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ENGENHEIRO MORRE EM ACIDENTE 
Vítima de acidente automo- 

bilístico, na rodovia Belém-Bra- 
silia, faleceu o Eng^ arquiteto 
Vicente Fitz, dominiciliado em 
Anápolis e por muito tempo re- 
sidente em Imperatriz onde e- 
xerceu a sua profissão constru- 
indo, entre outras obras, o Mer- 

cado Nôvo, em condomínio. 

Sabe-se que a morte do ar- 
quiteto ocorreu quando na di- 
reção de um Opala foi de en- 
contro a um caminhão Alfa-Ro- 
pieo. Vicente Fitz viajava na 
ocasião para Imperatriz. 

COORDENADORIA INSTAI 

Dia 11 passado, no Ro- 
tary Clube, esteva reuni- 
da a Comissão Coorde- 
nadora da instalação e 
funcionamento do CaM- 
PUS aVANÇ DO de Im- 
peratriz, assim constitui- 
da: Dra. Juditb da Mata 
Ribeiro, Chefe da Divisão 
de Ação Comunitária da 
Sudene; Professor Adebal 
Bond Carneiro, da Uni- 
versidade Federal do Pa- 
raná, área de administra- 
ção; Prof. Júlio César 
JStenghel Eispeli, da Uni 
versidade Federal do Pa- 
raná, área de Técnologia; 
Contador Luiz da Rocha 
Porto, presidente do Con- 

selho de Representantes 
do Projeto Rondon; Cap. 
Otávio bernandes Coor- 
denador do Projeto Ron- 
don na Maranhão. — Pre- 
sentes à reunião o prefeito 
Renato Moreira, educado- 
res, membros do legisla- 
tivo e convidados. 

PROJETO COMUNITÁRIO 

Salientando que o Cam- 
pus Avançado não é pro- 
jeto do Governo Federal, 
nem do Estadual ou mu- 
nicipal, mais uma obra 
da comunidade o Coor- 
denador Estadual de P. 
Rondon dissertou sôbre a 
Instalação do Campus me- 

io-norte, com séde em 
Fortaleza e ramificações 
nos Estados do Pará, Pi- 
auí e Maranhão. 

Seguindo-se-lhe, o prof. 
Júlio César esclareceu 
que o plano da coorde- 
nadoria é trazer para a 

região o que a mesma 
necessita através de gru- 

pos de planejamento e 
de trabalho, com o per- 

manente rocíuo de pro- 
fessores e alunos O tra- 
balho será de longa du- 

ração para que possa sur- 
tir os efeitos a que está 
destinado. 

IMPERATiZ: DESCONHECIDA 

Com a palavra o prof. A- 
debal Carneiro ressaltou a 
dificuldade em obter dados 
sôbre Imperatriz, encontrada 
mesmo em S. Luiz onde sa- 
bem que "a cidade fica à 
margem da Belém-Brasília". 

Esclarecendo que não se 
pode conseguir o desenvol- 
vimenro sem a Educação do 
povo, o prof. Carneiro falou 
sôbre a criação em Impera- 

triz da Faculdade de educa- 
ção e Faculdade de Agro- 
nomia que visará, entre ou- 
tras coisas a defesa da flo- 
resta regional que dia a dia 
vem sendo derribada e quei- 

VOCÊ QUER A INTERVENÇÃO ? 

Saímos perguntando por 
aí: Você gostaria que viesse 
a intervenção federal? 

—Eu quero, disse o moto- 
rista, para ver se aqui volta 
a vontade da autoridade. Is 
so aqui está como aldeia sem 
capitão . O sujeito impede a 
passagem da rua e ninguém 
limpa. O outro traz 5 carros 
de Brasília joga um lumino- 
so em cima e põe na praça, 
ninguém empata. Todo mun- 
do faz o que quer. 

Só não serve se o interven- 
tor for civil e daqui. Tem que 
ser um militar; e do exérci- 
to, meu chapa! 

—Eu quero, disse a dona 
de casa. Pode ser que assim 
a gente compre as coisas 
pelo prêço de Tabela no mer- 
cado. Isso aqui só dá explo- 
rador. Tabela de preço aqui 
é como papel higiênico, com 
a desvantagem de ser em pa- 
pel liso. 

Mas, interventor, só de fo- 
ra; daqui não serve. 

—Eu quero, disse o sisu- 
do e grisalho cidadão que 
atravessava a Praça. 
—Veja o senhor essa bura- 

J U R Ê D O 

queira na rua. O lixo e tan- 
ta coisa errada. Aqui nin- 
guém obedece ninguém e 
ninguém se impõe. 

Agora tem uma coisa; se 
vier, que seja um graduado 
do Exército, que não tenha a- 
migos nem parente aqui; e 
que não faça política. 

Eu achava bom, disse o es- 
tudante. A gente vê tanta 
coisa errada que até fica 
esmorecido. A Prefeitura e o 
Estado podiam estar juntos, 
cooperando um com a outra 
para embelezar a cidade. 
Mas aqui parece gato e ca- 
chorro; e a cidade que se 
dane. È bom que tomem 
conta disso. 

