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Cemar garante: 

ENERGIA DIURNA 

O eng0 Antonio Bayma, 
diretor da CEMAR, em 
entrevista concedida ao 
O PROGRESSO anuncia 
que a partir do dia de 
ontem a CEMAR fornece- 
rá a cidade energia domi- 
ciliar diurna. O forneci 
mento terá inicio ás 12 ho- 
ras, prolongando-se até 
às 6 horas do dia imedia- 
to. E que, se isso não vem 
sendo feito há mais tem- 
po éjporque a v EM.-aR es- 
tá impossibilitada de tra- 
zer até Imperatriz os de- 
mais motores de que ne- 
cessita para a instalação 
completa de sua rede for- 

pecedora de energia, vez 
que a rodovia Porto bra- 
nco—São Luiz ainda não 
oferece segurança à pas- 
sagem doslpesados veícu- 
los que transportarão ês- 
ses motores e demais a- 
cessórios. 

Informou-nos mais o 
Eng0 Bayma que essa 
montagem de mais 2 mo- 
tores e a construção do 
prédio onde a CEMaR fi- 
cará definitivamente ins- 
talada estarão concluídas 
dentro de pouco tempo, 
pois as providências nes- 
se sentido marcham ace- 
leradamente. 

Nova Instalações 

Para o atendimento aos 
mútíplos pedidos de ins- 
talação domiciliar, segun- 
do aquele Engenheiro, a 
CEM AR desligará 800 das 

lampadas incandescente 
divresos pontos da cidade 
intercalando-as p/medida 

d/economia de força Tam 
bém o atendimento a es- 

ses novos pedidos já es- 
tá sendo feito agora, com 

a chegada dos relógios— 
nndidores que estavam 
em falta no almoxarifado 
da CEMr R. 

IMPERATRIZ 

ESCOimDOS;iO,BAiEIRAE ESCUDO 

Vereariores Leoncio Pires Dourado e Freitas Filho, a 
orofessora Edelvira Marques Barros, o diretor d'0 PRO- 
GRESSO, Matos Vieira e o Secretário Municipal de Edu- 
cação, Itapoan Martins Ltma, formaram a Comissão Julga- 
dora dos tiabalhos apresentados para a escolha do Hino, 
da Bandeira e do Escudo de Imperatriz, determinado pelo 
prefeito Renato Moreira.^ 

A reunião da Comissão Julgadora teve lugar sábado 
passado, precedida de um concerto de piano pela "prof. 
aria Adelizia Carneiro. 

Apurados os trabalhos aprer-entados, a escolha foi as- 
sim decidida:: 

Hino : lugar e de autoria do educaaur e magistra- 
do José de Ribamar Fiquene (letra e música). 2" lugar— 
com letra de Aníbal Nogueira e música de Benedito (Ca- 
xieuse) Santana. Esse foi aprovado pela Comissão como o 
hino da fundação da cidade; Bandeira :—Io lugar a de au- 
toria do pintor Etevaldo Moreno ; 25 lugar: desenho da 
prof. Maria Adelizia Carneiro. 

A bandeira é formada dor 3 listras horizontais super- 
postas nesta ordem de cores: amarelo, branco e verde, 
tendo ao centro um triângulo azul sôbre a qual vê-se uma 
coroa. Escudo: 1° lugar; desenho do pintor Antonio Carlos 
Silva. Mostra um escudo com bordas amarelas, encimado 
por uma coroa e uma faixa com a palavra «Imperatriz». 
Tem na parte inferior o dístico «Paz e Progresso». E so- 
bre o fundo branco estão retratados os principais produ- 
tos agrícolas do município; babaçu, arroz e algodão. 

Todos es trabalhos premiados serão oficialmente de- 
clarados e usados a partir do dia Io de maio vindouro. 

Os trabalhos colocados em primeiro lugar foram pre- 
miados com Cr$ 400,00 cada um. havendo prêmios meno- 
res até a terceira colacação 

Encontro Cívico 

Nacional 

Incorporando-se às come- 
morações levadas a efeito em 
todo o território nacional, Im- 
peratriz foi, dia 21, ã Praça 
Castelo Branco, representada 
autoridades, estudantes e po- 
pulares que entoaram o Hino 
Nacional Brasileiro e ouviram 
a palavra do Sr. Presidente 
da República e outros pro- 
nunciamentos, na conformida- 
de da programação anterior- 
mente divulgada pela Prefei- 
tura Municipal. O prefeito Re- 
nato Moreira presidiu às so- 
lenidades da abertura das co- 
memorações de sesqúicente- 
nário do Brasil. 

EM PORTO FRANCO 

Também a data foi solene- 

1193(00 BALSAS TASSO WSSfi 

Está prevista para dentro 
dentro de 30 dia a chegada 
a Tasso Fragoso rodovia Bal- 
sas Parnaíba que o Departa- 
mento Estadual de Estradas 
de Rodagem está construindo, 
com uma axtensâo de 130 qui- 
lômetros. — Para outubro, o 
DER conta inaugurar a liga- 
ção Buriti Bravo-Colinas, com 
50 quilômetros de extensão. 

