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0 Globo de 25 garante P. Noiva 

Enquanto os mais variados 
boatos circulam sobre a no- 
meação do futuro governa- 
dor dos maranhenses, "O 
Globo" do Rio anuncia como 
certa a nomeação do ex-se- 
cretário de Finanças do go- 
vêrno Sarney; Pedro Neiva 
de Santana. 

A propósito, as divergên- 
cias internas continuam e tem 
por pivô o Sr. José Sarney, 
ardorosamente atacado por 
Millet e outros oito e defen- 
dido por Alexandre Costa, 
Ivar Saldanha, Bilé Murad e 
Magno Bacelar. Êste último 
iuclusive negou o Senador 
Millet as câmaras da TV- 

Difusora para um pronuncia- 
mento contra Sarney. 

Enquanto isto, no Rio é 
José Sarney quem declara: 
"Eles não contarão comigo 
para desmoralizar a imagem 
do Maranhão Novo; O Estado 
que êles representam não e- 
xiste mais!" 

Observadores políticos de 
outro lado, garantem que 
Sarney não aceitará Icompa- 
nhia ^de Vitorino Freire em 
sua chapa, pelo que se espe- 
ra a condução deste úitimo 
a um cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas, ficando 
as duas senatórias para Sar- 
ney e La Rocque, embora as 

relações estremecida entre 
ambos. 

Continua a pressão para a 
tomada do Regional da Arena 
das mãos do ex-Governador, 
noticiando-se inclusive que o 
presidente nacional da agre- 
miação governista, dep. Ron- 
don Pacheco, não permite 
que Sarney fique com a pre- 
sidência do Partido no Ma- 
ranhão, 

Por seu turno, o MDB as- 
siste o desenrolar dos acon- 
tecimentos e pensa lançar-se 
à campanha para o Senado 
com um só candidato que se- 
ria o Sr. Epitácio Cafeteira. 

Em Bacabal 

aparelho subver- 

sivo dá cadeia 

Várias pessoas, entre elas 
o Dr. João Alberto de Sousa, 
foram presas em Bacabal, a- 
cusadas da prática de ativi- 
dades consideradas subver- 

sivas, inclnsive o uso de uma 
rádio clandestina, com peças 
de fabricação russa. Consta 
que a rádio foi apreendida 
e o líder do movimento teria 
sido levado para a Fortaleza, 
encaminhados outros partici- 
pantes .do movimento para 
Terezina. 

Assembléia aplaude "O Progresso' 

O nosso redator-chefe recebeu o seguinte telegrama: 

"Comunicamos esta Assembléia vg aprovan- 

do sessão ordinária ontem requerimento depu- 

tado Orlando Medeiros vg congratula-se vossa 

senhoria pela circulação do semanário O PRO- 

GRESSO sob sua responsabilidade pt Sds Ats 

Wilson Neiva Primeiro Secretario. 

O telegrama é datado de 26 de maio. 

Ao Deputado Orlando Medeiros, nosso particular 

amigo, e a seus ilustres pares os nossos agradeci- 

mentos sinceros por mais êste apôio. 

AÇAILANDIÂ-SIA. LUZIA SO EM 71 

Fontes fidedignas informam 
que a rodovia Açailândia a 
Santa Luzia somente será a- 
berta ao tráfego em fins do 
próximo ano, já que a etapa 

final, a cargo da construto- 
ra Mendes Júnior, está cal- 
culada para 550 dias de tra- 
balho, de acordo com o con- 

trato firmado. Êsses 550 dias 
somam mais de 18 mêses, o 

que significa a ligação Im- 
peratriz a São Luis por terra 
somente em fins do próximo 
ano. 

Por outro lado, pessoas que 
já percorreram o trêcho ga- 
rantem a necessidade de re- 
tificações para o desapareci- 
mento de curvas%acentuadas 
existentes no atual traçado. 

Reunião de Prefeitos 

Condecorado o 

Desembargador 

Esmaragdo Silva 

Ás vésperas de 'deixar 

o Go\erno do Estado o 

!Sr. José Sarney conde- 

corou com a Ordem do 

Mérito Timbira, a mais 

alta do Maranhão, S. Exa. 

o Desembargador Esma- 

ragdo (Silva, Presidente 

do Tribunal de Justiça. 

