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Grilheiros perderam a parada. 

Juiz liquida Píndaré - Fraudes e Campo 

Poucas decisões do poder ju - 
diciário nesta comarca já se ni- 
velaram em termos de impacto 
sobre a opinião pública ao pro- 
nunciamento do juiz José de Ri- 
bamar Fiquene nos autos da 
Correição que ( êle próprio de- 
terminara para averiguação de 
irregularidades denunciadas nos 
registros de escrituras de terras 
neste municipio. Concluida a 
Correição os autos respectivos 
somam 39 folhas de papeis di- 
versos; 10 delas contém a de- 
cisão tão comentada porque de- 
clarou a nulidade de pleno di- 
reito de todos os registros de 
escrituras das fazendas de terra 
FRADES, CAMPO ALEGRE e 
PINDARE, devolvendo em con- 
seqüência ao patrimônio da U- 
nião todas as áreas dessas mes- 
mas fazendas ilicitamente es- 
escrituradas 

A FRAUDE - Antecedendo ao 
decisório um longo relatório fe 
ito pelo juiz narra com riqueza 
de detalhes um rosário de ir- 
regularidades que envolvem não 
apenas o registro das terras co- 
mo ainda o que o magistrado 
qualificou de "O MILAGRE DA 
MULTIPLICAÇÃO DAS TER- 
RAS"; é que, ardilosamente, os 
fraudadores das escrituras con- 
seguiram impingir a dezena de 

compradores áreas de terra em 
tamanho muito superior ao ta- 
manho real das fazendas. 

Do exame ainda que por al- 
to do relatório e dos documen- 
tos da Correição, constata-se que 
embora toda a trama criminosa 
os fraudadores descuidaram-se 
todavia em determinados deta- 
lhes, numa prova insofismável 
de que não existe o crime per- 
feito. Dentre essas nuances que 
escaparam aos cuidados dos 
grilheiros constamos, por exem- 
plo, a omissão de transcrição 
de títulos anteriores ao primei- 
ro registro, o que significa que 
a fazenda não tem origem, o- 
corrência inadmissível. Adulte- 
raram a metragem de cada fa- 
zenda, as confrontações e até 
a localização dos imóveis. Vê-se 
ainda que não foram arquiva- 
das em cartório as escrituras 
particulares originárias das fa- 
zendas, embora os registros 
dessas escrituras em títulos e 
documentos; e até a falta de 
reconhecimento das firmas dos 
«primitivos» donos dessas ter- 
ras, em documento particular, 
o que a lei não admite. No ca- 
so da Fazenda PINDARÉ, por 
exemplo, teria a mesma sua 
origem em inventário feito na 
comarca de CAROLINA; e ao 

situar o imóvel declarou o in- 
ventariante que a PINDARÉ 
ficava «NESTE DISTRITO» 
sem a complementação indica- 
dora do município onde se si- 
tua tal distrito. Por engenho e 
artes não explicados os grilhei- 
ros transportaram êsse distrito 
de Carolina para Imperatriz e 
posteriormente para Pindaré- 
Ivlirim. Ainda na Pindaré, os 
fraudadores venderam toda a 
área real da mesma em duas 
únicas escrituras; mas continua- 
vam vendendo terras ali, elas- 
tecendo as confrontações primi- 
tivas. Já a CAMPO ALEGRE 
nasceu de escritura sem firmas 
reconhecidas e sem a inscri- 
ção necessária do título ante- 
rior de prova do domínio; sem 
origem, portanto a fazenda. 
Também a FRADES nasceu ar- 
tificiosamente com base numa 
simples declaração de ROSEN- 
DO DIAS REGO de que era êle 
o dono da terra, sem nenhuma 
prova de como o adquirira. 

OS REGISTROS ANULA- 
DOS:— A partir desses primei- 
ros registros e escrituras encon- 
trados, o juiz corregedor anulou 
todos os registros hoje existen- 
tes de terras 3 mencionadas fa- 
zendas, pelas irregularidades a- 
pontadas. 

Depois de conversações em Brasília: 

INPS diz que não 

A respeito da rota "INPS- 
filas e desordens", publicadi 
em edição anterior de O 
PROGRESSO, acendendo a 
reclamos de vizinhos da a- 
gência do INPS, a reporta- 
gem ouviu o Sr. Jcsé Ávila 
Maranhão, agente local do 
Instituto que disse lamen- 
tar a má fé da denuncia, vez 
que aquele órgão vem expe- 
nindo uma média diárias de 
quase 150 guias para con- 
sultas médicas e não somen- 
te 15 conforme a nota pu- 
blicada. E quanto às desor- 
dens, afirmou êle, elas par- 
tem de trabalhadores de uma 
construtora que morando 
numa república vizinha à 
à agência, tem provocado 
uma série de arruaças ocor- 
rências inclusive já levadas 
ao conhecimento da policia 
que teria efetuado até prisões 
de baderneiros, tempos u- 
tras. 

Esclareceu ainda o sr. Ma- 
ranhão que convênio assina- 
do entre as diretorias regio- 
nais do INPS e Departamen- 
to Nacional de Mão-de-Obra 
autorizou à agencia do INPS 
em Imperatriz a expedir a 
Carteira Profissional, o que 
se constitue numa ajuda ao 

trabalhador que antes era 
forcado a deslocar-se até à 
Capital para obter esse do- 
curriento. 