—Eu não concordo, dis- 
se o político. A gente já es- 
tá na luta. Uns já gastaram 
dinheiro e agora já nem 
podem parar porque não se 

tem a certeza do que vem 
por aí. E depois... se a 
Prefeitura cair na mão de 
um adversário da gente ? 

E aqui p'ra nós, uma elei- 
ção só para vereador fica 
michuruca paca, né ? 

íi 

As 18 hrs. do dia 9 deste, 
deixou Portugal com destino 

ao Brasil a urna contendo 

os restos mortais do Impe- 
rador D. Pedro I, trazido do 

Panteão de S. Vicente pe- 
lo próprio presidente Amé- 

rico Tomaz, de Portugal, a 
bordo do navio Funchal, 

daquela presidência. — O 

Legislativo português apro- 
vou por unanimidade a li- 

cença para que o Pres. 
Américo Tomaz deixasse 

o país para vir ao Brasil 
acompanhando a urna mor- 

tuária que será no Brasil 
recebida pelo Pres. Médici. 

I 

Com a presença de au- 
toridades, do alto comércio 
e industria e ainda dos es- 
tabelecimentos de crédito, a 
DIESEL CAROLINA S/A., 
representada por seus dire- 
tores Dr. Raimundo Alves 
Costa e Pedro Américo de 
Sales Gomes, fêz apre- 
sentação ao público do mais 
nôvo modelo de caminhão 
fabricado pela MERCEDES- 
BENZ: o L-608-D, com capa- 

cidade para 3.000 quilos, e- 
quipado com motor OM. 314, 
de 4 cilndros e 94 hp; 5 
marchas sicronizadas à fren- 
te e a ré. O nôvo caminhão 
(meia carrcceria) gasta em 
média 1 litro de óleo por ca- 
da 7 quilômetros rodados. 
Seu preço á vista é cr$ 46 mil. 

A apresentação foi segui- 
da de um"coq'' a que esteve 
presente; gentilmente convi- 
dado, O PROGRESSO. 

Mudaram os tempos: 

PERON AESOLVIDO 

A justiça argentina acaba 
de franquear as portas do pa- 
ís ao ex-ditador Juan Domin- 
go Peron, ora exilado na Es- 
panha. A Côrte Federal por- 
tenha declarou prescrito o 
processo iniciado há 15 anos 
contra Peron àquela altura 
acusado de traição a pátria. 

Com essa decisão, foi torna- 
do sem efeito o mandado de 

prisão que impedia a volta 
do ex-ditador à Argentina. I- 
gualmente, foi recusado pela 
Côrte um recurso apresentado 
contra a decisão que inocen- 
ta Peron. 

C ASA DE SAÚDE S. VICENTE DE 

EERRER TEM NOVA APARELHAGEM 

Da moderna equipagem da 
nova CASA DE SAÚDE SÃO 
VICENTE FERRER. dos médi- 
cos Antonio Régis e Eimar An- 
drade, constam agora aparelha- 
gem de RAIO X — ONDAS 
CURTAS — ULTRA VIOLETA, 
e INFRA VEMELHO. Igualmen- 
te, aquela casa reformou e am- 
pliou sala de cirurgia e a sala 
de partos, ambas dotadas agora 
de aparelhagem de ar condici- 
onado. 

A constatação foi feita pela 
reportagem d' O PROGRESSO, 
convidada a visitar a Casa de 
Saúde. 

INPS — Durante a visita o 
repórter apurou ainda que den- 
tro de no máximo 30 dias os 
drs. Régis e Eimar estarão cre- 

denciados ao atendimento na- 
quêle Hospital dos beneficiários 
do INPS. As providências finais 
nêsse sentido estão sendo toma- 
das em São Luiz para onde vi- 
ajou recentemente o médico di- 
retor da Casa. 

ACIDENTES 
Para a assistência às vítimas 

de acidentes do trabalho a SÃO 
VICENTE FERRER pasará a 
contar nos próximos dias com 
os serviços do médico GERAL- 
DO VELOSO, que virá de Ma- 
rabá para integrar o seu corpo 
clínico. 

CONVITE 
Aproveitando a visita da re- 

portagem os médicos Antônio 
Regis e Eimar Andrade solici- 
taram que por nosso intermé- 
dio fiquem a população da ci- 

mada, deixando portas aber- 
tas para o surgimento de um 
problema imediato: o reflo- 
restamento, a exemplo do 
que hoje se faz no Paraná, 
Estado que também já pos- 
suiu matas irracionalmente 
destruídas. 

Informou ainda que o 
Campus de Imperatriz con- 
tará sempre com 36 univer- 
sitários e 2 professores; e 
funcionará mediante o con- 
vênio entre o P. Rondon e 
a Sudene, por 5 anos. 

AC AR —COLABORA 

O Eng5 Agr. José Olivei- 
ra Chefe do escritório da 
ACAR-MA., usando da pala- 
vra fez ver a importância 
para a região da implanta- 
ção das normas tecnológicas 
que por certo surgirão dos 
ensinamentos no Campus 
de Imperatriz. 