Fundador de "O DEMOCtlATA", redator de "O MA- 
RABÁ", Helius foi sempre um homem profundamente 
ligado a jornal. Inteligência lúcida, pena brilhante, lu- 
tou continuadamente no sentido de orientar no bom 
sentido a opinião do seu povo: a gente do Tocantins. 

Hoje, em Goiânia, longe de sua terra mas sempre 
atento ao que por aqui se passa êle não esquece os 
amigos. E a prova disto está na mensagem altamente 
confortadora que lá das terras do Anhaguera Helius 
dirige ao nosso Diretor-proprietário: 

"O advento d' "O PROGRESSO" trouxe-me a gra- 
ta recordação do idealismo que, tempos idos, ini- 
ciou esta amizade imensa que me une ao boníssimo 
José Vieira. Saudando-os (semanário e proprietá- 
rio), a minha afirmativa é que "O PROGRESSO" 
dará a Imperatriz a dimensão que se fazia ausente 
em razão de um passado de glórias,de um presente 
de pujança e de um futuro histórico que formam a 
grandiosidade da "Atenas Brasileira". 

Goiânia, maio de 1.970. 
HÉLIUS CÉZAR DE MONÇÃO 

• Helius, obrigado. 

João Lisboa terá agua 

Já se encontram em 

João Lisboa operários e 

máquinas perfuratrizes 

do FSESP que assim dão 

início às obras de insta- 
lação ali do berviço de 
Agua. 

O visinho município já 
conta com ruas de sua sé- 
de asfaltadas, graças aos 
esforços de sua prefeita 
Da. Nita Menezes, a qual 
conseguiu para ali as 
máquinas e trabalhado- 
res da SVOP. 

RADIO EDUCADORA TRANSMI- 

TIRÁ DO RECINTO DA FEIRA 

O vereador Leôncio Dou- 
rado, diretor proprietário da 
Rádio Educadora de Impera- 
triz informou à reportagem 
de "O Progresso" que a sua 
emissora manterá uma pro- 
gramação diretamente do re- 
cinto da Feira-Exposição de 
nossa cidade, transmitindo de 
palanque armado na Quinta 
de Ouro, em freqüência mo- 
dulada. 

Da programação da Edu- 
cadora na Exposição cons- 

Novo Secretário 

inaugura a II Ex- 

posição-Feira 

Acompanhado de grande co- 
mitiva estará hoje em Impe- 
ratriz o Secretário José de 
Ribamar Moreira Lima, da 
Agricultura, que presidirá as 
solenidades inaugurais da II 
Feira-Exposição de nossa ci- 
dade, na Quinta de Ouro às 
11 horas. 

tarà programas de diversão e 
de noticiário das atividades 
do conclave, além de progra- 
mas de utilidade pública na 
orientação de freqüentadores 
do recinto e de demais inte- 
ressados. 

Dr Fiquene 

continua 

no Bandeirantes 

Na Secretaria de Educação 
o Prefeito Municipal assinou 
outro convênio que discipli- 
na o funcionamento do Gi- 
násio Bandeirantes em Impe- 
ratriz . 

Cabendo ao prefeito a in- 
dicação do nome do Diretor 

^daquêle Ginásio S, Sa. indi- 
cou para continuar o Dr. José 
Ribamar Fiquene, atual dire- 
tor do Bandeirantes e presi- 
dente da Fundação Eurico 
Dutra que aqui mantém co- 
légios secundários. 

De retorno a Imperatriz o 
coordenador do "Município- 
Escola", Sr. Francisco Zame- 
nhof de Oliveira vem de con- 
vocar os prefeitos da área 
beneficiada pelo curso do 

S3NAM para uma reunião em 
Imperatriz, no próximo dia 6 
de junho. 

O curso terá seu início 
dia 8. 

IMPERATRIZ EM FESTA 

INICIA HOIE A 2 

a 

Se a moda péga... 

Prefeitos em apuros 

Vanderlino Mendes,, de Pri- 
meira Cruz; Gildasio Ferrei- 
ra Brabo, de Bom Jardim; e 
Francisco Rodrigues (ia. Sil- 
va (Chico Doca) de Áltamira 
do Maranhão acham-se às 
voltas com suas câmnras de 
de vereadores e Tribunal de 
Contas. O primeiro teve sus- 
penso em seu município o 
pagamento do Fundo de Par- 

ticipação e os dois últimos 
estão afastados dos respecti- 
vos cargos, acusados de má 
aplicação de verbas. 