Fbi ainda informada a 
reportagem que a agencia lo- 
cal conta com reduzido nú- 
mero de funcionários, o que 
obriga até o deslocamento 
de servidor da secção previ- 
dehciaria para a expedição 
daè Carteiras Profissionais; 
mais que ainda assim elas 
distribuídas em media de 15 
diàriamente, num atendi- 
mento satisfatório aos inte- 
ressados. A mesma presteza 
acontece no atendimento aos 
que precisam de guias para 
consultas médicas. 

Com a aposentadoria do 
Min. Abaguar Renault, está 
cotado para substitui-lo no 
Tribunal de Contas da União 
o deputado maranhense Hen- 
rique La Rocque. 

xxx 

A partir de maio estarão 
em vigor os novos níveis de 
salario mínimo no país. No 
Maranhão o nôvo Mínimo 
no país. No Maranhão o novo 
Mínimo albançara pouco mais 
de duzentos cruzeiros, pois o 
aumento da ordem de 15%, 

Campanha da Fraternidade 
Durante o período litúrgico de 

Quaresmas nas semanas que pre- 
cedem a Páscoa, em todas as paró- 

Govêrno Federal vai liberar 

Canal da Rádio dè Imperatriz 

Semana passada a direto- 
ria «S.A. Rádio Cultura de 
Imperatriz» —-SARCI, srs. 
Leoncio Pires Dourado (dire- 
tor-presidente), José Gomes 
de Arruda (diretor-tesourei- 
ro) e Talma Carvalho. Me- 
deiros (diretor-secretário), 
promoveu uma entrevista 
coletiva à imprensa local e 
da capital, para informar dos 
últimos entendimentos pro- 
movidos em Brasília pelo 
diretor-presidente. 

Cumprindo as exigências 
do «Conselho Regional de 
Telecomunicações» e do 
«Departamento Nacional de 
Telecomunicações», nestes 
próximos noventa dias en- 
trará no ar a «S.A. Rádio 
Cultura de Imperatriz. 
CONTATOS EM BRASÍLIA 

O sr. Leoncio Dourado 
tem sido um ardoroso luta- 
dor pela implantação dos 
serviços de radiodifusão em 
Imperatriz, e juntamente com 
o empresário Pedro Améri- 
co, têm realizado várias con- 
versações com as autorida- 
des federais no sentido de 
liberar um canal. Há mais 
de um ano que as conver- 
sações não têm alcançado 
êxito em vista do Governo 
federal de considerar Impe- 

ratriz como área de seguran- 
ça nacional, numa área geo- 
gráfica indicada para servi- 
ços de comunicações ofi- 
ciais. Mesmo assim consti- 
tuiu-se uma sociedade de 
capital aberto e a luta pros- 
seguiu para instalação defi- 
nitiva da «S.A. Rádio Cul- 
tura de Imperatriz» - SARCI. 

Essa luta tende a coroar- 
se de êxito depois dos con- 
tatos mantidos ultimamente 
em Brasília pelo sr. Leoncio 
Dourado, junto às autorida- 
des do Ministério das Co- 
municações. Segundo êle, o 
Governo federal resolveu 
beneficiar nosso Municipio: 
quarenta e cinco dias após 
o edital que será publicado 
no «Diário Oficial» (da 
União), contendo os estatutos 
da «SARCI», o Ministério 
das Comunicações vai autori- 
zar um canal para Impera- 
triz. 

Dependendo da extensão do 
canal a ser liberado, a di- 
retoria da SARCI adquirirá 
toda a aparelhagem em São 
Paulo e fiscalizada por um 
engenheiro do DENTEL, 
far-se-á a instalação defini- 
tiva de nossa emissora. 

PREFEITURA OFERECE 
TERRENO 

Paralelamente ao trabalho 
desenvolvido pela diretoria 
da SARCI, o prefeito José 
do Espírito Santo Xavier a- 
caba de oferecer um terre- 
no para instalação definiti- 
va da sede e transmissores 
da SARCI. Entendimentos 
nesse sentido está sendo 
mantido pela diretoria jun- 
to à Prefeitura, a fim de 
escolher um terreno com á- 
rea a disponível de funcio- 
nalidade. 

Como empresa de capital 
aberto, a «Radio Cultura 
de Imperatriz» mantém um 
quadro de 250 mil ações, 
que será desdobrado após 
a inauguração. Ela vai atin- 
gir um raio de ação em to- 
do o médio Tocantins, al- 
cançando uma população de 
aproximadamente 800 mil 
pessoas. 

CULTURA E DIVERSÃO 

No final da entrevista, o 
repórter conseguiu filtrar o 
pensamento dos diretores da 
«S.A. Rádio Cultura de Im- 
peratriz»: 

TALMA CARVALHO ME- 

DEIROS (diretor-secretário): 
«A SARCI vai realizar uma 
verdadeira revolução cul- 
tusal no Tocantins. Além 
de transmitir programas mu- 
sicais, ela vai participar de 
empreendimentos culturais, 
principalmente programas 
educativos do Ministério da 
Educação». 

JOSÉ GOMES ARRUDA 
(diretor-tesoureiro): «As con- 
dições mercadológicas locais 
e regionais ha muito que 
exigem um veiculo de co- 
municação de massa. A 
SARCI não vai ser uma Ra- 
dio só comercializavel, mas 
uma emissora que vai dosar 
entretendimento, lazer;- di- 
versão, cultura etc., numa 
prestação de utilidade públi- 
ca para o ouvinte». 

