
Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 

\NO II Imperatriz (Ma.), 26 de março de 1972 N0. 93 

IMPERATRIZ — 

Prioridade pelo 1NCRA 

— Os 5.687.500 ha. a se- 
rem discriminados pelo IN- 
CRA não abrangem áreas 
do Pará nem de Goiás, mas 
tão somente de 12 munici- 
pios maranhenses: Impe- 
ratriz, Carolina, Porto Fran- 
co, João Lisboa, Amarante 
do Maranhão, Sítio Novo, 
Riachão, Carutapera, Santa 
Luzia, Monção e Bom Jardim. 

A informação é oficial e 
foi colhida por "O PRO- 
GRESSO" junto ao próprio 
presidente da Comissão de 
Discriminação, o Dr. Rubem 
Jacob Teixeira Millet que 
6a. feira última deixou Im- 
peratriz onde esteve desde 
o início da semana, com 
uma equipe de técnicos e 
advogado, implantando os 
serviços de sua Comissão 
neste município. 
NÃO VÃ EM SAO LUIS 

A apresentação dos docu- 
mentos solicitados pelo IN- 
CRA poderá e deverá ser 
feita em Imperatriz, sem a 
necessidade portanto de gas- 

to com viagem a São Luis. 
No próximo dia 4 deverá ins- 
talar-se nesta cidade, já em 
casa própria, o Escritório da 
Comissão do Incra. com pes- 
soal em número suficiente 
para o atendimento a todos. 
Também a informação é do 
Dr. Rubem Millet que ainda 
acrescentou: 

PRIORIDADE 

Por enquanto a Comsisão 
atenderá apenas ao mumci- 
pio de Imperatriz que foi 
considerado, para o nosso 
trabalho, zona prioritária. Os 
outros municípios entrarão 
a seguir em ordem a ser es- 
calada pelo INCRA que pu- 
blicará com a necessária an- 
tecedência um aviso e o me- 
morial descritivo alusivo ao 
município a ser antendido. 

— trabalho a ser feito pe- 
la Comissão, ainda segundo 
o nosso informante, será o 
mais minucioso possível, pc s 
não se limitará apenas ao 
recebimento de cada docu- 

mento. O Incra irá além: fa- 
rá o levantamento retrospec- 
tivo dêsse documento até a 
sua primeira documentação: 
a cadeia sucessória, em ou- 
tras palavras, de cada "data" 
ou "fazenda"; de cada escri- 
tura. 

Em palestra com a repor- 
tagem o presidente da Comi- 
ssão teve a oportunidade de 
esclarecer ainda que os re- 
querimentos de compra ao 
Estado, mesmo com editais 
já publicados, não são por 
si só garantia de proprieda- 
de da terra, pois que êsse 
requerimento, em andamen- 
to até a vigência da lei ng 

1.164 de 1 de abril de 1971, 
não implica em "situação ju- 
rídica definida", essa sim 
respeitada pela Comissão. 

Claro, prosseguiu aquela 
autoridade, que cada caso 
será estudado cuidadosamen- 
te, mormente se o requeren- 
te estiver ocupando a terra, e- 
fetivamente, beneficiando-a. 

112 MORTOS 

NO AVIÃO 

Um avião dinamarquês, lo- 
tado de turistas precipitou- 
se ao solo, semana passada, 
numa das montanhas próxi- 
mas a Bubai, no Golío Pér- 
sico, quando trazia seus até 
alegres passageiros de uma 
excursão r creativa. O avião 
decolara antes de Ceilão e 
destinava-se a Bubai 

O desastre é o maior na 
historia da aviação escandi- 
nava até hoje. 

TRIBUNAL SOLTA CRIMINOSOS 

Alegando falta de fun- 
damentação da sentença 
que decretou a prisão pre- 
ventiva de José do DK1/ 
e de Maria da Paz, o Tri- 
bunal de Justiça do Es- 
tado mandou colocar em 
liberdade os matadores do 
vice-Prefeito Dorgival Pi- 
nheiro, sem prejúizo do 
processo a que respon- 

dem. 

Comenta-se que José e 
Maria deixaram a cidade 
acompanhados de seu ad- 

vogado que veio de 8ão 
Luis em viagem especial. 

Não se acredita mais 
na cidade que os mesmos 

venham a responder júri, 
depois dessa soltura. 

Nossos direitos limítrofes 

Escreveu: AMÉLIO MARINHO 

Alguém falara certa oca- 
sião, que um punhado de ma- 
ranhenses ..domiciliados em 
Belém, hivia, há tempos a- 
trás, reivindicado junto ao go- 
verno maranhense, o nosso di- 
reito no que diz respeito ao 
litígio existente nas frontei- 
ras dos Estados Maranhão e 
Pará com as divisas do rio 
Gurupi, enganosamente como 
rio, Itinga. 