Notícias do sul do país in- 
formam que MDB. pretende 
ir ao Supremo Tribunal con- 
tra a Lei da Censura e a Lei 
das Inelegibilidades, as quais 
êntende o portico oposicio- 
nista anticonstitucionais. 

Na Quinta de Ouro a ativi - 
dade chega a assombrar. Os 
palanques surgem em todos 
os quadrantes. Restaurantes, 
bares e tablados para diver- 
sões são instalados. De ou- 
tro lado os currais, cochei- 
ras e demais dependências 
para a acomodação e desfi- 
le dos rebanhos em exposição 
já estão prontos. 

Expositores, peões, traba- 
lhadores e curiosos desfilam 
sem cessar pelo aprasível 
recanto, à sombra das man- 
gueiras. 

É a Feira que se inicia. Às 

11 horas o Secretário da A- 
gricultura, Dr, Moreira Lima, 
representando o Gov. Antônio 
Dino, cortará a fita inaugu- 
ral, após o que haverá um 
grande churrasco, no próprio 
recinto da Exposição. E até 
o dia 31 tudo será festa na 
Quinta de Ouro. 

Exame e Classificação 
do Rebanho 

De Carolina, já estão entre 
nós, trabalhandovmuito,'os ve- 
terinários Francisco de Sou,- 
sa Rocha e Domingos Ubirá- 
jara, encarregados dos exa- 

mes do plantél: diagnóstico 
aa brucelose. 

Os classificadores do reba- 
nho, formarão uma comissão 
composta do Dr. Sílvio Cas- 
tanheira, de Marabá; Márdem 
Nogueira, de Belém, além de 
um representante da Secre- 
taria de Agricultura do Ma- 
ranhão, cujo nome não nos 
foi fornecido. 

Desfile 
No intúito de incentivar a 

criação regional deliberaram 
os promotores da Feira que 

(Continua na 4a. oágina) 
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CRIME DA LAGOINHA NA JUSTIÇA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IM- 

PERATRIZ 

ESTADO DO MARANHÃO 

O Pa efeito municipal de Im- 
peratriz, Estado do Maranhão, 
cidadão Renato Cortez Mo- 
reira, no uso de suas atribui- 
ções legais, etc. 

EDITAL 

FAZ SABER a todos os"seus 
habitantes e a quem mais in- 
teressar possa que pelo pra- 
zo de trinta (30) dias que o sr 
JOSÉ NASCIMENTO DA SIL- 
Va requereu por aforamento 
na forma da lei, um terreno 
de propriedade do Patrimônio 
Municipal desta cidade, sito 
à rua Guanabara, s/n0, me- 
dindo doze (12) metros de 
frente, por vinte (20) ditos 
de fundo, limitado pelo lado 
direito coma senhora Juven- 
tina Alves da Silva, pelo la- 
do esquerdo com o senhor 
Nelson Lima Ribeiro, frente 
com a rua Guanabara e fun- 
do com a Trav. Urbano 
Santos. 

— o — 

WALTER DE PAIVA ASSUN- 
ÇÃO, requereu por aforamen- 
to na forma da lei, um ter- 
reno de propriedade do Pa- 
trimônio Municipal desta ci- 
dade, sito à Trv. Luís Do- 
mingos, s/n9, já cercado, me- 
dindo cinco (5) metros de 
frente, por quarenta (40) di- 
tos de fundo, limitado pelo 
lado direito com o senhor Jo- 
sé Ferreira Silva, pelo lado 
esquerdo com o senhor Wal- 
ter Paiva Assunção, frente 
com a Trav. Luís Domingos 
e fundo com a senhora Iza- 
bel Pereira Silva. 

— o — 

JOSÉ PIRES SANTOS, re- 
quereu por aforamento na 
forma da lei, um terreno de 
propriedade do Patrimônio 
Municipal desta cidade, sito 
à Trav. Dr. Antônio Miranda 
s/n, já ocupado com uma ca- 
sa coberta de telhas, paredes 
de taipa, medindo seis (6) 
metros de frente, por (30) 
trinta ditos de fundo, limita- 
do pelo lado direito com a 
senhora Vicencia Pereira 
Barbosa, pelo lado esquerdo 
com o senhor Pericle Andra- 
de da Costa, frente com a 
Trav. Antônio Miranda e 
fundo com a Trav. Bom Futu- 
ro. 