LEONCIO PIRES DOU- 
RADO (diretor-pres: dente): 
«Já perdi até as contas das 
viagens que tenho feito em 
nome de nossa Radio. Final- 
mente nossa luta vai ser co- 
roada de êxito, depois de 
preencher as exigências do 
Ministério das Comunica- 
ções. A SARCI vai sacudir 
Imperatriz e toda a região. 
Educação, aculturação e di- 
versão, eis o tripé de nos- 
sa programação». 

quias do Brasil e ainda atiavés de 
milhares de microfones e dos mais 
variados veículos de comunicação 
social, irradia-se a mensagem sem- 
pre nova de que OS HOMENS SÃO 
IRMÃOS entre si e precisam AGIR 
COMO IRMÃOS. 

Este movimento, que ano após a- 
no empolga sempre mais os brasi- 
leiros. acertadamente foi chamado de 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE. 

Ela quer ser um movimento «pa- 
ra valer»! 

Quer ajudar a criar a consciência 
de que somos membros de um corpo 
social e religioso. 

E porque ela é uma campanha 
realizada por todo o povo brasileiro, 
durante a quaresma, vamos clamar 
bem alto esta verdade em todo o 
Brasil 

Estamos assim fazendo eco à ma- 
gistral enciclíca Populorum Progres- 
sio em que Paulo Vl nos conclama 
a «abrir caminhos que levem os 
homens a verdadeiramente univer- 
sal» (PP. 85) 

«O mundo está doente» diz ainda* 
Paulo VI. «O seu mal reside mais 
na CRISE DE FRATERNIDADE en- 
tre os homens e o povos..» [PP.66| 
Participe da CAMPANHA DA FRA- 
TERNIDADE 

Sifetor do Compus cliegou oofem 

Retornou ontem a esta cidade o 
prof. Ozias Hpner, Diretor do Campus 
Avançado de Imperatriz, que após 
curta viagem de férias esteve em 
Brasília mantendo contátos com o Ml 
nistério da Educação visando a rea- 
bertura do ano escolar. Nossa visita. 

Vieira viajou 

n 

Em São Paulo, visitando a Expc 
sição de Artes Gráficas, encontra-s 
o nosso diretor José Matos Vieir 
que aproveita a oportunidades par 
estudar a compra de máquinas par 
suas oficinas que também editam i 
PROGRESSO. 
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EDITAL DE ClTAÇAO 

Com o prazo de 45 dias 

O DOUTOR MARIO BARROS FERRAZ. JUIZ DE DIREITO DA 
COMÂRCA DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO, NA FOR- 
MA DA LEI, ETC. 

FAZ SABER 
A todos os que o presente edital, còm o prazo de 45 dias virem, ou 

dêle tive-^m conhecimento, que neste juizo corre seus transmites um pro- 
cesso em que é acusado FRANCISCO FERREIRA DE MATOS, brasileiro, 
casado, lavrador,4 com 31 anos de idade, natural do Município de Crato, 
Estado do Ceará, filho de José Ferreira de Matos e de Tereza Rosa de Je- 
sus, residente no lugar Lajeado, neste Município, como incurso no art. 281 
ao Código penal brasileiro. E como esteja o mesmo em lugar incerto e não 
sobldo, não sendo possivel citá-lo pessoalmente, clto-o pelo presente a 
cdmparecer neste juizo, sediado à Praça Getúlio Vargas, nesta cidade, no 
dia 13 de abril do ano em curso, às 10 horas, a, fim de ser interrogado, pro- 
mover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos de processo, a 
que deverá comparecer, sob pena de revelia.,Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital que será afixado no lugar de costume, publi- 
cado uma vêz no Diário Oficial do Estado e trêz vêzes em O "Progresso", 
de Imperatriz. liado e passado nesta cidade de Pôrto Franco, Estado do 
Maranhão, Cartórlc do 1? Ofício, aos vinte e oito dias do mês de feverei- 
ro do ano de hum mi^, novecentos e setenta e três. Eu, Manoel Messias 
Alv.-s Bezerra, Escrivão, datilografei e subscreva. 

EDITAL 

Dr. Mário Barros Ferraz 
Juiz de Direito 

VENDA DE IMÓVEIS 
Temos para vender: 

14 

37 

y2 

lótes para construção residencial nas ruas — Ceará, Rio Grande 
José Bonifácio e Henrique Dias. VENDAS a vista ou financiado, 
lótes também para construção residencial, nas ruas: Alagoas, Ser- 
gipe. dr. Paulo Ramos, Rui Bauosa. Vila Marly Sarney, Dorgival 
Pinheiro, Maranhão c-Tupinambás Sousa Lima; e Teresa Cristina; 
Casas residenciais nas ruas: Luiz Domingues, Dorgival Pinheiro, 
Rio Grande, Piauí, Getúlio Vargas, Benedito Leite, Alagoas, Paraí- 
ba, Mato Grosso, Rio de Janeiro, dr. Antonlo Miranda, dr. Paulo 
Ramos e Praça Llno Teixeira; 
Posto de Gasolina devidamente equipado com 4 elevadores e de- 
mais acessórios, ótimo ponto com uma venda de 3 \000 litros de 
gasolina mensal; 
Um Toyota em perfeito estado, ano 62-enxuta e com peças total- 
mente novas; 
Várias Fazendas e cbacaras tanto neste Município como em outros 
estados. 
Aceitamos oferta, discutimos preço e forma de pagamento. 
C1RCON—Trav. Luiz Domingues n0 1.64? — Caixa Postal 116 

O DR. JOSÉ DELFINO SIPAUBA, JUIZ DE DIREITO 
DA 2a VARA, DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO 
NO MARANHÃO ETC. 