Já o juiz de direito e e- 
ducador José de Hibamrr 
Fiquene pronunciou-se na o- 
casião sugerindo que se fi- 
zessem sentir ''como ponta 
de real valor" o ensinamen- 
to de 1Q grau, em Impera- 
triz, sob a orientação da U- 
niversidade do Paraná, atra- 
vés do Campus Avançado. 

Também fazendo uso da 
palavra, o vereador Benedi- 
to Batista Pereira sugeriu o 
criação na cidade do Giná- 
sio Agrícola, no que recebeu 
o apôio de outros oradores. 

NOS TÁXIS 

Obrigado o 

Cinto de 

segurança 

Pela Resolução a2 453/72 o 
Conselho Nacional do Trânsi- 
to regulamentou o uso do 
to de segurança em 
automóve»" ._ionetas, ca- 
minhõf . veículos de trans- 
poU-^ escolares, qualquer 
que seja sua categoria. 

Os cintos devem correspon- 
der ao número de passageiros 
assentados do veículo, inclu- 
sive o condutor. E cada carro 
fica obrigado a colocar em 
lugar visivel o aviso "USE O 
CINTO DE SEGURANÇA". 

A Resolução do Conselho já 
está em vrgor 

dade e demais interessados em 
conhecer as novas instalações 
e aparelhagem da Casa de Sa- 
úde São Vicente Ferrer a visi- 
ta-las no dia hoje, das 8 às 20 
horas. Os visitantes serão rece- 
bidos por qualquer dos médicos 
e pelo corpo de enfermagem do 
Hospital, os quais terão todo o 
prazer em prestar os esclareci- 
mentos que forem solicitados. 

P 
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Fim de Novela: 

Depois dos anúncios de 
venda do passe de Tostão ao 
Flamengo, ao Fluminense e ao 
São Paulo, o jogador Tostão 
acabou sendo transferido mes- 

mo foi para o Vasco da Gama 
na maior transação do gêne- 
ro no país: 3 milhões e qui- 
nhentos mil e ainda o atleta 
Luiz Carlos que sai do Vasco 
7/ara o Cruzeiro. Os dirigen- 
tes cruzmaltiaos esperam lan- 
çar Tostão num dos clássicos 

do campeonato carioca, quan- 
do esperam arrecadar pelo 
menos a metade do dinheiro 
gasto na compra do tostão 
mais valorizado do mundo. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

Lei Municipal n. 07/72. 

— O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber a todos 
seus habitantes qoe a Câmara de Vereadores deste Muni- 
cípio aprovou e eu faço publicar a presente Lei: 

Art. Io)— O Município de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, contribuirá para q Programa de Formação do Patri- 
mônio do SERVIDOR PÚBLICO nos termos da Lei Comple- 

^ontar n.0 8 da União, de 03 de dezembro de 1.970, com as 
seguintes parcelas, que serão mensalmente recolhidas ao 
Banco do Brasil S/A. 
a).— 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, 
deduzidas as transferências feitas a outras entidade de Ad- 
ministração Pública, a partir de Io. de julho de 1971; 1.5% 
(um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no 
ano de 1973 e subsequentes. 
b).— 2% (dois por cento) das transferências recebidas do 
Govêrno da União através do Fundo de Participação dos 
Estados, Distritos Federal e Municípios, a partir de Io de 
julho de 1.971. 
§ ÚNICO — Nâo recairá em nenhuma hipótese, sôbre as 
transferências de que trata este artigo, mais ue uma con- 
tribuição. 
Art, 25)— As Autarquias, emprêsas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações do Município de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, contribuirão para o programa com o 
0,4%(quatro décimo por cento), da receita orçamentária, in- 
clusive transferência e receita operacional, a partir de Io 

de julho de 1971; 0,6% (seis décimo por cento) no ano de 
1973 e subsequentes. 
Art. 3o)— Beneficiar-se-ão das vantagens do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público e na forma e 
condições previstas na Lei Complementar n0 8 da União, 
apenas os Servidores em atividade, do Município de im- 
peratriz, Estado do Maranhão e os de suas entidades da 
Administração indireta e fundações. 
Art. 4°)—Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi- 
cação, revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 05 de Abril de 1972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

O Coração ficou 

Com a chegada dos restos 
mortais ao Brasil do impera- 
dor D. Pedro I, tornou-se o 
proclamador da nossa inde- 
pendência o único cidadão do 
mundo a ser sepultado ao 

mesmo tempo em dois conti 
nentes. E que enquanto o cor- 
po do monarca ficará agora 
no Brasil, definitivamente, 
seu coração permanecera na 
cidade do Porto, em Portugal. 

O VIL   Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

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

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 1 

LABORATÓRIO 4 RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Imperatriz — Notícias 

POLICIA 

Para Porto Franco, de or- 
dem de Diretor do Departa- 
mento Estadual de segurança 
o Cap. Carlos Daniel deslo- 
cou um sargento e dois sol- 

dados que permanecerão 
naquela cidade à disposição 
do Dr. Juiz de direito da co- 
marca, até a chegada ali de 
destacamento local do Juiz 
ds Direito. 