Gabinete do Prefeito Muni- 
cipal de imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 14 de maio 
de 1970. 

Renato Bortez de Moreira 
Prefeito Municipal. 

Já se encontra na jus- 
tiça o inquérito sobre o 
já famoso "crime da La- 
goinha", de que são a- 
cusados o ancião Moisés 
de Azevedo, dois irmãos 
motoristas e um sobrinho 
de Moisés. 

Já estão presos Moisés 
e os motoristas, enquan- 
to o quarto acusado, Osa- 
nias está foragido. Na po- 
lícia e no enterrogatório 
os três presos negam sua 
participação no crime, 

Em 1963 foi requerida na 
Comarca de Imperatriz a de- 
marcação e divisão da data 
de terras SOLEDADE, do mu- 
nicípio de João Lisboa, Des- 
de então o processo tem seu 
andamento retardado graças 
a inúmeros incidentes sur- 
gidos graças à presença den- 
tro do perímetro da "data" 
de grandes povoados, entre 
os quais Mucuíba e Cumaru, 
cujos moradores obstacula- 
ram até pela violência o ser- 
viço de perímetro, temerosos 
de se verem expulsos das 
terras perdendo suas roças. 

Até políticos fizeram ali 
sua "média", influenciando 
negativamente os posseiros. 

Alguns condôminos tenta- 
ram junto ao município de 
João Lisboa a venda de uma 
parte da Soledade para fi- 
xação desses posseiros, o que 
não se conseguiu pela falta 
de recursos do município. 

Agora, no passado dia 25, 
advogados, condôminos e pos- 
seiros participaram conjun- 
tamente de uma reunião à 
qual esteve presente tam- 
bém Da. Anita Menezes, pre- 
feita daquele município. Fi- 
cou na ocasião estabelecido 
que os condôminos abririam 
mão em favor dos povoados 
de uma faixa de terras de 
18 quilômetros de comprido 

que se sabe cometido al- 
ta noite, presumivelmen- 
te por questões de terras, 
e tem como vítima Lino 
de Tal. 

Os 3 acusados presos 
já contrataram advoga- 
dos e estão lutando para 
destruir a acusação. Os 
motoristas tem como seu 
advogado o Dr. Jair Gui- 
marães e Moisés contra- 
tou para defendê-lo a Ju- 
rivê de Macedo. 

Pelas circunstâncias de 

por 3 de largura, num ver- 
dadeiro presente à prefeitu- 
ra de João Lisboa. 

Idéias foram trocadas e a- 
ceitas. Os chefes políticos 
prometeram o assentimento 
dos posseiros à decisão, para 
que assim se demarque e 
divida fiualmente a Soledade, 
atendendo a um só tempo o 
interesse geral e o particu- 
lar. 

BOTIJÃO DE 

GÀS EXPLODE 

E FAZ VITIMAS 

Acidente de graves pro- 

porções foi verificado no 

último dia 25 quando em 

casa do Reverendo Paulo 

Ramos explodiu um boti- 

jão de gás, com princípio 

de incêndio. Atingida pe- 

la explosão sofreu graves 

queimaduras, principal- 

mente no rosto e na re- 

que se cerca o crime e 
pelo número de acusados, 
espera-se uma batalha ju- 
diciária de grandes pro- 
porções. Vem funcio- 
nando na acusação, na 
ausência do Promotor de 
Justiça, o Dr. Agostinho 
Soares. 

Alistamento 

Eleitoral 

No último dia 24 deslocou- 
se para o povoado Açailân 
dia Dr. Juiz Eleitoral desta 
Zona, José de Ribamar Fi- 
quene. Naquele povoado, 
nesse dia, o número de ins- 
crições atingiu a 230. O alis- 
tamento teve a assistência 
de representantes da ARE- 
NA e MDB e teve por palco 
o Grupo Escolar de Açailan- 
dia. — Para o local dirigiu- 
se também o Sr. Altimar Gon- 
çalves, escrivão da polícia, 
acompanhado de elementos 
do destacamento local, numa 
medida de precaução bas- 