FAZ saber a quem interessar possa e conhecimento des- 
te pertencer, que no dia (quatorze) 14 de março do corrente 
ano, às 10 (dez) horas, será o arrematação do bem penhorado 
a ANTONIO MIGUEL DA SILVA, na Ação Executiva reque- 
rida por WALTER & CIA LTDA, para pagamento da quantia 
de CrS 856,63 (oitocentos e cicoenta e seis cruzeiros e sessenta 
e três centavos), e mais despesas legais constantes de uma 
casa nesta cidade a rua Godofredo Viana, 737, construção 
própria, coberta de telhas, paredes de alvenaria, piso cimen- 
tado, com 8 compartimentos, 4 (quatro) portas, 1 (um) jane- 
lão de frente, terreno aforado sob o número 290 a 573, com 
9 (nove) metros de frente e 44 (quarenta e quatro) ditos de 
fundo, limitada a direita com a casa de Lázaro Torres e a es- 
querda com Carlos de Tal, frente para o pcente e fundos para 
o nascente (rua Simplicio Moreira), avaliada por Cr$ 50.000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros). Quem pois dito imóvel pretender 
arrematar que compareça no dia e hora designada oferecen- 
do seu lance além do preço da avaliação e por este apresen- 
tando no ato da arrematação a importância determinada por 
lei, e dentro do prazo legal proceder a integralização total da 
referida arrematação. Do que mandou o M.M. Juiz que fosse o 
presente publicado 3 (três) vezes em «O PROGRESSO» jornal 
que circula nesta cidade para o conhecimento de todos. Impera- 
triz, 05 de Fevereiro de 1973. EU, Antenor Bastos ESCRIVÃO 
DO 29 OFICIO dactilografei. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA 

Imperatriz-MA 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RASO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — mperatriz—Maranhão 

Hospital Infantil Menino Jesus 

AVISO 

A direção deste Hospital avisa ao povo de Imperatriz, 

que desde o dia 3 deste, encontra-se nesta cidade, a Dra. 

Amara Costa, especialista em Pediatria e Puericultura, 

atendendo no horário das 7 às 11,30 e das 13,30 às 18 ho- 

ras. À noite, a partir das 19 horas. 
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Decl oração 
Eu. Luiz Francisco dos Santos, para os devidos fins, declara- 

ro que, perdi a minha cart. de motorista profissional, n0 637, expedida 
pelo Serviço de Trânsito da Cidade de Olimpia, Estado de São Paulo, em 
1 952. 

Imperatriz Ma, 20 de março de 1.972 
ass) Luiz Francisco dos Santos 

A direção não assume responsabili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não pnblicadrs 

Papelaria Violêta 

Material escolar - cartões - livros p/o 
comércio - material para escritório e 
tudo o que pade ser encontrado nu- 
ma boa papelaria você encontra na 

PAPELARIA VIOLETA 

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 FARTICULAK 00 INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LABORATÓRIO DE ANALSES CLINICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Rllth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

O V I L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas 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. 

CG.C.06 -146 245- Insc. Est. 142053.006 

m 

RRMRZEM 

- 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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No dia 29/01/73, demos início a mais um passo da árdua 
tarefa que nos é confiada pelo Govêrno Federal — ERRA- 
DICAÇÃO DA MALÁRIA. »' 

A Malária há muito tem se constituído um flagelo para 
a humanidade. Ainda em 1955 a Malária atacava em todo o 
mundo 200 milhões de pessoas, das quais 2 milhões perderam 
a vida. Economicamente os efeitos da Malária são desastro- 
sos para humanidade, sendo uma doença que ataca principal- 
mente as zonas rurais; ela depaupera o homem do campo inu- 
tilizando-o para o trabalho, e consequentemente acarretando o 
empobrecimento das comunidades rurais. O combate à Malá- 
ria portanto além do seu aspecto Médico — Social, reverte-se 
de importância apreciável para o desenvolvimento econômico 
do Pais. 

Os técnicos responsáveis pela Etiologia da Malária, depois 
de longo estudo( e várias experiências, chegaram a conclusão 
que; para exterminar tão perigosa doença era necessário ser 
usado um certo tipo de inseticida que possuísse as seguintes 
características: sersuficientemente tóxico para os anofelinos-(trans- 
missor da doença) ter longo poder residual; não ser tóxico para 
o homem e outros animais; atua por, contato ser fabricado em 
grande quantidade e ser de fácil transporte e de fácil prepa- 
ração. O Inseticida que reúne tódas estas características é o 
D. D. T. D. D. T. são as letras iniciais do nome químico dês- 
se inseticida que é: Dicloro-Difenil-Tricloroetano, substância 
que apezar de ter sido descoberta em 1874 por Zeidler, so- 
mente veio saber-se ser ele um poderoso inseticida muito 
tempo depois, por ocasião da última guerra Mundial em que 
teve grande emprêgo e quando começou a ser fabricado em 
grandes quantidades. 

Desde há longos anos vem o Brasil combatendo a Ma- 
lária. Em 1947 iniciou-se era nosso País o combate à Malária 
com o emprêgo do D. D. T somente os que estão diretamen- 
te comprometidos com esse trabalho são capazes de medir os 
sacrifícios emprestados à sua realização integral. Nós Guardas, 
Guardas Chefes, Inspetores de Malária e motoristas, palmilha- 
mos em todo o Estado, em todas as direções, expostos à 
chuva e ao sol, nas grandes caminhadas por regiões muitas 
vezes ermas, transpondo a todo instante dificuldades, e até pe- 
rigos, no desejo persistente de cumprirmos nossos deveres 

certos da estarmos proporcionando a milhões de outros ir- 
mãos perspectivas de saúde e bem-estar; libertando-os de um 
dos flagelos da humanidade, a Malária, cuja presença genera- 
lizada (em nosso Estado) contribue acentuadamente para o im- 
pedimento de seu desejado e merecido progresso social e eco- 
nômico. 