BARULHO 

Continuam as reclamações 
chegadas à redação contra o 
barulho na calada da noite 
vindo de cabarés do setor 
Entrocamento. Vizinhos da- 
quelas casas queixam-se e 
e pede providencia à policie. 

CEMAR 
Continua também a interro- 

gação de toda a população 
quando teremos energia du- 
rante o dia? Os prazos inici- 
almene marcados para a ins- 
talação de outro grupo gera- 
dor já estão esgotado sem 
que a providencia se tenha 
concretizado, 

AEROPORTO 
A reportagem divulga com 

reservas a informação de 
que os serviços do nõvo aero- 
porto estão sendo paralizado 
e que proprietários de carros 
empregados naqueles serviços 
estariam com o pagamento 
de serviços prestados atrasa- 
dos.O PROGRESSO procurará 
averiguar o que realmente 
ocorre a respeito.— 

Em decorrência dos últimos 
acontecimentos verificados na 
comarca de Porto Franco, sabe- 
se que o Tribunal de Justiça 
do Estado já ofereceu ao juiz 
Mário Barros Ferraz, caso o in- 
teresse, remoção para a comar- 
ca de D. Pedro, de igual en- 
trância. 

A notícia do oferecimento re- 

atendendo a seu pedido antes 
de morrer. D. Pedro fêz ques- 
tão de entregar seu coração 
à "mui leal e heróica" cidade 
do Porto porque foi ali que 
êle encontrou a maior cola- 
boração quando, após deixar 
o trono brasileiro, retornou a 
Portugal para combater seu 
irmão D. Miguel que tomara 
o trono português a Da. Maria 
da Glória, a primeira prince- 
sa nascida no Brasil. 

percutiu desfavoravelmente na 
cidade vizinha, onde aquéle ma- 
gistrado gosa de ótimo concei- 
to como juiz e educador. Teme- 
se em Porto Franco inclusive 
pela sorte do Ginásio local até 
aqui dirigido pelo juiz de direi- 
to, cuja substituição de imeai 
ato é difícil inclusive pela falta 
na cidade de elemento portador 
de diploma de curso superior. 

Transíerecia na 

Embratel 

Fomos informados pelo pró- 
prio Eng0. Yasuo Ota, até a- 
qui chefe da Estação Hebai- 
xadora da Embratel em im- 
peratriz, que o mesmo vem 
de ser transferido para Ma- 
naus, devendo deixar esta ci- 
dade até o fim do mês cor- 
rente. 

i 

RRMRZEH 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Terras: Fazenda Frades 

Sob o título "Mapa da Situação das Terras da Fa- 
enda Frades", iniciamos hoje a publicação de um tra- 

oalho criterioso, frutos de pesquisas e de compilação cuida- 
dosa por pessoa desta Cidade. — e que foi encaminhada 
às autoridades competentes. 

CADEIA SUCESSÓRIA 

í) ROSENDO DIAS DO RÊGO e MARIA ANGÉLICA DOS REIS 
2) FELIPE PAULINO DE ANDRADE 
3) PEDRO JOSÉ DA LUZ 
4) OLÍMPIO FRANCO DE LIMA 
5) MARIA COMBA 

NOTA — Os primitivos donos da Fazenda Frades, Ro- 
sendo Dias do Rêgo e sua mulher Maria Angélica dos Re- 
is, pessoas fictícias criadas pelo grilheiro Abilio Monteiro 
da Rocha, fasem escritura particular no ano de 1.863, na 
Vila de Santa Teresa, hoje Imperatriz, vendendo a mesma 
fazenda ao Sr. Felipe Paulino de Andrade, também figura 
imaginaria. 

Neste mesmo documento, Felipe Paulino de Andrade, 
transfere toda fazenda ao Sr. Pedro José da Luz, também 
desconhecido dos Cartórios de Imperatriz, e de antigos re- 
sidentes. 

Essa escritura, da qual não se tem mais conhecimen- 
to, foi registrada em Cartório desta Cidade de Imperatriz, 
em data de 19 de abril de 1.960. 

No mesmo ano de 1.960, o mesmo Cartório do ly Ofí- 
cio, transcreve no Livro 3, de Registro de Imóveis, uma 
escritura pública lavrada no Cartório do 5Q Ofício Tabelião 
Joacil Aires da Silva, de Goiânia, em que aparece como 
transmitente, Olímpio Franco de Lima, residente em São 
Paulo e como adquireote, Maria Comba, brasileira, soltei- 
ra, escrituraria, ao que se sabe, amante de Abilio Montei- 
ro da Rocha. 