O noticiário esportivo di- 
vulga que é pensamento do 
Presidente Garrastazu sus- 
pender as transmissões de "A 
Voz do Brasil" durante o cam- 
peonato mundial de fute- 
bol, para que a transmissão 
do programa oficial não im- 
peça a audiência dos jogos 

PLANTAÇÃO DE 

DENDÊ NA BR 14 

Cogita-se da criação em 
Belém de uma empreza de e- 
conomía mista que estudará 

as possibilidades do plantio 

do dendê na Belém-Brasilia. 
A medida é encorajada pelo 

Ministro Cirne Lima e será 
fiscalizada pela SUDAM. 

gião toráxica,uma senho- 

rita# que 'Vive com a fa- 

mília do pastor. — Ao re- 

digirmos esta notícia a 

vitima ainda corre peri- 

go de vida. 
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tante louvável, quando s- 
previa e como aconteceu j 
presença de verdadeira mul- 
tidão, principalmente porque 
aos domingos realiza-se tam- 
bém a feira do povoado. 

Hoje o alistamento eleito- 
ral terá prosseguimento no 
interior do município, desta 
vêz no Itinga. 

pela Copa, transmitidos pela 
maioria das emissoras brasi- 

leiras. — Dado a diferença 
de fuso horário as transmis- 
sões do México, às 16 horas 

local, coincidirão com o ho- 
rário da Voz do Brasil, das 
19 às 20 horas. 

CAMPEONATO MUN- 

DIAL DE FUTEBOL 

Com a partida México ver- 
sus Rússia tem início hoje o 
campeonato mundial de fu- 
tebol que se prolongará até 
o dia 20 de junho. 

A disputa terá sequênçia 
no dia 2 de junho com jogos 
em Toluca, Guadalajara e 
León. 

A Seleção do Brasil está em 
rigorosa concentração em 
Guadalajara, onde disputará 
as oitavas de finais. 

Ainda a propósito de cam- 
peonatos esportivos, na se- 
mana passada o Brasil sa- 
grou-se vice-campeão mundi- 
al de Bola ao Cesto, com a 
Iugoslávia sagrando-se cam- 
peã. 

COVAP DO MAR ANHAO 

Está presente no desenvolvimento de Imperatriz 

FILIAL: RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, N0. 1444 — TELEFONE 202 - IMPERATRIZ - MA. 

MATRIZ: RUA 20 N0. 809 - GOIÂNIA - GOIS 

De tudo para sua construção pelos melhores preços da região: Azuleijos, Ferro, Cerâmica, Louças sanitárias, Canos 

galvanizados e Conexões, Cimento, Caixa dágua, Metais, Telhas Brasilit, Chapas prêtas galvanizadas, Tintas em pó e 

preparadas, Fechaduras, Material elétrico, Canos plásticos e Conéxões. Portas de madeiras e portas de Ferro, etc. 

■ ■ 

^tAxi aéreo londrinense ltda. 

3as. e 6as. 09,00 horas para anta Inês e S. Luiz 
3as. e 6as' 15 horas para Grajaú—Barra do Corda—S, Domingos 
2as. - 4as. e sábados para Araguatins—Marabá e Belém. 
Pontualidade-Ta. ifas reduzidas-Equipamentos novos 

FONEf IOO E IOO 

Conriêminos dão suas terras 

"A Voz do Brasil" Interrompida 
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Operação Imposto de Renda 1970 

ORIENTAÇÃO AOS CONTRIBUINTES — PESSOAS FÍSICAS 

CARTAO CADASTRO E CARTÃO DE IDENTIFICÇAO DO CONTRIBUINTE 

Os contribuintes que apresentaram declaração de ren- 
dimentos, no exercício de 1969, foram inscritos ex-offício 
pelas Repartições da Secretaria da Receita Federal, no Ca- 
dastro de Pessoas Físicas (CPFX 

Juntamente com os formulários para a declaração de 
rendimentos os contribuintes receberão êste ano o CAR- 
TÃO CADASTRO e CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO do con- 
tribuinte, êste em duas vias. 

O cartão Cadastro deverá ser atualizado pelo contri- 
buinte e devolvido com a declaração de rendimentos de 1970. 

Não estando o contribuinte sujeito à apresentação de 
declaração êste ano, mesmo assim, deve atualizar o cartão 
cadastro e entregá-lo ã Repartição da SRF, sem outras for- 
malidades. 