No mês de setembro de 1964 iniciamos o combate a Malá- 
ria aqui na região tocantina. Naquela época morria tanta gen- 
te de Malária que já estava se constituindo um problema de 
Ordem-Sócio-Econômico. Aqui na cidade de Imperatriz está 
instalado o 49 Distrito da SUCAM-sendo composto o seu qua- 
dro de funcionários de 132 servidores. São oito os municípios 
vinculados a êsse Distrito com uma superfície de 60.281 Km2; 
assim distribuídos: Imperatriz 13.352 Km2; Grajaú 16.875 Km2; 
Amarante 7.252 Km2; Carolina 10.516 Km2; João Lisboa 
2.055 Km2; Porto Franco 4.407 Km2; Montes Altos 3.329 Km2; 
e Sitio Nôvo 2.498 Km2. 

Conforme foi dito de inicio, no dia 29/01/73 iniciamos 
mais uma vez a borrifação das casas em todos os municípios 
acima citados. Solicitamos a todos que nos ajude a combater 
a Malária, essa ajuda pode ser prestada de diversas maneiras: 
aceitando os trabalhos da SUCAM e orientanto aquelas pes- 
soas menos esclarecidas, quando quizerem recuzar os nossos 
trabalhos. Vamos construir um Brasil sadio, a fim de que 
possamos dizer uma frase de apateose, «SOMOS A MAIOR 
NAÇÃO DO MUNDO». 

Aproveitamos esta oportunidade para levarmos a nossa pa- 
lavra de agradecimento a todos os prefeitos que colaboraram, 
nos dando ajudas diversas, visando melhor desenvolvimento 
dos nossos trabalhos em seus municípios. Destacam-se dentre 
esses os prefeitos dos municípios de Imperatriz, João Lisboa, 
Amarante e Grajaú. Esperamos continuar recebendo dog repre- 
sentantes de cada município a valiosa colaboração que 
zer necessário, a fim de que alcancemos com brevidade 
jetivo desejado, «ERRADICAÇÃO DA MALARIA». 

se 
o 

fi- 
ob- 

José Morais Silva 

Gda. Sanitário 

Mat.2.212.414 

f 
O Leitor reclama: 

Cabarés pertubam 

vizinhança 
\ 

Sr. Redator: 
::: 111 

Quando o Cap. Daniel era 
delegado de polícia desta cidade 
os moradores do loteamento 
«Alvorada» reclamaram através 
dessa coluna contra o barulho 
vindo de um cabaré entre os 
muitcfe da chamada rua da Pre- 
ta. O Capitão pôs ordem nas 
coisas e controlou os horários 
de bailes e cantorias naquele 
setor. Mas haje as coisas vol- 
taram piores. Agora temos lá 
um tal cabaré com o nome de 
boite Mangueirâo, recentemente 
inaugurado e de onde parte a 
maior algazarra noturna, com 
cantores e instrumentos musi- 
cais variados até de madruga- 
da. Também na Casa Preta está 
havendo muita algazarra notur- 
na. Naquela rua só existem 
cabarés, mas nas vizinhanças 
moram muitas famílias que ne- 
cessitam de paz noturna, inclu- 
sivi para as crianças e doentes. 
A maioria trabalha durante o 
dia. De forma que agora faze- 
mos um apêlo ao Delegada Flo- 
rismar para que êle regularize 
os funcionamentos de bailes e 
farras naquele setor, proibindo 
os instrumentos musicais e os 
cantores depois de determinado 
horário. 

É o que esperamos 
Atenciosamente 

W. Ribeiro 

Companhia Agro-Industríal do Tocantins - «GAITO» 

C.G.C. 06412480/001 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 

Senhores Acionistas:- 

Dando cumprimento às disposições legais é estatutárias, e com o máximo prazer que submetemos à apreciação de Vv. Sas. o Balanço Geral, benr- 
como o Parecer do Conselho Fiscal correspondente ao exercício findo em data de 30 de dezembro pie 1972. 

. y Em nossa séde social encontram-se os documentos para o devido exame, assim como para qualquer esclarecimento, esperando que tais dados 
sejam convenientemente aprovados por Vv. Sas. 

Imperatriz, 27 de fevereiro de 1973 

BALANÇO GERAL EM 30 DE DEZEMBRO DE 1972 

ATIVO PASSIVO 

DISPONÍVEL 
Bancos 370.590,80 

REALIZÁVEL 
«a curto prazo» 
Liberações Pendentes 958.958,00 
Contas Correntes Devedoras 70,50 959.028,50 

IMOBILIZADO 
Terrenos 30.000,00 
Veículos 15.000,00 
Despesas de Pré-Investimento 46.607,78 
Despesas de Implantação 123.902,34 215.510,12 

PENDENTE 
Construções em Andamento 2.576,18 

EXIGIVEL 
«a curto prazo» 
Imposto de Renda a Recolher 7.055,83 
Obrigações Fiscais a Recolher 4.580,76 
Contas Correntes Credoras 74.861,01 86.497,60 

NÃO EXIGIVEL 
Capital Autorizado 10.000.000,00 
Capital a Realizar (8.541.042,00) 