Êbom lembrar de início que 
Itinga recebeu batismo pelo 
engenheiro agrônomo Rondon, 
da Rodobrás em 1959, isto a- 
penas, para servir de ponto 
de referência, assim como de- 
nominou de Cajuapara e mais 
adiante o Macroncren ou rio 
da Fome. Ainda exemplifican- 
do, este cronista já ao alisar 
bancos escolares, aprendera 
na geografia que as divisas 
naturais do Maranhão com o 
Pará eram no rio Gurupi, 

Pelo decreto Lei 639, de 
12/06/1852, foi criado os limi- 
tes do Maranhão com o Pará, 

nas cabeceiras do rio Guru- 
pi, em linha reta ao rio To- 
cantins; lei promulgada pelo 
conselheiro Francisco Coelho 
da Província dc Belém e 
cumprida pelo Frei Manoel 
Procópío do Coração de Ma- 
ria, isto a 120 anos atrás. Cla- 
ro está que Itinga mesmo na 
época do processamento di- 
visionario era tão obscuro 
que só depois da passagem de 
Rondon, saiu do anonimato, 
para tornar-se ponte do le- 
vantamento topográfico e de- 
pois transformar-se em man- 
chetes de jornais cômo divi- 
sor de Estados, Vilas e hoje é 
a espinha dorsal do atual lití- 
gio interestadual. 

Não posso crer que os nos- 
sos conterâneos permaneçam 
mndos e indiferentes ciante 
dêste obtáculo que a cada 
dia mais dificulta nossa re- 
conquista para alcançarmos 
as fronteiras Gurupianas se- 
cnlarmente implantada, reco- 
nhecida, documentada, histo- 

Cédulas de 500 

em Setembro 

O Presidente Médici vem 
de aprovar o traçado em ver- 
melho da rodovia Transaraa- 

iônica nas cédulas de qui- 
nhentos cruzeiros que circu- 
larão no território nacional 

a partir do próximo mês de 
setembro. 

A cédula terá a mesma 
largura da nota de 100 cru- 

zeiros, mas com um centíme- 
tro a mais no cumprimento. 

Vários membros da gang 
chefiada pelo famigerado Ca- 
reca, perigoso homicida e la- 
drão fugido da Penitenciária 
de Goiânia, foram colhidos 
pela polícia no decorrer da 
semana passada nos municí- 
pios de João Lisboa e To- 
cantinópolis. 

Uma (patrulha comandada 
pelo Sargento Amujacy se 
guiu domingo último a pi^' i 
do "Careca" das 7 às 15 ho- 
ras, no mato, em povoados e 
caminhos de ligação, até con- 
seguir cercá-lo. Por tentar 
reagir, Careca foi baleado 
numa das pernas, êle que já 
trazia o braço direito inutili- 
zado por bala dêsde o tiro- 
teio com a polícia no Barra 
Grande. Juntamente com o 
meliante foram lencontrados 
uma mulher, uma filha e um 
garoto de 12 anos cujo maior 
orgulho é realçar a fama de 
seu pai como atirador e mo- 
torista. informou que seu pai 
atira com dois revólveres, ao 
mesmo tempo,'com tanta ve- 
locidade que a polícia pensa- 
va tratar-se de metralhado- 

ra. Revelou ainda que "o ve- 
lho tem muitos nomes". Re- 
almente, Careca usa, entre ou- 
tros, os nomes de João Hono- 
rato, que tirou de documento 
roubado, João Scarda, e ou- 
tros. Com êsse último nome, 
plresume-se tenha participado 
de um assalto a Banco no 
sul do país. 

O bandido e seus familiares 
estavam escondidos na região 
conhecida como Centro do 
Maurício onde, pela prodiga- 
lidade com que beneficiava 
os moradores, desfrutava de 
prestigio e contava com co- 
bertura. Para prendê-lo foi 
necessário que a polícia efe- 
tuasse antes prisões de ele- 
mentos que lhe forneciam a- 
limentação e remédios. Conta- 
se que naquele setor Careca 
e seu bando distribuíam car- 
ne e dinheiro aos sertanejos, 
com fartura, em troca do si- 
lêncio e da conivência dos 
mesmos, assim como de infor- 
mações sôbre as andanças da 
polícia que tentava suas ca- 
turas. 

riada e demarcada. 
Lá no rio Gurupi célebre 

fronteiriço é que é de Lei e 
de direito a iinha demarca- 
tória dos dois Estados. Nossa 
Bandeira, ali tremulará para 
sossego dos que habitam na 
região, para grandeza de Im- 
peratriz e enriquecimento 
territorial de nosso Estado. 

Hoje Convenções Partidárias 

Renato Moreira e Jurivê 
de Macedo, pelo MDB, Pe- 
dro Nunes de Oliveira e Be- 
nedito Pereira, pela ARENA, 
estarão hoje participando 
das Convenções Regionais 
de seus respectivos partidos 
na Capital do Estado. 

Sabe-se que reina harmo- 
nia em tôrno das chapas 
dos partidos, já transpirando 
que o novo presidente da 
ARENA estadual será o Min. 
Cícero Neiva, Secret. do In- 
terior e Justiça no Govêrao 
Sarney. 