A partir desse primero registro no Cartório de Impe- 
ratriz, começou a divisão de grilo entre os seus idealiza- 
dores e, também a sua multiplicação, por singular fenôme- 
no de expansão, impossível de explicação pelas ciências 
jurídicas e matemáticas, 

A partir do registro 1 939 de 29/9/1.960, em nome de 
Maria Comba, de uma gleba de terras na "fazenda Frades'' 
das cabeceiras do Ribeirão das Pedras na mata alta, pelo 
espigão desta até as nascentes do Ribeirão dos Frades, 
por êste abaixo até o Ribeirão das Pedras, e por êste a- 
cima até sua nascente, ponto de partida, numa área apro- 
ximada de 5 léguas quadradas. 
1) Maria Comba (Reg. 1939) 90.000 ha. 
2) TETSUO OHASHI  24.200 ha. 
2—1) Katsuechi Tamimota e 

Nelson Tadairra Fusijawa 
2—l) Agro Pastoril e Industrial 

Tocantins Ltda 24.000 ha. 
3) Martinez de Mole 48.000 ha. 
3—i) Katsuichi Timimota 13 310 ha. 
3—2) Mimuro Tmamura  2.420 ha. 
3—3) Dário José Bérnardes, e 

Irene Rosa Costa Dória  21.000 ha. 
3—4) CIDA  10.000 ha. 
3__5) José Sousa Oliveira 121 ha. 
3—6) Anibal Ramos da Silva   121 ha. 

NOTAS: Katsuiche Tamimoto e Minuro Timamura ven- 
deram suas partes à Agro Pastoril Industrial Ltda. 

Dário José Bernardes, incorporou sua parte á CIDA, e 
é Diretor da mesma Cia. 
4— FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 2.400 ha. 
4—j) Nelson Tadahira Fujisawa 
4 i) Agro Industrial (Pastoril) Tocantins Ltda 2.420 ha. 
5— Manoel Fernandes 71.180 ha. 
6— José Mendes Néto 62.920 ha. 
7— Sebastião Geraldo Néto (Filho) 

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 00 INTERIOR 00 ESTADO 

Etio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LB0H ATÚR1Ü DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA - FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Rutb ferreira de Aquino Noleto, 
Dr. Sebastião Saldanha 

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

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

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

Lei Municipal n. 03/72. 

A Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão,. 

Torna público que se encontra à venda (LEI n0 06/72 
art. 2' : 

1— trator "Branderburg" — 1 trator Caterpilla D—4, 
l Patrol Malves, 1 basculhante Chevrolet, um Jeep e um 
motor Diesel de 34 Hp). 

Os interessados deverão oferecer propostas por escri- 
to no dia dois (02) de maio do corrente ano, às nove (09) 
horas da manhã, na séde da Prefeitura Municipal. 

Os interessados poderão procurar o Senhor Lamarti 
ne Milhomem, Chefe da Divisão de Obras desta Prefeitura 
com quem poderá receber qualquer esclarecimento. 

As propostas serão abertas em dia e hora acima re- 
ferido em presença dos interessados nesta Prefeitura. 

A Comissão de licitação reserva se o poder, a seu ex- 
clusivo critério aceitar proposta que pareça mais vantajo- 
sa ou recusar todas, sem que caiba ao proponente qual- 
quer direito de reclamação 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 12 de abril de 1972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

de José Mendes Néto  24.000 ha. 

8— José Bento Scacalessi  9.680 ha. 
TOTAL 243.000 ha. 

ATUAIS PROPRIETÁRIOS DA FAZENDA FRADES; 
í— Agro Industrial (Pastoril) Tocantins Ltda .. 42.000 ha. 
2— CiDA 32.670 ha. 
3— Manoel Fernandes 71.180 ha. 
4— José Mendes Néto 62.920 ha. 
5— Sebastião Geraldo Néto 24 200 ha. 
6— José Bento Scacalessi.. 9.680 ha. 
7— José Souza Oliveira 121 ha. 
8— Anibal Ramos 121 ha. 

(io de Leis 

TOTAL: 243.242 ha. 

NOTAS: 

i— Alem dos japonères que compraram terras ao Abilio 
da Rocha e incorporaram a Agro Pastoril e Industrial To- 
cantins Ltda. sabe-se que esteve em Imperatriz como advo- 
gado dessas firmas o ex-deputado maranhense Raimundo 
Ribeiro Bastos. 

Continuação no próximo número 

O Ministério da Justiça de- 
signou uma comissão especi- 
al para fazer o levantamento 
das leis atualmente em vigor 
no pais, a firo de ter base pa- 
ra uma reforma geral nos 
nossos códigos. 

Consta que já no primeiro 
levantamento a comissão 
con. itou que existe no Bra- 
sil, hoje, em pleno vigor, cer- 
ca de 115 mil leis, número 
que demonstra a necessi- 
dade inadiável de uma refor- 
mulação geral dos agrupa- 
mentos de leis brasileiras. 

Comentando o fato, salien- 
tam jornais do sul do país 
que hoje em dia não há pro- 
fissão mais dificil, mais com- 
plicada e mais atrapalhada 
que a do advogado e a do 
juiz, pois. consideram os co- 
mentaristas, é uma proeza 
verdadeiramente heróica a 
tarefa de saber o que está em 
vigor e o que deixou de vi- 
gorar, o que vai invocar e o 
que já não pode invocar nes- 
se emaranhado de leis. 