1.458.958,00 
Previsão p/Depreciações 2.250,00 1.461.208,00 

  

1.547.705,60 1 547.705,60 

Imperatriz 30 de dezembro de 1972 
(a) CAIO JUNQUEIRA NETTO — I íiretor ça) JORGE AVELAR SILVA--Tec. Contabilidade 

C.P.F. 000.160.208 C.P.E. .'99.444.548 CRC Is. Ma. 21.705 
PARECER DO CONSELHO FISCAL 

«Os infra-asslnados, membros do Conselho Fiscal da Companhia Agro-lndustrial do Tocantins»-«CAITO», tendo examinado, devida o detidamento o Balanço Geral encerraão em 
30 de dezembro de 1972, bem como os livros de escrituração, tendo encontrado tudo em perfeita ordem de conformidade com os lançamentos feitos, são de parecer que o referido 
Balanço e Contas sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.» 

Imperatriz, 22 de fevereiro de 1973 
(a) OCTAVIO AUGUSTO CAIUBY SALLES (a) ALCIDES DA COSTA VIDIGAL FILHO (a) ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE ABREU SAMPAIO 
C.P.F. 008.571.908 C. P. F. 015.231.208 C.P.F. 021.195. 608 

PARECER DA AUDITORIA 
Examinando o Balanço Geral encerrado em 30 de dezembro de 1972 com a correspondente verificação da exatidão dos documentos contábeis, da Companhia Agro-lndustrial do 

Tocantins-«CAITO», verificamos que refletem adequadamente sua posição financeira o resultado de suas operações no corrente exercício, tudo de acordo com os preceitos de conta- 
bilidade geralmente aceitos. 

Imperatriz, 28 de fevereiro de 1973 
(a) SILVIO FERRAZ PIRES - Auditor 

Contador - CRC 43,415 - SP 
C.P:F. 133.119.758 

Autorizo a publicação do proposto Balanço Geral o Parecer do Conselho Fiscal 
Imperatriz, 23 de fevereiro de 1973 

CAIO JUNQUEIRA NETTO - Diretor 
C.P.F. 000160,208 
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Em atendimento à lei d© Imprensa, publicamos: 

Esclarecimento 

CASA DO LAVRADOR DE 
IMPERATRIZ 

No jornal O Progresso, do dia 11 
de março do ano em que curso, es- 
te Semanário publicou um artigo 
sobre o Ataque da Lagarta na Cul- 

MEMORIAL DESCRITI- 
VO DAS UNHAS QUE DE- 
FINEM O PERÍMETRO DA 
AREA A SER DISCRI- 
MINADA NO MUNICÍPIO 
DE PORTO FRANCO ES- 
TADO DO MARANHAO 
EM OBEDIÊNCIA AO DE- 
CRETO LEI N9 1.164, DE 
01 04 71. 

Partindo do ponto de confluência 
do Rio Flor com o Rio Lageado pe- 
la margem esquerda do Fibeirão 
Lageado segue a juzante até o en- 
contro da rodovia que liga Buriti 
(irande a Monte Altos. Dêste ponto 
pela rodovia em sentido g-ral SW 
»sudoeste; até os limites da área 
urbana da cidade do Porto Franco 
por este limite no sentido geral 
Sul e W (oeste) até o ponto onde o 
limite da área urbana chega à mar- 
gem direita do Rio Tocantins, daí à 
montante pela margem direita •'o 
Rio Tocantins até a confluência com 
o Rio Itaueiras, e por êste pela 
margem d-reita a montante até o 
ponto em qj^ o Rio Itaueiras cruza 
com o meridiano 47° W (oeste) no 
paralelo 6^ 40" S. Pêste ponto no 
rumo geral NE (nordeste) pur uma 
linha sêca divisor dos municípios de 
Pôrto Fr neo e Larolina.até o ponto 
em que cruza com o Rio Lageado Dês 
te ponto, pela margem esquerda do 
Rio Lageado à juzante até encontrar 
a confluência do afluente da margem I 
direita do Rio Flôr, ponto inicial do 
perímetro descrito. 

A área descrita mede aproximada- 
mente 193 700 ha 

O presente perímetro foi descrito 
çom o apoio na Carta do Brasil ao 
/'ilionésimo, organizada e desenha- 
da pelo Conselho Nacional de Geo- 
grafia. Fô^ha S B—23 
Imperatriz, (v«a) 14 de março de líi73 

a] Arturo Bezerra Auoli Toscaao 
Bngee Agr. rREA A — Vo 2235— 

9a Região 
Membro Técnico C.D.T.D.—Ma 

tura através de suas «Casas do La- 
vrador» esteve de braços cruzados, 
assistindo tranqüilamente a destrui- 
ção dos arrozais pela praga citada. 