São os seguintes os nomes 
arenista com lugar no novo 
Regional; Pedro Neiva de 
Santana, José Sarney, Ale- 
xandre Costa, Colares lAo- 
reira, Antonio Dino, Jaime 

Santana, Alfredo Duailibe, 
Lourenço Vieira, Magno Ba- 
celar, José Carvalho Branco, 
Ivar Sandanha, Luiz Rocha, 
Artur Carvalho, Alberico 
Ferreira, Eliezer Moreira Fi- 
lho, Acrisio Viegas, Raimu- 
ndo Gomes Lima, Cícero 
Neiva, Emiliano Macieira, 
Bernardino F. Lima, Sérgio 
Santana Costa, Francisco 
Figueiredo, Emilio Murad, 
Orleans Brandão e Aluízío 
Lobo. 

Os deputados La Roque, 
Américo de Sousa e Nunes 
Freire estão incluídos entres 
os delegados arenistas à Con- 
venção Nacional, ao lado do 
também dep. Castelo, do Sen. 
Sarney e do próprio Gover- 
nador do Estado, 

AGUA NOS POVOADOS 

O Gabinete do Prefeito 
Renato Moreira informou à 
reportagem que por força de 
convênios firmados entre a 
Prefeitura e o FSESP e Pre- 
feitura—CAEMA, os povoa- 
dos Itinga, Açailândia e Trê- 
cho Sêco contarão em bre- 
ve com o fornecimento de á- 
gua de poço. 

No Itinga o poço será a- 
berto pelo FSESP; nos dois 

BR-14 para 

Dorgival 

Ato baixado pelo prefeito 
Renato Moreira mudou de 
BR-14 para Dorgival Pinhei- 
ro de Souza o nome da co- 
nhecida Avenida, em todo o 
seu comprimento. 

É mais uma simpática e 
justa homenagem ao jovem 
político e homem de emprê- 
sa tragicamente desapareci- 
do. 

outros povoados, pela CAE- 
MA, sendo que uma das má- 
quinas perfuratrizes já se 
deslocou para Açailândia a 
a fim de dar início aos tra- 
balhos. 

INSTITl^ .nLlüMAL DE PRE- 

VIDÊNCIA SOCIAL 

Agência em 

Imperatriz 

O Agente do Instituto Nacional de 
Previdência Social - INPS, avisa às 
Empresas, Sindicatos de Classe e 
aos Segurados em geral, que no pró- 
ximo dia 03, às 20 horas, no salão 
nobre do Sindicatc dos Arrumado- 
res de Imperatriz, sito à Aveni- 
da Getulio Vargas, n9 75H, será mi- 
nistrada a aula inaugural, do Curso 
de Interpretação da Previdência So- 
cial, proferida pelo Sr. Wilson dos 
Santos Vale, Superintendente Regi- 
onal no Maranhão. 

Melhores informações na Agência 
do INPS, no horário das 7,30 às 11, 
30 horas. 

Imperatriz, 24 de março de 1972 

JOSS ÁVILA DANIEL 
MARANHÁO 
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Associação dos Trabalhadores na 

Indústria da Construção Civil, 

Oficiais, xMarceneiros e Laba- 

Ihadores na Indústria de Ser- 

rarias e móveis de Madeiras 

de Imperatriz 

Assembléia Geral 

Edital de Convoçaçâo 

Nos termos do artigo 12 le- 
tra "a", dos Estatutos sociais, 
e das disposições legais em 
vigor,ficam pelo presente con- 
vocados os associados no go- 
zo dos seus direitos sociais 
para uma assembléia extra- 
ordinária a realizar-se no dia 
09 (nove) de abril de 1972 
corrente, às 20 (vinte) horas, 
na séde social, a fim de deli- 
berarem sôbre a seguinte or- 
dem do dia. 

a) conveniência de ser re- 

querido o reconhecimen- 

to da associação como 
sindicato: 
assuntos gerais. 

Imperatriz, 11 de março 1972 

PLÍNIO CAVALCANTE LIMA 

Presidente 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

LEI MUNICIPAL N. 06/72 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira faz saber a 
todos os seus habitantes que a Câmara de Verea- 
dores deste Município aprovou e eu publico a se- 
guinte Lei. 

Art. 15)—Fica o Poder Executivo autorizado a ven- 
der mediante concorrência pública, as sucatas pertencen- 
'■< ao ERÁRIO da Prefeitura Municipal de Imperatriz. 

Art. 2o)— As referidas sucatas são as seguintes: 1 (um) 
trator "Brandenburger", 1 (um) motor Diesel de 35 HP, 1 
(um) Jeep, (1) trator Caterpilla-D-4, (1) um Patrol "Malves" 
e um (1) basculante. 

Art. 3°)— Com o resultado da venda o Executivo po- 
derá comprar um basculante "Mercedes Benz" e uma ca- 
mionete Veraneio. 

Art. 4°)— Revogam-se as disposições em contrário— 
esta lei 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 março de 1.972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

"A música eleva a alma" 

Matricule-se na "ESCOLA DE MÜSICA CARLOS GOMES" 

Leciona-se PIANO e ACORDEON através de métodos fá- 
ceis e rápida aprendizagem 

Procure a Sra. Maria Adelisa Martins Carneiro, — Rua 
Alagoas n5 404 Telefone 411—Ímperatriz-Maranhâo 

Faça o quanto antes sua matrícula pois o núme- 
ro de vagas é limitado 

EDITAL 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

Lei Municipal N0 05/72 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber a 
todos seus habitantes que a Câmara de Vereadores 
deste Município, aprovou e eu publico a presente Lei 

Art. Io)— Fica denominado DOHGIVAL PINHEIRO DE 
SOUZA, o nome da rua BR-14, em todo o seu perímetro, da 
Praça de Fátima ao bairro do entroncamento. 