SECRETARIO EM BRASÍLIA 

Viajou para capital fe- 
deral o 2Secretp,rio Loureu- 
ço Vieira da vSilva, da A- 
gricultura, que foi tratar 
de negoejos da sua pasta 
junto ao Min. Cirne Lima 
e a presidência dolNCRA. 

Da agenda, consta um 
convênio com o ministé- 
rio da h gricultura visan- 
do combate á febre afto- 
se no Maranhão. 

S/A — RADIO CULTURA DE 

EM ORGANIZAÇÃO 

2 a CONVENÇÃO 

São convidadoa os Snrs., 
subscritores a reunirem-se 
em Assembléia Geral, no dia 
2 de maio de 1.972,às 20 ho- 
ras na Sede Social do CLUB 
RECREATIVO TOCAN - 
TINS, à Ruà Godofredc Vi- 
ana, n0. 465, afim de trata- 
rem da Constituição definiti- 
va da sociedade, eleição da 
Diretoria; do conselho fiscal 
e Suplentes, fixação dos ho- 
norários e posse dos mesmos 
e interesse geral. 

IMPERATRIZ (MA), 15 de 
abril de 1.972 

PEDRO AMÉRICO DE SA- 
LES 

LEONCIO PIRES DOURA- 
DO 

GOVERNADOR ESUCESSÃO 

Da coluna "RODA VIVA", 
de Buzar, no JORNAL DO 
DIA 18 último, transcreve- 
mos: 

Com a plenitude do co- 
mando político em seu po- 
der, o Governador Pedif 
Neiva expediu, através P »! 
Diretório Regional da . .xíE- 
NA' as primeiras orientações 
sôbre o problema sucessório 
municipal. De acordo com a 
palavra do Governador, ain- 
da não chegou o momento 
de se falar neste assunto, 
considerando que os lança- 
mentos nesta altura do tem- 
po poderão perturbar todo 
o trabalho administrativo 
que o Governo vem empre- 
endendo. Embora estejamos 
num ano tido e havido como 
político, o Governador quer 
evitar as candidaturas pre- 
maturas, pois é sabedor que 
em muitos municípios a lu- 
ta pela conquista da Prefei- 

tura já está em fase de ple- 
na efervescência política, 
extrapolando muitas vêzes 
para caminhos de difícil 

composição partidária. 
Além do mais, de nada adi- 
anta essa deflagração ex- 

temporânea de candidaturas, 
quando se sabe que os cor- 
déis da escolha dos candida- 
tos serão manipulados por 
mãos fora do alcance dos po- 

líttcos municipais. É por isso 
que o Governador diz que 
somente as virtuosas estarão 
em condições de disputar os 
pleitos municipais." 

NOTA DA REDAÇÃO:- 

Meditai, Senhores meus, 
políticos candidatos a candi- 
datos, para os dois últimos 

tópicos desta nota "... os cor- 
déis serão manipulados "- 
E q- ?m se sentir "virtuosa", 
vai lá! 

mente comemorada sob a di- 
reção do prefeito Lourival Mi- 
Ihomem. Em seguida às sole- 
nidades do Encontro Cívico 
Nacional, aquela autoridade 
fêz a inauguração do nôvo 
sistema de iluminação da ci- 
dade e do prédio da Escola 
Normal e Ginasial de Porto 
Franco, construído em sua 
gestão. 

Documento Perdido 

Notificamos à praça que foi 
extraviada em poder do signa- 
tário uma nota promissória no 
valor de Cr$ 4.400,00 (quatro 
mil o quatrocentos cruzeiros) 
sem data de emissão e de ven, 
cimento, de responsabilidadede- 
Dr. Antônio Escórcío Filho. — 
O extravio ocorreu em dia da 
semana expirante. 

Imperatriz, 22/0 4/75 
IRINEU GONZAGA SANTOS 

Um Guardião 

Estado do 

Nosso eminente e magnâ- 
nimo Presidente da Repúbli- 
ca Emílio G. Mediei em sua 
mensagem de 31 de março úl- 
timo, ao Congresso, na come- 
moração magnífica do 8° ani- 
versário da Revolução, entre 
os muitos assuntos importan- 
tes que ali expendeu, consi- 
derou "carentes de regula- 
mentação" os seguintes: "re- 
giões metropolitanas; criação 
de municípios; criação de Es- 
tados e Territórios;"...ora bem 
se vê o interesse dinâmico 
em atender às necessidades 
palpitantes do povo. Ninguém 
mais po que o povo tocanti- 
nense esta carente dessas me- 
didas de autonomia, pois vive- 
mos aqui coagidos, humilha- 
dos sofrendo uma série de 
privações. Haja visto o caso 
do pagamento üess-as heroinas 
que mais trabalham pelo bem 
público, ensinando crianças, 
educando as, guiando as pelo 
bom caminho, sujeitando-se a 
um ínfimo salário, multas ve- 
zes até ridículo por ser infe- 
rior ao salário mínimo. Quan- 
do vem o pagador, es;e chega 
insolente e com exigências 
chocantes. Ora, tudo seria e- 
vitado se tivéssemos o Esta- 
do do Tocantins, pois Goiás e 
extenS0 demais dando, com 
franqueza,iiiSTgem para duas 
ou mais metrópoles: sendo 
uma onde é hoje a capital e 
a outra no centro da região 
que medeia os paralelos .5 O 
13. Assim o Brasil se enrique- 
ceria com uma unidade a ma- 
is e Goiás ganharia mais um i 
irmão. Brasília teria nas suas 
proximidades mais um Estado 
satelite e portanto nm Guar- 
dião a mais; mais uma unida- 
de para a federação. 