O cartão de identificação do contribuinte é o documen- 
to comprobatório de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS 
FÍSICAS (CPF). E' emitido em duas vias, com vvalidade 
até 31 de dezembro de 1971. As duas vias permanecerão 
em poder do contribuinte. 

As pessoas que, não tendo apresentado declaração em 
1969, desejarem obter o Cartão de Identificação do Contri- 
buinte deverão inscrever-se* mediante entrega da declara- 
ção de rendimentos referentes ao exercício de 1970. 

As pessoas que não receberem o cartão de identifica- 
ção do Contribuinte até 31 de agosto de 1970, deverão fa- 
zer uso, provisoriamente, do número constante do recibo 
referênteà declaração de rendimentos de 1970. 

O dependente não inscrito de contribuinte cadastra- 
do nos papeis em que for necessário, mancionará que é de- 
pendente e o número de inscrição da pessoa de quem 
depende. 

A pessoa física não sujeita à apresentação de declara- 
ção de rendimentos cujo dependente necessitar do cartão 
de identificação do contribuinte deverá inscrever-se median- 
a apreseatação da declaração de rendimentos em 1970. 

1 — A partir de l5 de setembro de 1970 

A — 

B 

C 

D 

E - 

Nas receitas, recibos de honorários, contra- 
tos procurações e anúncios de publicidade re- 
lativos ao exercício de atividade de forma- 
ção profissional de nivel superior. 
Nas notas promissórias, pelos emitentes, cre- 
dores endossantes e avalistas. 
Nas letras de câmbio, pelos sacadores, sa- 
cados e endossantes. 
Nas escrituras de compra e venda de imó- 
veis, que forem levados a registro nos RE- 
GISTROS DE IMÓVEIS, por compradores ven- 
dedores e intervenientes. 
Nos contratos de locação de bens móveis e 
imóveis, pelos locadores. 

2 — A partir de 1Q de janeiro de 1971: 

V. tem ínterêsse 

em saber tudo 

sêbre o Volkswagen 

de 60 HP? 

O número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físi- 
cas, que consta do Cartão de Identificação de Contribuinte 
deverá ser mencionado obrigatoriamente. 

Procure-nos. 

Estamos interessados 

no seu ínterêsse. 

Tão interessados que até já vamos 
lhe adiantando algumas informações. 

E a primeira é esta: o Volkswagen 
1.600, apesar de ter 4 portas, é 
mais Volkswagen do que nunca. 

Ou seja: êie também tem motor 
refrigerado a ar. 

Só que com mais potência: 
60 HP. 

E com suspensão por 
Nos documentos de licenciamento de veículos au- 
tomotores com mais de 30 H. P. 

barras de torção. 
Além de uma vantagem que 

aparece nas curvas: o VW 1.600 
vem com um estabilizador 
também no eixo traseiro. 

Economia? 
Para consumir um litro de gasolina 

v. vai ter que andar 11 km com êle. 
E para trocar 2,5 litros de 

óleo, só depois de 2.500 km. 

Como todo Volkswagen que se 
preza, o VW 1.600 também tem 
aquela chapa de aço fechando 
tudo embaixo. 

Mas para saber tudo sobre o 
Volkswagen de 60 HP, dê-nos o 
prazer de sua visita. 

Afinal, se v. está interessado no 
Volkswagen 1.600, nós estamos 
interessados no seu interesse. 

MULTA— A omissão do número de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas, nestes casos, sujetar o contribuinte à 
multa de Cr$ 50,00, por papel ou documento. 

Comércio de Automóveis Magopar S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 —Teleg. MAGOPAR — Fones 151/153 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

Loja Viana 

DE 

TECIDOS E ELETRODOMÉSTICOS 

Viana & Irmão Comércio e Indústria 

Tecidos e Artefatos em Geral. Máquina de Costura, Máquinas de Escrever e Somar. Rádios, Radiolas, Gela- 

deiras, Fogões a Gaz e Bicicletas. Vendendo sempre por menos. 
Ã,- -v' J' 7 H .■ è 7 ' /• ••• 'jKL' •'»' .T7 7' .. 