Art. 2o)— Revogam-se as disposições em contrário, es- 
ta lei 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 março de 1972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

Para conhecimento de terceiros, com o prazo de 20 
dias. Na forma abaixo, o Doutor William Soares Ca- 
valcanti, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ca- 
rolina, Estado do Maranhão. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dêle conhe- 
cimento tiverem que, a requerimento de Raimundo Pereira 
Bringel, e sua mulher D. Maurina Azevedo Bringel, 
se encontra em Cartório um pedido de Revogação de 
Procuração, para revogar os poderes que outorgaram ao Dr. 
Renato J. L. Pimazoni em procuração pública lavrada nas 
notas dêste Cartório do 15 Ofício, às fls. 18 do Livro n9 18 
tendo por finalidade hipotecar a favor da firma Financiado- 
ra Volkswagen S/A., Crédito Financiamento e Investimento, 
com sede em São Bernardo do Campo, Estado de São Pau- 
lo, uma parte de terras, com 3.000 (três mil) alqueires de 
48.400 metros quadrados, nos municípios de Imperatriz,João 
Lisboa, Amarante e Santa Luzia, no Estado do Maranhão. 
E para queJIchegue ao conhecimento dos interessados expedi 
o presente com o prazo de 20 (vinte) dias, dentro do qual 
poderão reclamar por escrito, contra a revogação.— Dado 
e passado nesta cidade de Carolina, Estado do Maranhão, 
Cartório do Io Ofício, aos 13 dias do mês de março do ano 
de mil novecentos e setenta e dois (1972). Eu, 
Escrivão, subscrevo. 

DR. WILLIAM SOARES CAVALCANTI 
Juiz de Direito 

Empregado Pode Sacar FGTS 

Todos os trabalhadores op- 
tante do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço que 
venham completar 5 anos de 
opção já podem procurar um 
agente do sistema financeiro 
de habitação, munidos de sua 
carteira profissional atualiza- 
da, para efetuar o saque de 
dinheiro em benefício da com- 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Fone 278—Imperatriz—Ufa. Quilômetro I da BR - I I 

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

pra de sua casa própria, 
A informação foi dada pe- 

lo Presidente do BNH, que 
esclareceu: O optante inte- 
ressado na aquisição da casa 
própria deverá procurar, mu- 
nido de sua carteira de tra- 
balhador atualizada, um a- 
gente do órgão competente 
(SFH-COHAB, etc) a manifes- 
tar sua intenção de utilizar 
o FGTS. Êsse agente, após 
o acerto com o optante so- 
bre as condições de venda 
do imóvel e utilização de 
saldo do FGTS, fará a devi- 
da comunicação à Diretoria 
Regional do BNH, com um 
extrato da conta do optante. 

O processo seguirá os cami- 
nhos burocráticos, até a con- 
sumação do negócio. 

TECIDOS E ELETRO- 

l 

HRMHZEM 

S DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Telefônica de Imperatriz S/A — TELIMSA 

Rua BR-14 n0 889 — Telefone:- 499 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Assembléia Geral Ordinária 

la. CONVOCAÇÃO 

, São convidados os srs. acionistas a reunirem-se em 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, às 20 horas do dia 24 
de abril de 1.972 p.v. na séde do CLUB RECREATIVO TO- 
CANTINS, à Rua Godofredo Viana, n0 365 nesta cidade, a 
Mm de tomarem conhecimento dos seguintes: 

a) Relatório fla Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal. 
b) Deliberação sobre aprovação das contas relativas ao 

exercício findo. 
c) Elegerem a Diretoria, Conselho Fiscal e seus suplentes. 
d) E o que ocorrer. 

Imperatriz (Ma), 20 de Março de 1.972 
Telefônica de Imperatriz S/A 

PEDRO AMÉRICO DE SALES GOMES 
Diretor Presidente 

Telefônica de Imperatriz S/A — TELIMSA 

AVISO 

Acham-se à disposição dos senhores ocionistas em 
nossa séde social à Rua BR-14 n0 889 *os documentos a 
que se refere o artigo n0 99 do Decreto Lei n0 2.627 de 26 
de setembro de 1949. 