A criação do Estado do To- 
cantins é uma necessidade 
premente, pois esta região vi- 
ve em estado precário. Veja- 
mos outra cousa que a humi- 
lha; a renda dos municípios 
da região tocantinense atinge 
a muitos milhões; O Basa lo- 
cal recebe mensalmente avul- 
tadas somas das txatorias es- 
taduais, mas não resolve o 
caso do pagamento dos fun- 
cionários e professoras; ha 
necessidade de vir um estra- 
nho pagador para humilhar a 
todos e onerar os cofres pú- 

para Brasília 

Tocantins 

blicos. Esse numerário tem 
que ir para Goiania e de lá 
ser distribuído em migalhas, 
para se efetuar o pagamento 
dos funcionários; vem as fo- 
lhas de pagamento feitas lá 
muitas vêzes eivadas de erros 
omitindo nomes de funcioná 
rios e outras vezes maudando 
pagar outros duas vezes e 
sempre com atrazo 2 e até de 
três mêseí. 

Já temos maturidade polí- 
tica, já temos renda suficien- 
te, já temos até capacidade 
suficienteT de nos administrar, 
com uma população superior 
a 200 mil habitantes. Temos, 
pois necessidade urgente da 
mesma autonomia, que só vi- 
rá com a criação do- Estado 
do Tocantins. Aqui enk Porto 
Nacional já foi criado um Gi- 
násio Industrial, mas nunca 
funcionou. Um Banco do Bra- 
sil que até o momento ainda 
não foi instalado; foi votada 
um grande verba para a cri- • 
ação de uma Escola Agronô- 
mica, muito aplaudida por to- 
dos e pela Associação Rural 
desta cidade e ainda para a 
referida Escola O sr. Danton 
Brito e o Município doaram 
uma área de 100 alqueires, 
nem ussim se conseguiu, pois 
a verba foi desviada; foi vo- 
tada uma Delegacia 
no Primári' teve igual 
sorte r ^.do ser instalada e 

muitas outras cousas 
carentes para a nossa cidade 
ou para região não são apro- 
aprovadas umas, outras não 
tem viabilidade. E tudo isso 
de quem é a culpa? Por «qual 
razão não se realiza? unica- 
mente pela má vontade da 
maioria dos dirigentes da ca- 
pital que amarram o progres- 
so da região, olhando somen- 
te para o Sul do Estado, tal- 
vez pensem que o homem 
do Centro e Norte sejam pá- 
rias e também não precisem 
de conforto. Daí a necessida- 
da criação do Estado do To- 
cantins, Ideal que confiamos 
seja agora materializado, cm 
face do pronunciamento de S. 
Exa. o Sr. Pre^denta da Re- 
pública em sua mensagem 
ao Congresso. 
F. CEZAR FREIRE - Presiden- 

te da A,T.I. 
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SOLICITADAS 

O Artista em Tela 

por: HERMINIO LUIZ DA SILVA 

O meu esclerecimento a se- 
guir, ao povo de Imperatriz, 
desmente e protesta a nota 
inverídica publicada na edi- 
ção de domingo p. passado, 
neste conceituado semanário, 
escrita pelo Sr. Aldeman Cos- 
ta, sob o título "OUTRO GOL- 
PE DO ARTISTA". Quanto ao 
"Artista'* senhores se o medo 
e a insegurança impediram o 
Sr. Aldeman a falar claro, eu 
o faço, de fronte erguida, Tra- 
ta-se do Sr. Francisco Luiz da 
Silva, cujo "GOLPE" consis- 
tiu em pôr de lado seus pró- 
prios interesses, durante 15 
dias, período em que acompa- 
nhou o Sr. Daniel Santos, pre- 
sidente da AEÍ, vitimado por 
grave acidente, ocorrido quan- 
do do regresso da Caravana 
Estudantil que homenageou o 
Ilustre Educador Dr. José de 
Ribamar Fiquene, no cidade 
de Presidente Dutra, Ma. 