MATRIZ: Rua Godofrêdo Viana, n. 556 — Fone 149 — Imperatriz - Maranhão 

FILIAL: Rua Cônego João Lima, 682 — Araguaina - Goiás 
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Eleição direta para Governardor: Atendendo a uma solicitação da ala moça 

da ARENA o Presidente da República teria prometido que 1970 será o último ano de 

eleição indireta para governadores. 

ANO I Imperatriz (Ma.) 31 de maio de 1970 N0. 5 

Noticias de Marabá 

(Notas colhidas por um OBSERVADOR, especial 
para «O Progresso») 

Depois de arrastar-se por quase 2 anos, concluiu-se finalmente, o 
inquérito instaurado pelas autoridades militares em torneado rumoroso es- 
touro da extinta Cooperativa Mista Agro-Pecuária de Marabá Ltda., que 
causou prejuízos aos agricultores e pequenos pecuaristas deste municínio 
avaliados no inquérito pela respeitável soma de NCr$ 1.500,000,00, sen- 
do indicados como principais responsáveis os Srs. Valmir Matos Pereira 
e Francisco Couto Fernandes Filho, que já se encontram recolhidos a 
Penitenciaria do Estado, onde aguardarão os respectivos sumários 
de culpa. 

A malfadada Cooperativa, fundada em junho de 1964 pelo primeiro, 
foi logo posta a serviço dos interesses privados do seu fundador, trans- 
formando-se pouco a pouco num polvo insaciável sugador das economias 
dos homens rudes e trabalhadores deste municídio. De parceria com 
Francisco Couto Fernandes,rque então exercia a gerencia de poderoso es- 
tabelecimento de crédito desta cidade e que lhe emprestava a mais deci- 
dida cobertura bancária, Valmir Matos demonstrou alta pericuiosidade na 
arte de ludibriar os incautos, conseguindo envolver com suas labias até 
pessoas de regular inteligência e tino comercial. A Cooperativa Cqu® só 
cooperava para a prosperidade econômica de seu funoador), empregava 
os mesmos métodos de escroqueria usados com tanto sucesso, ha anos 
no Rio, pelo celebre estelionatario Felipeta, # 

A Castanha 
A safra de castanha ora findante deixou muita gente decepciona- 

da deante dos preços baixos da preciosa amêndoa, que não compensam 
as despesas sempre crescentes de sua extração, Muitos extratores quei- 
xam-se de que vivem a dançar na corda bamba e sempre oscilante das 
cotações do principal produto de exportação do Município, enquanto as 
despesas para sua colheita permanecem sempre com tendência altista. 

Titnlos protestados 
O comércio marabaense outrora, outrora um dos mais sólidos e prós- 

pero do interior do Pará, sofre presentemente as conseqüência de uma 
crise de graves proporções, o que se pode verificar pelo crescente nú- 
mero de .títulos protestados nos Cartórios da cidade, 

Eis o que colhemos em fontes absolutamente fidedignas: 
Janeiro, 22 títulos Valor 29.320,75 
Fevereiro 51 « « 94,779,27 
Março 32 « « 31.987,97 

Ministro Costa Cavalcante; 
E" esperado nesta cidade o Ministro do Interior General Costa Ca- 

vaicante, que, em companhia do Sr. Leonel de Mendonça Vergo ino. Pre- 
feito de Marabá e uma lusida comitiva composta de personalidades do 
governo federa', seguirão via aérea, em visita ao novo Eldorado da í - 
mazonia, a Serra dos Carajás, onde estão sendo testada uma das maio- 
res e mais ricas concentrações de minérios da ferro do mundo. 

INICIA A EXPOSIÇÂO-FEIRA 

(Continuação da la. oágina) 
sòrnente o produto desta zo- 
na concorrerá aos prêmios 
distribuídos, ficando o reba- 
nho do sul apenas para o 
setor comercial. Aos animais 
classificados serão distribuí- 
das taças, diplomas e men- 
ções honrosas. 

Até quando redigíamos es- 
tas notas era certa a pre- 
sença dos seguintes exposito- 
res locais ou regionais: Juve- 
nal Carvalho, de João Lisboa; 
Adolfo (Fasenda Karajà); An- 
tônio Régis Albuquerque, Os- 
waldo Alcides de Oliveira, 
João Lima, Tim Freitas, Dr. 
José Ribamar Bezerra, José 
Costa Filho, Maurício'Villela, 
Sebastião Régis e Messias da 
Silva, de Imperatriz. 