Imperatriz (Ma), 20 de Março de 1.972 

Telefônica de Imperatriz S/A 

PEDRO AMÉRICO DE SALES GOMES 
Diretor Presidonte 

EDITAL 

Para conhecimento de terceiros, com o prazo de 20 
dias. Na forma abaixo, o Doutor Willian Soares Ca- 

. valcanti, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ca- 
rolina, Estado do Maranhão. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dêle conhe- 
cimento tiverem que, a requerimento de José Ribamar Brin- 
gel, brasileiro, solteiro, comerciante, residente em Impera- 
triz-Ma., se encontra em Cartório um pedido de Revogação 
de Procuração, para revogar os poderes que outorgou ao Dr. 
Renato J. L. Pimazoni em procuração pública lavrada nas 
notas dêste Cartório do 1^ Ofício, às fls. 18 do Livro n^ 18- 
tendo por finalidade hipotecar a favor da firma Financiado- 
ra Volkswagen S/A., Crédito Financiamento e Investimento, 
com sede em São Bernardo do Campo, Estado de São Pau- 
lo, metade da Gleba denominada "Santa Rita" com a área 
de 1.613,85 hectares na data Santo Estevam, dêste Municí- 
pio, com a metade das benfeitorias. — E para que chegue 
ao conhecimento dos interessados expedi o presente 
com o prazo de 20 (vinte) dias, dentro do qual poderão re- 
clamar por escrito, contra a revogação: — Dado e passa- 
do nesta cidade de Carolina, Estado do Maranhão. Cartório 
do Io Ofício, aos 13 dias do mês de março do ano de mil no- 
vecentos e setenta e dois (1972). Eu, 
Escrivão, subscrevo. 

DR. W1LLIAM SOARES CAVALCANTI 
Juiz de Direito 

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 — 
LAB0RATÚRI0 DE ANÁLISES 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—Tr. umatologia-Ortopedia — Der- 
matologia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças dus olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha Iraiamento medico e cirurgia de urelra-prostala e Rexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Ex-prefeito denunciado 

Tocantinópolis 

e candidatos 

Informa-se que já está cer- 
to o lançamento em Tocan- 
tinópolis da candidatura do 
cirurgião dentista Ageu Frei- 
tas à Prefeitura daquela ci- 
dade pela, ARENA. 

No MD8 as preferências es- 
tão divididas entre os Srs. 
Sebastião Gomes e Raimundo 
Guimarães, não estando fora 
de cogitação o lançamento de 
duas candidaturas, com o re- 
curso -da sub-legenda. 

Ainda daquele município, 
sabe-se que já foi oferecida 
denúncia contra o o ex-pre- 
feito José Saboia, por irre- 
gularidades era aplicação de 
verbas. O processo estaria en- 
caminhado ao Juiz aa Bo- 
inarca de Itaguatíus, respon- 
dendo por Tocantinópolis. 

BEC. Na PA-MA; 

Apurou a reportagem que 
homens e máquinas a serviço 
do BEC no acantonamento 
de Porto Franco e no de Ca- 
rolina estão sendo transferi- 
dos para outras fontes de ser- 
viço, inclusive para Gurupí, 
no Pará onde atacarão os 
serviços da Pará- Maranhão, 
rumo a Santa Inêz, neste Es- 
tado. De Gurupí, ainda segun- 
do informações, a rodovia 
prosseguirá rumo a capane- 
ma, no Pa., aproveitando os 
trechos rodoviários já exis- 
tentes. 

Guia de Recolhimento de ÍCM 

Eslimaliva Fiscal 
À venda na TIPOGRAFIA 

VIOLETA 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

PORTARIA MUNICIPAL N.05/72 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, cidadão Renato Cortez Moreira, no uso de suas 
atribuições legais etc. 

RESOLVE; 

1 — Nomeara Comissão abaixo denominada para, 
sobre a Presidência do membro que eleger, apresentar ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, dentro de dez (10) 
dias contados da publicação da presente Portaria, um rela- 
tório dos Estudos e conclusão a que chegar sobre: 

1 — a localização de "PÔS " DS" de Táxi de Impe-- 
ratriz; 

II — O número de "POSTOS" e a fixação do núme- 
ro de veículos agregados a cada um dêles; 

ill — A documentação exigida a cada pretendente alu- 
gar ou lugares nos "Postos", motoristas profissional ou pes- 
soa jurídica; 

IV — A cessão ou a substituição de veículo agregado 
ao "Posto", pela transférencia a terceiros de veículo ou 
pela ocorrência de vaga, em qualquer hipótese. 

2 - Devidamente cientificados pela Secretaria da 
Prefeitura Municipal, os componentes da Comissão tomarão 
posse e prestarão compromissos perante o Prefeito Munici- 
pal, no Gabinete deste, no primeiro útil imediato à publi- 
cação desta Portaria no semanário "O PROGRESSO", des- 
ta cidade. 

3 — São os seguintes os membros da Comissão. 
I — Pela Prefeitura Municipal; Lamartino Mllhomem 

II — Pela Câmara de Vereadores: Leôncio Pires 
Dourado, e Francisco Freitas Filho; 

III — Pela Delegaciu de Polícia e de Trânsito; Cap. 
Carlos Daniel Silva. 