Dizem bs jornais que "um 
médico, com o nome de 100 
remédios na cabeça quebra 
todos os galhos em qualquer 
doença. Mas 115 mil leis não 
há cabeça de gênio que a- 
gssalhe; e se o advogado não 
dispuser de tempo para pes- 
quisas vai se surpreender no 
curso da ação, porque o que 
êle pensa que é, já não é; e 
o que êle pensa que não é, 
já é." 

Leiam e anunciem 

em o PROGERSSO 

COVAP Materiais para Construção 

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) 16 de abril de 1972 N0. 95 

DKV E MARIA 

Continuam os Boatos 

Em sua edição de 13 último 
o JORNAL PEQUENO, de São 
Luis, novamente divulga que 
os assassinos do vice-prefeito 
Dorgival Pinheiro foram ame- 
açados de massacre no En- 
troncamento, quando deixa- 
vam esta cidade. A notícia da- 
da em manchete de Ia. pagina 
diz ainda que o que se comen- 
ta em Imperatriz é que o a- 
taque aos assassinos teria si- 

do da parte de capangas da 
família do ex-vice prefeito. 

Ainda mesma notícia infor- 
ma JP que o advogado Serra 
Aquino já deu entrada no Tri- 
bunal de Justiça com outro 
recurso em favor dos dois ho- 
micidas, desta feita alegando 
a INSANIDADE MENTAL de 
ambos. 

Como é notório, DKV e Ma- 
ria da Paz encontram-se em 

São Luis há quase um mês; 
e jamais foram vítimas de 
qualquer atentado nesta cida- 

de. - A julgar pela insistên- 
cia dêssb noticiário inverídi- 
co, o objetivo exclusivo do 

mesmo seria a criação de um 
clima propício ao desafora- 
mento do processo, temerosos 
os assassinos do julgamento 
popular em Imperatriz. 

QUEIXA CONTRA COVEIROS 

Francisco Roprigues Tava- 
res, também conhecido por 
''frei Chico", endereçou recla- 
mações a O PROGRESSO con- 
tra os coveiros do cemitério 
local que, segundo o queixoso, 
além do que recebem da Pre- 
feitura cobram 10 cruzeiros 
por sepultura aberta, tratando 
grosseiramente aqueles que 
se fogem ou não podem fazer 
o pagamento. 

Alega "frei Chico" que no 
último dia 5 passou por séi • 
os vexames quando foi ao c 
mitlério providenciar o sepu. . 
tamento do corpo de seu pa ■ 
e estava sem os 10 cruzeiros 
exigidos pelos coveiros. Infor- 
ma que o sepultamento só foi 
foi feito depois que um "Vi-, 
centino" pagou a importância 
exigida pelos funcionários do 
cemitério. 

A Pedidos: 

Sr. Redator: 

Com a finalidade de esclare- 
cer ao povo deste Município, 
sôbre uma nota publicada nésse 
Jornal em sua edição d® 20 de 
fevereiro passado, e tendo em 
vista >) amontoado de ocorrên- 
cias a fundir a cuca dos chefes 
políticos e eleitorado em geral 
deste Município, venho em pú- 
blico, através das colunas dês- 
te conceituado paladino, na qua- 
lidade de Vereador, confirmar 
que houve desentendimento en- 
tre o Prefeito Lourival da Sil- 
veira Milhomem e o Chefe are- 
nista, Anisio Bandeira de Mi- 
randa, isto porque o Prefeito 
indicou como lider o Vereador 
C-)Jemar Rodrigues • do Egito, 
que é também Diretor de Obras 
e Construções da Prefeitura, e 
esposo da Tesoureira, também 
da Prefeitura. E não satisfeito 
com tudo isso, sem reconhecer 
as qualidades morais e intelec- 
tuais do Vereador Osmar Ave- 
lino da Conceição, muito além 
aas do seu candidato, descon 
siderado a autoridade partidária 
do Sr. Anisio Bandeira de Mi- 
randa, Presidente do Partido 
que o levou à Prefeitura. 

Embora o Partido governista 
não tenha nenhum nome indi- 
cado para concorrer ao próximo 
pleito eleitoral, no povoado Pa- 
raíso, onde moro e devo maior 
parte minha eleição como Ve- 
reador mais votado, não nasceu 

- - m nasce movimento contrá- 
i candidatura do ex-Prefei- 

to, ^ 
O povo espera - "^mo can- 

didato, bem como espe» o can- 
didato do Partido e por s» „. 
poiado, pois a experiência do 
Povo durante os longos anos 
que a política o tem, é de ami- 
go sincero, popular, honesto e 
despretencioso. 

Os amigos tiveram participa- 
ção no seu governo de paz e de 
tranqüilidade; os seus parentes 
não foram agraciados com o e- 
rário municipal, e a sua auto- 
ridade limitou-se simplesmente 
ao cumprimento do dever, sem 
interferir em Delegacia, Coleto- 
ria e até no Poder Judiciário 
como faz S. Exa. transformado 
do humilde amigo do Povo, an- 
tes de ser Prefeito, a arrogante 
ditador e sádico abusador do 
pc Jer. 