Ê preciso que o Sr. Aldeman 
saiba, que a oferta em dinhei- 
ro efetuada pelos^olégius lo- 
cais atingiu ao teto de Cr$ 
930,00(novecentos e vinte cru- 
zeiros), quantia esta arreca- 
dada pelo prafessor Roberto 
Dias, alunos Arnaldo Monteiro 
Albino Monteiro e outros, en- 
quanto que o Pretinho se en- 
contrava à cabeceira do do- 
ente, no hospital S. Cecília. 
Informou-me o próprio Dire- 
tor daquela Casa de Saúde, 
Sr. Dr. Celso Simões, que a vi- 
tima esteve 8 (cito dias) in- 
ternada no citado hospital, a 
tratamento cirugico prelimi- 
nar (Cisto tomia) pelo que re- 
cebeu a quantia de Cr$ 700,00 
( O sr. Aldeman sabe disto:., 
mentiu simplesmente por ví- 
cio). Esta quantia foi paga ao 
Dr. Celso Simões pek) proprio 
professor Roberto Dias, ten- 
do o Pretinho recebido o res- 
tante da arrecadação, no im- 
porte de Cr$ 220,00. De pos- 
se dessa insignificante impor- 
tância e como a viagem para 
Belém era questão de vida ou 
morte de Daniel, solicitou-se 
o valor das passagens ao pre- 
feito municipal, Sr. Renato 
Cortez Moreira, que pronta- 
mente atendeu. Partiu então 
o corajoso e espontâneo Pre- 
tinlio para Belém em compa- 

nhia do doente, com apenas 
Cr$ 220,00, com que fez as des- 
pesas iniciais de internamen- 
to do referido em uma Clini- 
ca parttcular naquela cidade. 

Mentiu ainda, «garbosamen- 
o Sr. Aldeman Costa 

qut» do afirma ter o Pretinho 
recebido do pai da vítima o 
valor das passagens forneci- 
das pelo prefeito. Conforme 
declaração do proprio Daniel, 
seu pai não forneceu qual- 
quer importância ao Pretinho 
nesta cidade e que posterior- 
mente, já em Belém custeou 
as despesas do seu tratamen- 
to, que atingiram ás cifras de 
de Cr$ 3.800.00 aproximada- 
mente. 

«Final da historia»: O sr. 
Aldeman Costa, de tanto fa- 
lar em golpe, foi golpeado por 
mostrar a Imperatriz a sua 
pobreza de espirito, a sua ca- 
pacidade caluniadora, apro- 
veitando-se da própria consi- 
eucia torpe, tentando apare- 
cer socialmente em detri- 
mento aobom conceito de que 
desfruta o Pretinho nesta ci- 
dade. 

Saiba sr- Aldeman que vo- 
cê já é reencidente nesta tris- 
te pratica da mentira, o que 
já estar mesmo se tornando 
um vício. E este vício pode- 
rá lhe trazer grave conse- 
qüência, pois não seio se es- 
taremos sempre dispostos a 
nos defender, somente através 
do jornal, de criminosos de 
seu tipo. Abra o olho. 

Herminio Luiz da Silva 
Godofredo Viana n0 945 

Imperatriz — Ma. 

Fórum: 

NOVO DIRETOR 

Em atendimento ao disposi- 
tivo legal, desde o dia 17 do 
corrente assumiu a diretoria 
do fórum nesta comarca o 
magistrado José Delfino Sípa- 
úba, da segunda vara. Essa di- 
retoria é exercida por rodí- 
zio, um ano para cada juiz, 
cabenao a seu detentor a fis- 
calização e orientação dos 
trabalhos forenses de ordem 
burocrática, estendendo-se 
aos cartórios.— 

AGORA 

Atenção Construtores 

Preço de Ferro p/construção: 

Uma polegada 1,54 

Meia polegada 1,66 

Um quarto 1,70 

Temos todas as bitolas. 

Nobre Armações 

Av. Dorgival Pinheiro de Souza 1302 

Fone: 373 

Aqui mesmo em Imperatriz 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

ompramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CGC. 06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142/053,006 

SMHZEM 

n 
TECIDOS E ELETRO 

^ DOMÉSTICOS ^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vaigas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciadi'. 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 — 
LBORaVúRIO DE ANALISES LÍN1CAS: 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—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matolcgia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebasttao Saldanha tralamento medico e cirurgia de urelra-prosiala e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n* 36 
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Jurivê de Macêdo 
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Mario Mazzini 
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1000 Exemplares 
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ÍRÍIO mi m CARROS 

Chegou ao conhecimento da 
reportagem que a poderosa or- 
ganização especializada em ven- 
da de carros da linha Volks- 
wagen, em São Luiz, a MARAU- 
TO, brevemenae virá instalar- 
se em Imperatiz no mesmo ra- 
mo de negócios, e com a mes- 
ma iinha de carros. 

PRÜF. D0R0THEÜ SOARES 

Tratando de interesses ligados 
ao exercido de sua profissão, 
esteve em Imperatriz o prof. 
Dorotheu Ribeiro Soares, reno- 
mado penalista maranhense, pro- 
fessor na Falculdade de Direito 
da Universidade do Maranhão e 
apontado para a reitoria desta 
última. 