Dê-se ciêndia e publique-se 
Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 

do Maranhão, em 29 de Fevereiro de 1972. 
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 

COVAP Materiais para Construçãs 

Atenção!... Durante 30 dias 

Super promoção em material elétrico 

Fio a partir de Cr$ 0,16 

ESTOQUE PERMANENTE E SELECIONADO 

Av. Getúlio Vargas esq. c/ Rua Pará s/n 



O Progresso 

ANO I I Imperatriz (Ma) 26 de março de 1972 N0. 93 

O Progresso aponta à polícia: 

Matou em Imperatriz—Preso em Goiânia 

Prêso em Formosa, Goiás, e' 
depois levado para Goiânia, o 
ladrão e homicida Izidoro Ja- 
cinto confessou naquela Capital 
o assassinato no lugar "Arame", 
esta comarca, de um motorista 
do qual ainda levou a impor- 
tância de cr$ 6.200,000 

Em sua narrativa, esclareceu 
Izidoro que viveu em Impera- 
triz durante algum tempo, em 
meados do ano passado Preci- 
sando ir até Porto Franco, onde 
embarcaria sua esposa para o 
sul do Estado de Goiás, encon- 
trou-se naquela cidade com co- 
nhecidos de nomes Dinda e San- 
tinho. 

Juntos, combinaram assaltar 
o motorista Antonio Cortes que 
passava pelo Entroncamento de 
Porto Franco e deixou trans- 
parecer que conduzia muito di- 
nheiro, Daí até a execuç *) do 
plano, foi fácil aos meliantes 
que contrataram o motorista pa- 
ra "um carregamento de 120 sa- 
cas de arroz do lugar Arame". 

Conta Izidoro que a certa al- 
tura da Belém—Brasília saíram 
por ums estrada secundária (pos- 
sivelmente a de Montes Altos). 
Atravessaram o primeiro córrego 
e já no segundo, quando o mo- 
torista tentava passar uma mar- 
cha, recebeu um tiro dado por 

Dinda. Santinho ainda reclamou; 
cas Izidoro deu o tiro final, na 
caoÈça do motorista já agoni- 
zante. 

Segundo a mesma narrativa, 
Izidoro e seus companheiros ti- 
raram seis mil e duzentos cru- 
zeiros dos bolsos do motorista, 
voltaram pela mesma estrada 
cerca de um quilômetro e aí 
enterraram sua vítima. 

LEVOU O CAMINHÃO 

Tudo consumado, Izidoro en- 
tregou a seus comparsas o di- 
nheiro, exeção de cr$ 400 que 
reservou para êle. Diz que Dinda 
e Santinho foram para o Para- 
guai e êle para o Mato Grosso, 
no caminhão da vítima. Poste- 
riormente encontraram-se os 3 
no Paraguai onde os companhei- 
ros dêste exigiram dele 4 mil em 
dinheiro ou o caminhão. — Na 
sua volta Izidoro não encontrou 
mais o carro, já apreendido pe- 
la polícia matogrossense. 

O-criminoso narrou ainda à 
reportagem de FOLHA DE GOI- 
AZ que antes dêsse assassinato 
êle saiu de Imperatriz para ir 
furtar um caminhão Mercedes 
Benz em Luziânia. Esse carro 
ficou abondonado na estrada 
porque o autor do furto teve 
uma úlcera estourada e precisou 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

DECRETO N. 03/72 

O cidadão RENATO CORTEZ MOREIRA, Prefeito 
Municiaal de Imperatriz, Maranhão, no uso de 
suas atribuições legais etc. 

CONSIDERANDO a necessidade da construção imediata 
da área urbana do muaicípio de um prédio desti- 
nado às instalações de ura PRONTO SOCORRO 
MUNICIPAL; 

CONSIDERANDO que essa edificação já é prevista no Or- 
çamento^ Municipal em vigor e no PLANO DE A- 
PLICAÇÃO já aprovado pela SUDEMA, e que já 
foi objeto de concorrência pública, estando as- 
sim em condição de se ver iniciada; 

CONSIDERANDO a escassez, dentro da área urbana mu' 
nicipal, de terrenos que sirvam a essa edificação» 
quanto à localização e salubridade. 

RESOLVE: 
Art. 3o— Com fundamento no Dec. Lei 3.365 de 21 de ju- 

nho de 1.941 o suas alterações, DECLARAR DE 
UTILIDADE PUBLICA, para a edificação do 
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (letra "g" do 
art. 5°),observadas as demais formalidadees legais: 

o.xJ (1) área de tenras sita nesta cidade à Avenida Ge- 
ttLf&cífôrgas (frente), com fundos para a Av. BR.14, confron- 
tando peiu . '^"ireito com terreno de propriedade de 
Valdemiro Mota, u pelo lado esquerdo com terreno 
de propriedade de VâRf miro Mota e pela direita coro ter- 
reno de propriedade de ífaimunda Ribeiro Marinho, me- 
dindo 32,00 m (trinta e dois metros) de frente e de fundos, 
e 25,00 (vinte e cinco) ditos em ambas as laterais, numa 
área total de 800,00 m2 (oitocentos metros quadrados), de 
propriedade não precisada por falta de elementos no Ca- 
dastro Imobiliário do Município 
Art. 2o— As despesas com a presente idenização, diz-se: 

com a presente desapropriação correrão por con- 
ta^ da verba da' SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRA- 
ÇÃO DO MUNICÍPIO, constante do vigente orçamento.— E 
as despesas da edificação terão a cobertura da verba des- 
tinada à SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
DO MUNICÍPIO. 
Art. 3Q— A Prafeitura Municipal promoverá em tempo há- 

bil a efetivação da presente desapropriação, a- 
migável ou judicialmente. 