Pôrto Franco, 13 de abril de 
1972 

JOAQUIM BARBOSA LIMA 
Vereador. 

Obrigado, Dr. Calado. 

Toinho Rodrigues 

A cada dia que passa, Impe- 
ratriz por seu gigantêsco pro- 
gresso, vem chamando a gente 
de todas as plagas a viver um 
pouco sob o Sol do vale do To- 
cantins, e conhecer seu vigoro- 
so e arrojado povo, enquanto 
a imprensa, quer falada, quer 
escrita, de São Luiz, vem de 
escandalizar o bom nome da 
gente que aqui vive, usando, até 
pseudo—noticiários e manche- 
tes, culpando-a de amante dos 
crimes, quando a maioria dês- 
ses delitos não acontecem den- 
tro do nosso município. Mas, di- 
zem que, a mentira só perma- 
nece enquanto a verdade não 
chega". 

Quem teve oportunidade de 
ler o "Jornal Pequeno" do dia 
onze de abril, constatou que a 
verdade chegou a São Luiz, fa- 
zendo-se acompanhar do bri- 
lhante causídico, Dr. Jamenes 
Ribeiro Calado que, depois de 
passar uma temporada "relâm- 

Saae não explica 

ialta d' Água 

Novamente, sem aviso pré- 

vio e sem qualquer esclareci- 

mento aos usuários volta a 
faltar água na cidade, especi- 
almente naa ruas do centro. 

A escassez do líquido vem 
sendo sentida desde a semana 
passada, sem que o povo co- 
nheça a razão da falta nem 

tenha aviso sôbre a regulari- 

zacâa do fornecimento. 

O FUNRURAL EM IMPERATRIZ 

Visando o atendimento de aposen- 
tadoria por velhice ou por invalidez 
e outros benefícios cabíveis à labo- 
riosa classe do trabalhador rural, o 
FUNRURAL acaba de contratar os 
serviços da firma SEVIPREST RE- 
PRESENTAÇÕES LIMITADA para 
seu representante nesta cidade, Dita 
firma tem como principal responsá- 
vel o nosso confrade Hélius de Mon- 
ção que nos declarou que os serviços 
atinentes ao PRORURAL serão ini- 
ciados no Início desta semana, ou 
melhor amanhã dia 17, colocando-se 
à disposição dos interessados no en- 
derêço da SERVIPREST, que é na 
travessa Bom Jesus n0. 64 (ao lado 
da CASA BEZERRA), APENAS no 
horário vespertino, das 13,30 até as 
18 horas, das segundas aos sábados. 

pago" em nossa terra, teve o 
entusiasmo de mostrar, através 
das páginas do "JP", ao povo 
na Ilha, o que somos, o que fa- 
zemos o a nossa influência no 
desenvolvimento sócio-econômi- 
co do Maranhão e do Brasil. A- 
gindo assim, fez, o Dr. Jamenes 
Ribeiro Calado, chegar a verda- 
de, aos minimos detalhes, àque- 
la capital, inclusive afirmando 
que Imperatriz já supera São 
Luiz em arrecadação de ICM, 
em matéria de comércio avan- 
çado e em alguns outros setores. 

Por essas declarações, ao nos- 
so respeito, pelos dias que deu- 
nos o prazer de vê-lo entre nós, 
pelas impressos que levou de 
nossa terra à capital gonçalvi- 
na, em nome desVe povo que 
muito contribui na construção 
do Brasil de novas esperanças, 
o meu obrigaJo, Dr, Jamenes 
Ribeiro Calado. Que bons ven- 
tos sempres o soprem ao nos- 
so convívio. 

SOCIAIS 

Da. LEONOR MACEDO 

O dia 14 de abril marcou a paissa- 
gem da data natalícia da sr, Leon'- r 
Mesquita de Macêdo, esposa do Sr 
Jurivê de Macêdo, nosso reJacor — 
chefe. 

A data foi comemorada apenas em 
família. 

A direção e cj funcionários des- 
te semanário enviam à nataliciante 
os 'parabeiis a você".- - 

PREFEITO EM TOCANTINOPOLIS 

Confirma-se a realização em maio 
vindouro da reunião de 80 prefeitos 
Goianos na cidade de Tocantinópolis. 
em congresso que terá a participação 
de representantes de altos órgãos 
das administração iederal e estadual, 
visando sobre—tudo o melhor apro- 
veitamento das regionais e a maior 
partecipação do noite Goiano no con- 
senso estadual, 

PMIIGÍS COM NOVO GERENTE 

Assumiu a gerência da or- 
ganização Paragás em Im- 
peratriz o Sr. Ayrton Alírio 
Alves Monteiro, interina- 
mente até a'chegada do no- 
vo Gerente que virá de Be- 
lem para onde foi transfe- 
rido o Sr. Wilson Jerônimo 
Alcântara, atè aqui no de- 
sempenho daquelas funções. 