No fórum local, o prof. Doro- 
theu defende o acusado Manoel 
Magarefe, ora na cadeia públi- 
ca local. 

justiça eleitoral 
COMARCA DE IMPERATRIZ 
estado do maranhão 

33a. ZONA 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz Eleito- 
ral da 33^ Zona da Comarca de imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão na forma da lei, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- 

nhecimeiito tiverem, que em secção realizada por êste Juí- 
zo no dia 6 do corrente mês, foi estabelecido o desloca- 
mento deste Juízo para os Termos e povoados desta Co- 
marca, a fim atender o alistamento eleitoral, de acordo com 
as datas predeterminadas como se segue; 

20/05/72 Primeiro Cocai e Bom Jesus 
27/05/72  Trecho Sêco - Belém Brasília 
28/05/72 Ribeirãozinho « » 
03/06/72 Cidelandia 

10/06/72 Açailandia 
17/06/72 Itinga 

24/06/72  Côco Redondo 
25/06/72  Petrolina 

08/07/72 João Lisboa (Termo) 
12/07/72  Mucuiba. (Município João Lisboa) 
14/07/72    Tanque « « » 

15/07/72  Buritirana y » « 
16/07/72   Centro Novo « » « 
22/07/72  Montes Altos (termo) 

Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 13 dias 
do mês de Ábril do ano de mil novecentos e setenta e do- 
is (1.972). Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão que dac- 
tilografei e subscrevi 

Dr. José de Ribamar Fiquene 

Juiz Eleitoral da 33a. zona 

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 

Terras: Fazenda Frades 

Continuação do numero anterior 

NOTA DO COPISTA 

0 Raimundo Ribeiro Bastos, foi da Casa Civil do Gover- 
nador Ademar de Barros. Conhece todo processo de grila- 
gem; seu telefone em São Paulo, é 51-1909, dado pelo próprio. 

2 — José Mendes Néto ' Sebastião Geraldo Néto, são 
os 'paulistas' que no mom nto movem feroz perseguição 
aos posseiros do Trêcho "^co. 

NOTAS DO COPISTA 

Esses dois (pai e filho) ensaiaram um planejamento na 
SUD AM, mais tão longe tiveram a aprovação inicial daquele 
orgão, venderam-no a terceiros, que por sua vez estão fa- 
zendo pequenas aberturas para valorisá lo e revendendo a 
outros. Pois na realidade não querem investir nada na re- 
gião. O que interessa é o comercio de terras. Só a parte do 
José Mendes Néto, 28.000 alqueires foi vendido depois de 
planejada a Cr$. 180,00(cento e oitenta) cada alqueire  

3 — Como se vé da demonstração, Maria Comba e Abí- 
lio Monteiro da Rocha, conseguiram repetir o milagre da 
Santa - Ceia, na multiplicação dos pães, da área de 90.000 
ou mesmo 100.000 ha. venderam 243.242 ha. localizados den- 
tro dos mesmos limites e ainda haremanescentes. 

1 — Abilio Monteiro da Rocha, Brasileiro, casado, re- 
sidente em Goiania grileiro, responsável diretamente em 
todos os grilos neste país. Responde processo crime por grila 
gem na Justiça de Goiás, onde está proibido por decisão 
judiciaria, de passar escrituras de terras. È fichado Comis- 
são de Terras do Ministério dajLAi.qa qto relatório da 
C.P.I. do Brigadeiro Velôso como sócio de João Carvalho, res- 
ponsável pela venda a estrangeiros de 2.000.000.00Ü de ha. 
de terras griladas. JOSÉ MENDES NETO, brasileiro, des- 
qüitado resid. e domiciliado na rua Nebrasca n0756, Brooklim. 
Paulista Nôvo, Capital de São Paulo, juntamente com o Sr. 
«Tarlei,» Sebastião Geraldo Nétó e Paulo de Tal que se diz 
irmão do Governador Laudo Natel formam a cabeça do gru- 
po "paulista" atemorisando os agricultores, criandentensões. 

2 — Raimundo Ribeiro Bastos, brasileiro advogado ex» 
deputado maranhense ex-chefe da Casa Civil de Ademar 
de Barros tel. 51-1909- São Paulo. 

3 — Martinez de Melo, brasileiro, solteiro residente em 
Belem, diretor da CIDA e envolvido em outrqs grilos. 

6 — Maria Comba, brasileira solteira, escrituraria e 
residente em São Paulo-Capital. NOTA DOCOPISTA:-Ela este- 
ve aqui à poucos dias a procura de um dos atuais propri- 
etários para o seguinte: EdigarGois Pinto, então residente 
aqui, descobriu projetou e executou o grilo com A. Monteiro 
da Rocha e Èla. Mais na partilha recebeu uma parte que 
segundo ele, não pagava os seus honorário pois dava ao seu 
trabalho de relações junto aos cartórios locais um valor 
igual ao seu trabalho. Então usando a lição do mestre Abi- 
lio fêz outro grilo no de Maria Comba e vendeu. Ela pro- 
testando contra esta desonestidade, exigiu do atual proprie- 
tário, 40.000.ha. ou Cr$ 40,000. E foram para o Sul resolver com 
Abilio. 