Publidue-se, Registre-se e Cumpra-se. 

. Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, em 21 
de março de 1.972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

ser internado em Hospital de 
Porto Nacional, para um inter- 
venção cirúrgica. Daquela cida- 
de vinha para Imperatriz quan- 
do foi preso em Araguaina. Con- 
seguiu fugir da cadeia daquela 
e veio para esta cidade. 

Prosseguindo a sua longa his- 
tória de crimes, Izidoro narrou 
outros assassinatos e muitos fur- 
tos de veículos no sul do país 
e na Bahia. 

A REPORTAGEM TEM 
CONHECIMENTO 

De que no ano passado, cal- 
culadamente ao tempo do crime 
confessado por Izidoro, realmen- 
te foi encontrado na estrada de 
Montes Altos, logo depois do 
Ribeirãozinho, um corpo de ho- 
mem, não identificado pela po- 
licia. Tem ainda conhecimento 
o repórter de que um cidadão 
vindo do sul de Goiás procu- 
rou policia local para tentar lo- 
calizar o paradeiro de um seu 
irmão que saiu de Goiânia com 
um caminhão, passou por todos 
os postos fiscais da BR. 10 até 
Estreito, não dando mais noti- 

EM PÔRTO FRANCO 

A Lei é outra 

A Câmara Municipal da Por- 
to Franco vem agitada por um 
movimento contrário à vigência 
da disposição legal que estabe- 
leceu o prazo de dois anos pa- 
ra a vigência das diretorias das 
casas dos legislativos. 

Naquela Câmara, o M. D. B. 
teve por algum tempo a maio- 
ria das cadeiras, elegendo 5 dos 
9 edis. Dêsses cinco, dois desi- 
ludiram-se cêdo e deixaram de 
comparecer às reuniões, tendo 
seus mandatos declarados ex- 
tintos; os suplentes não foram 
convocados e nem podem tomar 
posse por falta de documentos, 
Um terceiro, está afastado por 
tempo indeterminado,para trata' 
mento de saúde; e o outro está 
ligado hoje ao chamado "Eme 
derena", pois apoia ostensiva- 
mente a bancada arenista. Resta, 
assim, de cinco, uma única re- 
presentante oposicionista, a 
vereadora Lenes Gomes. 

Por seu turno, a Arena por- 
tofranquina está dividida entre 
o prefeito Lourival Milhomem 

e o chefe político Anísio Ban- 
deira. Com o primeiro estão s» a 
parente afim Colemar Egito ip 
Políbio Cavalcante; e com o st 
gunc(o ficaram os vereadores 
Joaquim Barbosa e Osmar Ave-o 
lino. h 

Ocorre que com o afastamento g 
do presidente daquela Casa, ve-tav. 
reador Antonio Sá, para trata- uai 
mento de saúde, a Mesa vem  
sendo dirigida pelo vereador 
Osmar Avelino, seu vice-presi- 
dente. Contra essa situação é 
que se insurge agora a banca- 
da do prefeito que vem tentando 
uma nova eleição da Mesa, e 
que até agora não tem conse- 
guido pela oposição da "ala Ban- 
deira" e pela indiferença da ú- 
nica vereadora emedebista que 
se mantém afastada das discu- 
ções, embora lhe tenha sido a- 
cenada por mais de uma vez a 
promessa da presidência. 

A luta de bastidores continua 
dentro da Arena, mas não se 
pode ainda prever o resultado 
da mesma. 

Maria Regina 

No dia 28 estará completando seus 
15 anos de idade, a jovem Maria 
Regina, idolotrada filha do nosso 
amigo José Hererio de Sousa, 
e de D Sofia Medleg de Sousa, resi- 
dentes no Rio de Janeiro. À aniver- 
sariante. eviamos os nossos para- 
béns, extensivos aos seas queridos 
pais. 

Morreu quando 

ía para a escola 

Uma menor, aparentando 
11 anos de idade, filha do Sr. 
José Ferreira, residente na 
Rua Rio Grande foi atropela- 
da por volta das 7,30 horas 
do dia 22, na Avenida Getú- 
lio Varo-as, em frente a Igre- 
ja Presbiteriana, tendo sofri- 
do fratura do crâneo, com 
morte imediata. 

A pequena vítima dirigia- 
se para o Grupo Escolar Es- 
tado de Goiás, onde estuda- 
va, quando foi colhida por 
um caminhão Chevrolet, de 
propriedade do Sr. José Pre- 
to. Pessoas presente ao local 
garantem que o motorista não 
socorreu a menor, apanhada 
pelo carro no acostamento 
da pista de asfalto. 

cias nem sendo localizado, so- 
zinho ou com o carro. Êsse ci- 
dadão tentou e não conseguiu 
exumar o cadáver para ver se 
era o irmão. 

Dos arquivos da delegacia de 
polícia desta cidade deve cons- 
tar o registro da ocorrência que 
agora deve ser apurada, mesmo 
porque Izidoro deverá ser pro- 
cessado nesta comarca pela prá- 
tica de um homicídio que confes- 
sou expontâneamente. 