LOTEMA 

PARA O AGENTE 

Podemos divulgar com se- 
gurança, agora, que o Io prê- 
mio da loteria Estadual na 
última semana coube ao Sr. 
José Xavier, representante 
da Loteria do maranhão em 
Imperatriz. O bilhete não foi 
vendido e como praxe, ficou 
na conta do representante a 
quem cabe o pagamento das 
sobras. Dessa feita, entre as 
sobras, ficou bilhete corres- 
pondente ao primeiro prêmio 
e ao automóvel sorteado. 

Outro Golpe do Artista 

ALDEMAN COSTA 

Alegria, alegria (não é a 
do Simonal). Era a alegria 
dos estudantés da "ETC1" 
que partiam para Presidente 
Dutra, relamaudo a ausência 
do nobre e dinâmico educa- 
dor Dr. Fiquene. 

Foram bem recebidos na 
cidade que homenageia o Mal. 
Enrico Dutra. Brincaram, brin- 
daram e, entre copos, mos- 
traram a eloqüência do estu- 
dante tocantiuo, da terra tão 
íalada por Sarney em suas 
campanhas políticas... "das a- 
reias brancas de Tutóia às 
barrancas do Tocantins.." 

Mas a volta fêz desmanchar 
tôda aquela alegria contida 
no intimo de cada estudante 
carevaneiro. Quando tenta- 
vam tirar um ônibus de um 
atoleiro, eis que o Daniel, o 
presente da AEI foi levado 
contra o barranco, sofrendo 
desligamento ou rutura de ór- 
gãos ínstestinais. A cidade re- 
cebeu a vítima com senti- 
mento e solidariedade àquele 
moço idealista, de boa posi- 
ção social e política. As vi- 
siias eram constantes, no Hos- 
pital Sta. Cecilin, — Depois 
dos primeiros socorro o mé- 
aconselhou a ida do doente 
para Belem. Os colegas de 
todos os coiéglos mais uma 

vez demonstraram seu espi- 
rite solidário, fornecendo 
umo ajuda em dinheiro; 800 
cruzeiros da Escola Técnica 
220 do GBS e também dinhei- 
ro colhido no Ebner. Todos 
queriam salvar a vida do co- 
lega, a esperança do lar po- 
bre de seus já idosos pais. 

Surgiu então o "artista". 
Recebeu do pai do doente o 
dinheiro para a compra das 
passagens. Guardou esse e 
foi ao prefeito que solicita- 
mente forneceu as mesmas 
passagens. Já em Belém, o 
proprio Daniel forneceu o di- 
nheiro para os cigarros hotel 
e até para os aperitlvos do 
aconpanhante. 

Fim da história, o pai do 
doente teve que vender a se- 
mente do gado que tinha pa- 
ra poder pagar as despesas 
do hospital. 

E o dinheiro do velho para 
as passagens que a prefeitu- 
ra deu? E a contribuição dos 
estudantes? 

Não pessoal, vamos consi- 
derar; mas desse tanto não. 
Vamos tirar a mascara do 
"artista"; depenar o garboso 
pavão. 

E se não tiver outro jeito... 
só mesmo correia de couro 
de anta. 

Preíeiíura 

inicia Comerações 

O prefeito Renato Moreira de- 
terminou que ao comemorações 

alusivas ao Sesquicentenário 
da Independência do Brasil te- 
nham início em Imperatriz, ofi- 
cialmente, às 17 horas do dia 
21 próximo, em sessão solena 
que teré lugar na Praça Castelo 
Branco. 

Nesse sentido, a Prefeitura 
está oistribuindo convites a au- 
toridades e ao povo em Geral. 

Voltou Imperatriz, e agora 
para permanecer até final dos 
trabalhos, a comissão do INCRA 
que recebe as declarações de 
posse no município. Os funcio- 
nários da comissão estão tra- 
balhando provisóriamante no 
cartório do l^. oficio onde é 
grande a afluência de proprie 
tarios de terras, posseiros e ocu- 
pantes de glebas. 

Divulga-se que a comissão 
vem exigindo dos declarantes 
não apenas e documento alusi- 
vo à posse como ainda o nu- 
mero da inscrição de cada um 
no cadastro de pessoas físicas 
(cpf) do Ministério da Fazenda. 

ÜEISIiMENíO: EliEIll 

Os meios políticos locais mos- 
tram-se preocupados com a difi- 
tuldade encontrada no alista- 
mento eleitoral ante a falta de 
material adequado. Sabe-se que 
na 33^. zona eleitoral estão fal- 
tando os títulos em branco e 
que solicitação encaminhada pe- 
lo juiz eleitoral ao TRE até a- 
gora não foi atendida. 

A procura do cartório elei- 
toral acentua-se dia a dia para 
os alistamentos e transferencias 
que prometem alcançar cifras 
não previstas até o final do a- 
listamento. 

A falta de material eleitoral 
vem prejudicando não apenas á 
33a. zona eleitoral; também na 
comarca de Porto Franco o a- 
listamento está suspensa pelo 
mesmo motivo. 