Queremos esclarecer que houve 
um equívoco por parte do autor de 
tal artigo. Talvez este antor não te- 
nha tido oportunidade de conversar 
pessoalmente com algum dos res- 
ponsáveis pelo Combate das Pragas 
nessa região Tocantina. Por isso 
queremos deixar bem claro o que a 
Casa do Lavrador de Imperatriz 
vem fazendo para ajudar o agricul- 
tor a salvar sua lavoura do ataque 
das pragas: 

1—Inicialmente, foram dados dois 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

htilÉ Nacional da Colonização e 

Reforma Horária—11111 

COMISSÃO DE DISCRIMINAÇÃO 
DE TERRAS DEVOLUTAS NO 

ESTADO DO MARANHAO 

PORTaJUA n- 1.732/72 
EDITAL com p.-a^o de 90 (noventa) 

dias. 
ü INSTITUTO NAHONAL DE 

COLONiZAÇÃO E REFORMA AGR3 

RIA—IN'RA. nos termos do Decre- 
to-Lei 1164, de 01 de abril de 1971 
e de acordo com os artigos ll e 97 
a 102 da Lei n. 4.504, de 30 de no- 
vembro de 1934, e artigos 3 a 8, da 
Lei n- 4.947, de 06 de abril de 1966 e 
9.700/46, INTIMA a todos os proprie- 
tários foreiros, arrendatários, pos- 
seiros, ocupantes e quantos se jul- 
guem com direito a qualquer porção 
das terras situadas dentro do perí- 
metro da área a ser discriminada 
no Vunicipio de PORTO FRANCO, 
caracterizada no Memorial Descri- 
tivo anexo, a apresentarem seus Tí- 
tulos, escrituras ou quaisquer ou 
tros provas em Direito admitidas, 
que fundamentem a alegação de 
propriedade, foro, posse ou ocupa- 
ção sôbre a referida área dentro do 
prazo legal, a partir das 9,00 horas 
do dia 02 (dois) de abril de 1973 

A apresentação dos documentos 
deverá ser feita no escritório do 
PROJETO FUNDIÁRIO IMPERA- 
TRIZ, sito na cidade de Imperatriz 
à Travessa Bom Jesus, 229. 

São Luís, 14 de março de 1973 
ass). Moacir Macêdo de Albuquerque 

Presidente CDTP/MA. 

(2) cursos para agricultores e a nível 
de agricultores, sobre como «identi- 
ficar» e combater as principais pra- 
gas regionais que atacam as lavou- 
ras. Esses dois (2) cursos foram mi- 
nistrado por um Agrônomo da Casa 
do Lavrador de Imperatriz 
(SAGRIMA) em convênio com o 
DNMO (Departamento Nacional de 
Mão de Obra). Além desses dois 
cursos que tiveram como «Sala de 
Aula» a Sede do Sindicato dos Tra- 
balhadores Rurais de Imperatriz, foi 
dado ainda um curso sobre OlERI- 
CULTURA e outro sobre FRUTI- 
CULTURA também decorrentes do 
convênio acima citado. 

2 - Em segundo lugar, os pulve- 
rizadores que dispomos, desde janei- 
ro que vêm sendo emprestados, pas- 
sando de mão em mão dos agricul- 
tores que recorriam a esta Casa.De 
modo que de janeiro para cá, nunca 
um pulverizador sequer, chegou a 
passar dois (2) dias parado porque 
quando um agricultor devolvia um 
um pulverizador, já havia outro a- 
gricultor para recebê-lo. 

3— Em terceiro lugar, tendo em 
Vista o Forte ataque de Lagarta nos 
arrozais, orgánlzamos uma Patrulha- 
Volante com 2 Técnicos Agrícolas 
que em cada dia da semana saíam 
desta Casa em um carro dessa Re- 
partição, levando de 2 a 4 pulveri- 
zadores motorizados .para dar assis- 
tência nas roças dos agricultores, 
muitas vezes mal alimentados e até 
sem dormir em casa de alguns agri- 
cultores mais pobres. 

4 Finalmente queremos dizer que 
naverdade não temos condições de 
assistir a todos os agricultores dos 
8 municipios vizinhos, onde a Casa 
do Lavrador atua, no que concorre 
ao ataque de Lagarta na cultura Ri- 
zícola, porque para isso os nossos re- 
cursos são poucos (poucos pulveri- 
zadores) e além disso a região não 
permite que seja feito um combate 
aéreo, usando-se avião para fazer o 
combate, pois a quantidade e altu- 
x-a das árvores no meio das roças não 
permitem tal uso. 

Para finalizar queremos esclare- 
cer, que os nossos pulverizadores ja- 
mais foram utilizados para alugar a 
quem quer qqe seja pois a sua fi- 
nalidade- é ser utilizado pelo agricul- 
tor para defender a própria lavoura, 
a troco de um maior rendimento 
para o próprio lavrador. 
DR. JOAQUIM FELIX DA SILVA 
Responsável pela patrulha Fltossa- 
nitária da Casa do Lavrador de Im- 
peratriz. 

MAIOR IMOBILIÁRIA DA REGIÃO 

SERÁ INAUGURADA EM IMPERAI! 1Z 

Depois de minuciosa pesquisa mercadológica e em visla do intenso rit- 
mo de progresso que tem contagiado Imperatriz, um grupo de empresários lo- 
cais, tendo à frente cs conhecidos homens de negócios, srs. Hiperedes Lisboa 
Alencar e Francisco Paulo de Almeida, resolveram fundar a maior empresa 
Imobiliária da região Tocantina, numa prestação de serviços que se especia- 
lizará na compra, venda e-locação de imóveis: «Empresa Imobiliária Me- 
lhoramentos de Imperatriz—EMIMIM. 

A imobiliária EMIMIM se capacitará a qualquer tipo de transação de 
imóveis (rurais e urbanos) e será inaugurada ainda esta semana na Av. 
Getúlio Vargas 1.018. 

A reportagem, o sr. Francisco Paulo de Almeida, um dos diretores da 
EMIMIM, informou que esta imobiliária «é a única empresa legalmente 
constituída, conforme legislação em vigor, sendo um de seuj diretores fi- 
liado à 5- Região do CRECI» e que brevemente vai lançar vários lotea- 
mentos em Imperatriz, com facilidades de pagamento, contribuindo assim 
com a política do Governo para a casa própria. 

