlos e, 
após pouca troca de palavras, 
sacou de um revólver, de- 
tonando-o contra o dr. Máxi- 
mo e o viajante Brasil. O 
advogado recebeu três bala- 
ços na região peitoral (em 
volta do coração) enquanto 

que o viajante apenas um, em 
idêntica área do seu côrpo, 
vindo ambos a falecer depois 
de transportados e quando a- 
tendidos por médicos da Casa 
de Saúde Sta. Lúcia, perto 
do local do crime. 

A FUGA 

Consumado o duplo delito, 
o criminoso, portando a ar- 
ma homicida, fugiu 
t ornando rumo ignora- 
do até na hora em que re- 
digiamos esta reportagem" A 
Polícia alertada por um tele- 
fonema do oficial de justiça 
Andrade, compareceu imedia- 
tamente à cena sanguinolen- 
ta, tendo o Delegado Tenen- 
te Vieira Jorge tomado todas 
as providencias para sua cap- 
tura, mantendo policiais era 
batidas permanentes pelas 
adjacências da cidade e man- 
tido contacto com as autori- 
dades de municípios vizinhos. 

OUTROS INFORMES 

O triste desfecho'já era es- 
perado, em virtude de ser 
conhecida publicamente a a- 
versâo que existia entre o 
dr. Máximo e o sr. Luiz Car- 
los, desde os tempos em que 
este morava em Pindaré e 
mesmo porque o advogado 
não perdia oportunidade para 
prefudicar seu desaféto. 

No dia da fatídica ocorrên- 
cia, o dr. Máximo deveria es- 

tar em Araguatins para uma 
audiência marcada pelo Juizo 
dali. No entanto, substabele- 
ceu a causa para outro pro • 
fissional e ficou em Impera- 
triz, no interesse do arresto 
que o levou ao túmulo. 

O viajante Carlos Martins 
Brasil nada tinha a ver com 
o arresto que o dr. Máximo 
patrocinava, já que trabalha- 
va no laboratório Quimiofar- 
ma enquanto que a medida 
solicitada é em favor de uma 
outra indústria farmacêutica, 
no caso a Searle Sintético 
Ltda. na importância de Cr$ 
1.000,00, quantia que acabou 
sendo o prêço de duas vidas 
humanas e da infelicidade em 
3 lares. 

Os cadáveres das vitimas 
seguiram rumos diferentes: o 
do dr. Máximo foi levado pa- 
ra S. Luiz, onde residia com 
esposa, por familiares que 
vieram a Imperatriz, de avião, 
com essa especial finalidade. 
O do viajante Brasil na mes- 
ma noite do crime, seguiu 
via rodoviária, em carro es- 
pecial, para Belém, onde mo- 
rava com a esposa e filhos. 

Até encerrarmos esta re- 
portagem, o criminoso não ti- 
nha sido localizado, não obs- 
tante os contínuos esforços, 
do tenente Vieira Jorge e 
seus subordinados na tenta- 
tiva de detê-lo. 
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