7 — Dario José Bernardes, brasileiro, engenheiro Civil, 
ex-diretor da CIDA 

8 — Sociedade Agro Industrial Tocantins Ltda. 
9—Um Cartório de Imperatriz. 
10 —Cartório do 5o OficiÓ de Goiania. 
11 — Euclides Horio, brasileiro, casado residente em 

Brasília e Goiania. 
12 — Cia industrial da Amazônia. CIDA que abriu falên- 

cia. 
13 — Luiz Teixeira de Carvalho, advogado, residente 

em S Paulo. 
14 — Elias Fernandes Sobrinho, residente em S. Paulo. 

Conclusão no Próximo número 

COVAP Materiais para Construção 

Atenção1.... 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 
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Lavrador afirma: 
I 

USINEIROS (MULTAM PLANOS DO GOVERNO 

— Enquanto o Govêrno pro- 
cura melhorar a qualidade 
de nosso arroz, fornecendo 
sementes selecionadas e dan- 
do assistência ao lavrador, 
o usineiro, artificiosamente, 
combate a ação governamen- 
tal forçando a produção do 
arroz de baixa qualidade em 
beneficio próprio em prejuí- 
zo do "arroz do Maranhão" 
como é chamado no merca- 
do no sul do país o pior ti- 
po de arroz pôstp à venda. 

A afirmação foi feita a 
O PROGRESSO pelo Sr Jo- 
sé (Zequinha) Rocha. & nta- 
dor de arroz no município de 
Imperatriz. 

Esclarecerído seu pensa- 
mento, prosseguiu: 

O arroz agulha, que oGo- 
verno pretende ver exporta- 
do de Imperatriz, é de cul- 
tura muito mais difícil que 
o Catete. Ele é do tipo debu- 
Ihador, isto é cai do caixo 
em quantidade maior que 
o outro, antes de colhido. 
Seca mais rapidamente, em 
pé forçando uma colheita 

mais rápida e portanto mais 
cara. E seu rendimento por 
linha de roça plantada é em 
média 10% inferior ao ren- 
dimento do Catete. 

Para ter compensação, o 
lavrador teria, necessária- 
mente que vender o Agulha 
a preço melhor que o Catete 
sabidamente muito mais ca- 
ro o primeiro no mercado 
sulino. 

Ocorre que em Imperatriz 
diz-nos Sr.Josè Rocha, os 
usineiros não pagam um cen- 
tavo a mais pelo agulha; 
compram-no ao mesmo preço 
do catete, desistímulando 
assim o produtor que, em 
sua maioria, não planta 
arroz agulha nem que o Go- 
verno dê a semente de graça. 
. Em contra - partida, 
acrescenta o informante, uma 
vêz na usina o arroz agulha 
é separado e beneficiado à 
parte do catete, auferindo 
disso o vendedor lucros fa- 
bulos em Anápolis, pela 
grande diferença de preços. 

O arroz do Maranhão:— 

Perguntado por que o cate- 
te é tão mal contado no mer- 
cado do sul, esclareceu o Sr. 
José Rocha quu também o 
culpado disso é o usineiro 
que para aumentar a mar- 
gem de lucros, depois de se- 
lecionar o arroz beneficiado 
mistura «quirera» ao «cate» 
para obter maior quantida- 
de do produto. Daí a razão 
pela qual o «arroz do Ma- 
ranhão» desfruta de péssi- 
mo conceito no mercado con- 
sumidor, relegado ao último 
plano na escala das vendas 
de Anápolis para a frente. 

A ajuda:— Falou ainda o 
informante sôbre a falta de 
airfparo ao lavrador na épo- 
ca da venda de arroz colhi- 
do. Entende que o Governo 

precisa encontrar um meio d 
comprar a produção direta- 
mente ao lavrador que não 
pode manter o produto es 

tocado, já que as normas vi- 
gentes de financiamento não 
atendem às necessidadem do 
homem da roça. 

Vereador deouncia corrupção 

O vereador Pedro Ribei- 
ro Gonçalves que é também 
o presidente da Executiva 
Municipal do MDB em Im- 
peratriz procurou a reporta- 
gem para denunciar aquilo 
que classificou de corrupção 
da parte de um fiscal da Me- 
sa de Rendas local cujo no- 
me, todavia, não mencionou. 

Alega o edil emedebista 
que há dias passados esse 
fiscal esteve no povoado Ri- 
beirãozinho e negociou o a- 
pôio de vários comerciantes 
à candidatura que for apon- 
♦^da nela ARENA à Prefei- 
tura iviunicih 

1 troca da 
dispensa dos impo^ esta- 
duais até novembro vinüv" 
ro. 

Também êsse fiscal, se- 

gundo ainda o denunciante, 
comprometeu-se com pessoa 
envolvida em processo-cri- 
me a conseguir com o dele- 
gado de policia da cidade 
•«fazer desaparecer o pro- 
cesso» caso o implicado a- 
poie a ARENA no próximo 
pleito. 

Prosseguindo sua denún- 
cia, diz mesmo vereador que 
grande quantidade de car- 
radas de arroz vem sendo 
despachada de Imperatriz 
para Belém sem 'o pagamen- 
to devido, também em tro- 
ca de aròio ao candidato que 
for lançado pelo partido go- 
vernjsta à Prefeitura de Ira- 
Deratriz.— Não esclarece se 
êsse arroz é ou não benefi- 
ciado. 