Finalizando sua entrevista, disse mais o sr. Francisco Almeida que 
dentro de poucos dias a «Empresa Imobiliária Melhoramentos de Impera- 
triz—EMIMIM estará atendendo à população local e regional era seu escri- 
tório (Av. Getúlio Vargas, 1018), onde a pessoa interessada poderá comprar, 
vendar ou alugar imóveis urbanos e rurais. 

Comentando 

JURIVÈ ' 

Por paradoxal que isso possa patecer aos de forá, 
somos hoje uma cidade com sêde que njiorre afogada. A 
chuva cai a cântaros e a maioria das ryias está transfor- 
mada em lagos caudalosos. Enquanto isso, voltou parece 
que com maior intensidade a falta d'água dos reservató- 
rios do SAAE sem que, ainda uma vez, a população sai- 
ba o porquê da anomalia. Em grande número de ruas da 
cidade a lata dágua na cabeça deixou de ser música de 
carnaval para ser uma realidade gritante. Apenas de uma 
coisa não se descuidou ainda o SAAE: a cobrança pon- 
tual do fornecimento, mesmo àqueles a quem não está 
fornecendo o liquido. 

☆ 
O Trânsito local está engolindo elefantes e engasgan- 

do com mosquitos. Dá um duro terrível nos ciclistas e 
deixa a tom de caixa essas armadilhas ambulantes que 
aqui apelidam de ônibus; sem freios, sem sinaleiras, sem 
vidraças, sem para-choques, essas «coisas» nem ao menos 
podem ser seguradas ou emplacadas porque não resisti- 
riam a uma vistoria mesmo que superficial. Um desses 
ônibus (? .) circula pela cidade com a carroceria amar- 
rada ao chassi com cordas e fica dançando ao sabor dos 
buracos da rua. — No dia em que uma dessas armadi- 
lhas provocar um acidente, com danos que não vão po- 
der reparar, aí talvez alguém vai notar que essas «coisas» 
não podem andar com gente dentro. 

☆ 
Eouvável a iniciativa da Prefeitura colocando ces- 

tas coleforas de lixo ao longo das ruas. Resta uma cam- 
panha que desperte a atenção popular para a utilidade 
dessas cestas; e acima de tudo que a Prefeitura adote o 
serviço de coleta do lixo, sem o que os depósitos se trans- 
formariam em focos de mosquitos. E por falar nisso, 
CONTINUAMOS insistindo naquilo que reclamamos des- 
te a administração passada. A limpeza das sarjetas e dos 
meio-fios que estão acumulando lama, detritos e até ver- 
mes, pondo em risco a saúde pública. 

☆ 
Jóia, por enquanto, a atuação discreta do policia- 

mento da cidade sob o comando do Cap. Xavier Cerca 
de 50 homens e duas viaturas novas estão a serviço da 
Segurança na cidade. Disciplina e trabalho estão sendo 
exigidos ao máximo pelo Capitão Comandante. 

Trânsito 

AVISO 

O cidadão EDSON PEREI- 
RA DE MACEDO, Chefe do 
Serviço de Trânsito de Impera- 
triz, no uso das suas atribuições 
legais, etc,. 

/ 

-RESÔLVE:- 

Fica terminantemente proibi- 
bo dirigir veículos auto-motores 
nas vias públicas desta Cidade, 
sem a devida habilitação, bem, 
como entregar a direção de 
veículos a pessoas não habilita- 
das, ou a menor de 18 anos-Aos 
infratores será aplicada a mul- 
ta correspondente a «um salá- 
rio mínimo», mais, a apreensão 
do veículo e processo flagrante, 
baseado nas disposições conti- 
das nos arts. 32 e 34 das Con- 
travenções Penais. 

O presente aviso, estende-se 

também aos que estiverem com 
os seus exames médico venci- 
dos, e Carteira de outros Esta- 
dos, não registradas no Detran 
do seu atual domicilio. A êstes 
será aplicada a multa de «meio 
salário minimo» ou apreensão 
da Carteira, tudo em obdiência 
ao que determina o art. 66-§ 
1Q do Código Nacional de Trân- 
sito 

Após 24 horas da publicação 
deste aviso, serão os infratores 
punidos severamente, portan- 
to, até o dia 30 dêste, os inte- 
ressados procurem o Sr. Mace- 
do 

Imperatriz Ma. 17 de 
março de 1973 

Ass. Edson Pereira de Macedo 
Chefe do Serv. de Trâns. 

de Imperatriz 

Centrais Elétricas do Maranhão S.A. 

—CEMAR— 

—AVISO— 

Avisamos os Srs. consumidores de energia elétrica, 
que por motivo de manutenção preventiva no gerador n0 

003, da Usina Diesel de Imperatriz, observaremos o pro- 
grama de racionamento abaixo. 

a) Desligamento de tôda Iluminação Pública de Im- 
peratriz. 

b) Desligamento das Indústrias às 17:30 horas. 
c) Paralização da Usina diariamente das 02:00 às 

07:00 horas. 
d) Caso a demanda seja maior que nossas disponi- 

bilidades, desligaremos áreas de transformadores 
de distribuição isoladas e alternadas. 

Estamos tomando tôdas as providências para que 
os serviços sejam executados no menor tempo possível e 
solicitamos a valiosa colaboração aos Srs. consumidores. 

Imperatriz (Ma)., 14 de Março de 1.973 

CEMAR — IMPERATRIZ 