CASA A VENDA 

Vende-se uma casa situada à 
Trav. Benedito Leite n. 316, 

com 4,20 m de frente e 38 m 
de fundo, aparelhada com 

banheiro e sanitário interno, 
nova com 6 mezes de cons- 

truída. Tratar com o proprie- 

ario.- Manoel Antonio 8ouza 
(Casé) no mesmo endereço. 

Seguro Rural 

O deputado emedebista Fer- 
nando Cunha, de Goiás, apre- 
sentou à Câmara Federal 
projeto que fixa prazo para 
a regulamentação do seguro 
rural pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados, auto- 
rizando ainda a moratória a 
rurículas prejudicados. 

O parlamentar tem recebi- 
do manifestações de apôio 
de vários Estados, Uma de- 
las saliente que no momento 
em que o Govêmo Federal 
procura intensificar o cres- 
cimanto da economia rural 
brasileira,a reglamentaçáo do 
seguro rural seria um ex- 
celente incentivo às inver- 
sões no setor agro-pecuário 
criando assim condições para 
o desenvolvimento setorial. 

Imperatriz (MA), 20 de Março de 1.972 

Ao 

JORNAL "O PROGRESSO'' 
Nesta. 

Senhor Diretor, 

Com o devido respeito e acatamento, levamos ao seu conhecimen- 
to, o que se segue abaixo, no que se refere ao COMÉRCIO DE TAXI 
DESTA CIDADE. 

Como é do conhecimento de todos, há mais de 3 (três anos. que o 
passageiro de TAXI, paga a mísera quantia de cr$ 3,00 no percurso da 
"•ya. de Fátima ao Entroncamento da Rodovia Belém-Brasília, quantia re- 
iat;vãmente baixa, levando em consideração os sucessivos aumentos no 
preço do veículo, dos acessórios, e, até mesmo de gasolina., para que V.S., 
lenha uma idéia, no ano de 1969. um litro de gasolina cu-.tava apenas 
cr$ 030 (TRINTA CENTAVOS), hoje custa uma média de cr$ 076 (SE- 
TENTA E SEIS CENTAVOS), como se vê, subiu mais de 100%. e acor- 
rida cia Pça. de Fátima ao entroncamento da Rodovia Belém-Brasilia quan- 
to subiu? Responda-nos senhor Redator. . 

Imperatriz, é uma das cidades mais bem ser idas de carros 
de Praça, uma vez que só existe cargos ncvos. os melhores carros nacio- 
nais ZERO KM, são lançados na Praça, sujeitos a trombadas, multas, 
tudo enfim., fazemos isso, com o objetivo tão somente de proporcionar 
ao passageiro, melhor conforto. 

Causa-nos surpresa senhor Redator, sua advertência, se por ven- 
tura um ou dois motoristas infringe tais dispositivos, não é por isso que 
V. S, venha fazer essa alerta tão maldosa, deveria ter colhido melhores 
esclarecimentos a respeito do assunto, só assim entenderia melhor o pro- 
blema do COMÉRCIO DE TAXI. de Imperatriz. 

A ^propósito, estive conversando demoradamente com o proprietá- 
rio da RODOTAXI, Sr. Ernesto Luzia dos Mártires, tendo o mssmo es- 
clarecido o seguinte: 

O carro n0 04, jez uma corrida com certo passageiro, e cobrou 3,00 
porém na ocasião não existiu o tão comentado trôco, o motorista delica- 
mente, fez um vale, o que foi aceito, entretanto, na ocasião do pagamen- 
to do referido VALE, o motorista não havia trocado o dinheiro, mas o- 
fereceu de volta os mesmos 5.oo, e ficando o passageiro com o dever de 
em outra oportunidade fazer o pagamento da corrida, que, para surpresa, 
o passageiro respondeu grosseiramente, e sem a mínima edu^.açao "NÃO 
ACEITO OS 5.00, QUERO APENAS OS 2,oo, EM HIPÓTESE ALGU- 
MA FICAREI DEVENDO A UM MOTORISTA DE PRAÇA". Por aí se 
vê, senhor Redator, a falta de desportividade para com o humilde moto- 
rista. Quisera os proprietários, em tôdas as corridas que ficassem fiado, 
recebessemos ao menos um VALE. 

Julgamos não haver nisso nenhum desrespeito à tabela de_ preços 
baixada ainda em 1.969., e, esperamos encarecidamente a divulgação des- 
ta carta, afim de que a população fique sabendo detalhadamente e verda- 
deiramente o que se passou a respeito do assunto, 

Agradecidos, ficamos à sua inteira disposição 

Atenciosamente. P/ Proprietários - ALBERTO NUNES 

N R. — O endereço está errado, Sr. Alberto. Os dois artigos a respeito 
dos Taxis, são matéria assinada, como sua carta, e não da auto- 
ria dafRedação, que todavia endossa as críticas - quando proce- 
dentes. Em realidade, há muita gente abusando dessa "falta de 
trôco. 
Endossamos também as suas queixas quanto ao não reajusta- 
mento da tabela de preços de 69, Todavia, nada podemos fazer 
para solucionar o assunto a não ser o registro de sua também 
justa reclamação nêsse sentido. 