LOUCA OlERECE PERIGO 

Há dias, uma louca, mulher 
jovem, perambula pelas rues 
mais movimentadas da cidade, 
entre crrros, gesticulando, indi- 

ferente a operigo a que se expõe 
e que oferece ao trânsito. A sua 
presença constante na Av. Ge- 
túlio Vargas, horas mais moVi- 
mencadas, poderá provocar um 

acidente de trânsito e a sua pró- 
pria inerte. Seiia assim conveni- 

ente que a autoridade compe- 
tente providenciasse a retirada 

dessa mulher do meio das ruas ) 
entregando a a familiares, se 
existentes na cidade, ou enca- 
minhando-a a uma clínica espe- 

cializada, antes que um motoris- 
ta se veja sacrificado pela in- 
diferença da jovem ao perigo 

a que se expõe. 

Sócia i S 

ANIVERSÁRIOS : 

Dia 20 do corrente transcorreu, 
entre as alegrias de quantos lhe são 
caros, o natalicio da sra. Flor de 
Maria Luz Maranhão, esposa do sr. 
José Ávila Daniel Maranhão, agente 
local do I.N.P:S. A ilustre dama, que 
também integra a sociedade com 
raro destaque, é sócia da firma SER- 
V I P R E S T REPRESENTAÇÕES 
LTDA., e o evento foi motivo para 
que os inúmaros amigos seu e de 
seu digno esposo, a distinguissem 
com demonstrações de aprêço e re- 
gosijo. Nossos parabéns. 

NOEMIA CARDOSO COSTA 
Aniversaria hoje a distinta dama 

da sociedade carolinense, da. Noê- 
mia Cardoso Costa esposa do Dr. 
RfImundo Alves Costa* dir tor da 
Diesel Carolina e do Rotory Clube 
de Carolina' Da Noêmia é a presi- 
de da Casa da Amizade de Carolina. 

JURIVÊZINHO 

Amanhã estará comemorando ma- 
ais uma data natalicia o garoto Ju- 
rivê Filho, um dos componentes do 
"time" dirigido pelo casal. Jurivê e 
Leonor Macedo. 

VIAJANTE 
Transitou por nossa cidade, a in- 

teresses do FUNRURAL do qual é 
inspetor, o sr. Manoel Dionisio do 
Amaral. A principal motivação da 
sua vinda foi incrementar o funcio- 
namento do PRORURAL nesta cida- 
de, a cargo da Serviprest Represen- 
tações Limitada proporcionando as- 
sim aos lavradores benefícios de al- 
ta relevância. Serviu de anfitrião a-, 
ilustre vis tantes o nosso confrade 
Hélius de Monção, principal figura 
na representação do FUNRURAL en- 
tre nós. Ao Dionisio, nossa admiração 
aprêço. 

LUÍS VERAS 

Em companhia de sua esposa, da. 
Celeste, está em São Luís o Sr. Lu- 
ís Henrique Veras, Presidente do 
Rotary Clube de Imperatriz, que 
presta na Capital assistência ao Ve- 
ras Jr. que foi submetido a uma ci- 
rurgia de garganta. — Nossos votos 
de pleno êxito para que o Luizinho 
logo se recupere. 

Coope. itiva Agrícola lista Giimpl Ltda. 

(CAMGURU) 

Edital de Convocação 

í í 1 A Cooperativa Agrícola Mis+a 
Gu upi Ltda, convida os Senht •• 
res,1 Associados para a Assem 
bltda Geral Ordinária a ser re- 
alizada a em sua séde social nf 
Colônia Agrícola Gurupi, no dir 
29 de abril do corrente ano, 
às 8.00 horas em primeira con- 
vocação, às 9 00 horas segunda 
convocação, e às 10 horas em 
terceira convocação, para tra- 
tar aos seguintes assuntos ; 

a) aprovação das contas do 
exercício de 1971. 

b) Eleição da Diretoria. 

Açaiiandia — Imperatriz-Ma., 
13 de abril de 1972. 

MESSIAS MENDES PASCOAL 

Presidente em exercício 

ODILON SARDINH A 

Também verá passar o seu dia 
de aniversário, amanhã, o nosso es- 
timado leitor ODILON SARDINHA, 
carolinense quatrocentão, agente na- 
quela cidade da VARIG e membro 
destacado da sociedade da terra. 

JOSÉ LOPES 

Está viajando a negócio o alto co- 
merciante local José dos Santos Lo- 
pes, proprietá.io da CASA LOPES. 
— Boa viagem. 

DR. SEBASTIÃO SALDANHA 

Já com residência fixada entre nós 
o jovem e talentoso clínico Sebas- 
tião Saldanha, componente do corpo 
médico do Hospital São Raimundo. 
De São Luis chegaram também sua 
esposa, Da. Amélia e os filhos do 
casal. — Boas vindas. 

A PEDIDO: 

"Outro Golpe do s 

Artista" 

por DANIEL SANTOS 

Procurando esclarecer ao público 
sobre a matéria de responsabilidade 
do Sr Aldeman Costa, divulgada na 
edição passada deste semanário, sob 
o titulo acima, quando minha pessoa 
foi envolvida no libelo articulado con- 
tra um colega, devo informar aos 
leitores e demais interessados que. 

1 — AA pessoa que recebeu aque- 
jas criticas é um colega credor de 
minha gratidão e que me prestou 
especiais favores; 

2 — Em hipótese alguma adrnito o 
estravasamento de opiniões que ve- 
nham atingir pessoal e moralmente 
ao colega qup nada tenho. Consciente- 
mente, na impotência do meu nada. 
só tenho a agradecer a êle os favo- 
res recebidos. 

Esperava em seu favor uma pala- 
vra amiga e nunca, já tardiamente, 
uma critica sem razão de ser, sem 
procedência: 

3 — Aos que me julgam cúmpli- 
ce na publicação daquela matéria, ga- 
ranto sob palavra de honra a minha 

i não participação na mesma, a qual- 
quer titulo, nem em; outras que even- 
tualmente possam surgir. 

4 — Não são Igualmente de meu 
conhecimento as transações referidas 
naquela matéria, envolvendo inclu- 
sive os meus pais. inocentes também 
do que foi alegado na mesma publi- 
cação. 

Não posso admitir qua qualquer 
pessoa queira fazer-se de bonzinho 
e aparecer aos olhos do publico te- 
cendo críticas indevidas e sem fun- 
damento. Resta-me agradecer, de co- 
ração, mais uma vez, a atenção e a 
juda que me foi dispensada por to- 
la a classe estudantil imperatrizense 

a especialmente à ajuda do meu co- 
lega e companhante naquele momen- 
to dificil: Francisco Luis da Silva 
Pretinho. - Que o Criador recom- 
pense a todos. 

Edital de Praça de Bens 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
Ia. Vara da- Comarca de Imperatriz, Estado do Meranhão, na 
Lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele conheci- 
mento tiverem ou interessar póssa que, no dia 19 (dezenove) 
do més de maio vindouro, às 10 (dez) horas, na sala das audi- 
ências deste Juízo, Des. Tácido Caldas, à Trav. Uibano Santos, 
desta cidade, sob a presidência dêste Juizo pregão do Porteiro 
dos auditórios, serão levados a venda e arrematação os bens 
penhorados a CIRILO AL-'ES DOS SANTOS, na ação execu- 
tiva que lhe move o BANCO DO BRASIL, S/A,, Agência de 
Imperatriz, a quem mais der e maior lance, oferecer acima da 
avaliação de Cr$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos cru- 
zeiros, os seguintes bens: 1 (Uma) máquina Zacarias-tipo "A", 
modêlo comercial no valor de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros); 
1 (um) motor MWM tipo K. D. 12 61/35 22 HP valor de 
Cr$ 11,00.00 (onze mil cruzeiros); 1 (Um) terreno de 600 metros 
de frente com 1.000 ditos de fundos, na cidade de Axixá de 
Goiás, Estado de Goiás, registrado em imóveis, sob n5 de ordem 
12, no valor de Cr$ 1..500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros;; 
1 (Uma) cast. de armazém coberta com telha e construção de 
madeira de lei, parede de taipa, com 4 portas de frente quintal 
cercado de arame farpado própria para comercio, na referida 
cidade de Axixá de Goiás, registrada em imóveis sob.o n^ 13, 
no valor de Cr$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros); 1 
(Um) terreno devoluto na Zona Patrimonial do Município o qual 
mede 1.000 metros de frente e 2.000 de fundo, no Municipio 
de Axixá de Goiás, registrado em imóveis sob n0 19, no valor 
ee Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), 1 (Um) terreno dovoluto 
devoluto destinado a pastagens situado na Zona Patrimonial do 
referido Municipio de Axixá de Goiás, o qual mede 300 metros 
de frente por 1.000 metros de fundo, registrado em imóveis sob 
n0. 30, no valor de Cr5> 1.500,00 (hum mil e quinhetos cruzei- 
ros). Uma casa a rua do comércio onde funciona a Uzina com 
as seguintes caracteristicas, coberta com telha brasilite, paredes 
de madeira e alvenarias, medindo 6,50 metros de frentes por 20 
50 de fundo na referida cida de Axixa de Goiás, no valor de 
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros). Quém, pois, os ditos bens 
quizer arrematar, poderá, no dia, hora e lugar acima referido, 
com dinheiro a vista, ou sinal de 20 (vinte por cento), devendo 
nesse caso integralizar o seu lance dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas sob pena de perder o sinal dado. E, para os devidos 
fins de direito, mando passar o presente edital, que será afixado 
no lugar de costume e publicado no semanário "O Progressso" 
desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos ca- 
torze dias do mes de abril de mil novecentes e setenta e dois. 
Eu Raimundo Bandeira Barros Escrivão, datilografei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da 1- Vara 