De Uberaba virão Homero 
Garcia, Alexandre e José Mar- 
tins; de Barretes: Laudemiro 
Sampaio; de Goiânia: Geral- 
do Soares e Idieno da Silva; 
de Paragominas: Jairo Men- 
des e Ricardo Ferraz: de Ca- 
rolina: Otalmir Ase vedo. 

Cerca de 2.000 bovinos par- 
ticiparão da Feira, que con- 
tará ainda com suinos e aves. 

Agna e estacionamento 

A Exposição contará com 
água encanada e parque de 
estacionamento. 

Diversões 
No correr da Feira a As- 

sociação Atlética Banco do 
Brasil, o Clube Recreativo 

"O Progresso" em S. Luiz 

Na última semana circulou em São Luis a 
edição número quatro dêste jornal. E a repercus- 
são foi a melhor possível, para nossa alegria. 

Na Assembléia Estadual os deputados Orlan- 
do Medeiros, Pires Collins, José Brandão, Isaac 
Dias, Merval Mello, Manoel Gomes e Artur Car- 
valho (General) teceram referências elogiosas a 
êste semanário, tendo o deputado Gal. Artur 
Carvalho afirmado que "O Progresso é um jornal 
da melhor impressão pois não suja a mão do 
leitor nem traz podridão em suas páginas". 

Também o Prosidente do Tribunal de Jus- 
tiça teceu elogios a êste semanário. 

Igualmente os jornais da capital gonçalvina 
deram destaque à publicação de "O Progresso", 
sendo que o Jornal Pequeno em sua última pa- 
gina do dia 28 último assim se expressou a nos- 
so respeito: "enquanto politiqueiros sem expres- 
são tentam sucumbir a imprensa, o povo sen- 
tindo sua elevada importância cria novos jornais 
nos mais distantes rincões. "E depois dé men- 
cionar a nossa circulação salienta que "numa li- 
nha totalmente independente êste novo órgão de 
divulgação, de estética moderna e de redação 
sugestiva, promete cnmprir com esme- 
ro sua honrosa missão de informar e ajudar 
a instruir o povo de sua região. 

Já " O Imparcial ressalta" a boa feição grá- 
fica e o farto noticiário dêste jornal que se 
constitui mais um eficiente órgão em defesa da 
comunidade do Tocantins. 

Tocantins e o Rotary Clube 
de Imperatriz promoverão 
concursos para eleição de 
"Rainhas". 

Destinados aos peões, ex- 
positores e público em geral 
veremos os tradicionais ro- 
deios e corridas eqüestres. 

Impostos 
A exemplo do que ocorreu 

no ano passado surge ainda 
desta vez o problema de fis- 
calização estadual que pre- 
tende cobrar impostos sobre 
as transações efetuadas na 
exposição (venda de gado) 
contrariando o que se faz em 
outras exposições, em outros 
Estados. 

Os promoventes, por causa 
disso, já procuraram enten- 
dimentos com os altos esca- 
lões da Fazenda Estadual, 
estando o deputato Pires Col- 
lins encarregado de uma so- 
lução do impasse, com espe- 
ranças de qne tudo se resol- 
va a contento vêz que esses 
impostos concorrem para a 
diminuição dos negócios da 
Feira, 

Visitantes 
Dos mais variados recantosMo 
Estado e de outras unidades 
da Federação surgem os vi- 
sitantes à 2^ Feira-Exposição. 

Em Imperatriz |a mostra 
transforma-se em verdadeira 
atração, levando até a Qnin- 
ta de Ouro milhares de pes- 
soas de tôdas as camadas so- 
ciais e idades. 

'Dcé^íLe Social 

Por HENRY 

Em solenidade realizada sábado pas- 
sado, foi inaugurado o mais novo 
clube da cidade: O SAYONARA, 
pertencente ao Grêmio da 43. série 
da E,T.C. desta cidade, a fita foi 
cortada pelo vioe-prefeito. industri- 
trlal, Dorgival Pinheiro de Souza. 
Entre os mais animados destacava-se 
o inlustre homem público e o seu 
companheiro de mesa, A r 1 v a 1 d o 
(S E S P), Parabéns ao Eliud Nunes 
Mendes e demais membros da Dire- 
toria. 

—O— 
A cidade contará com mais uma 

Entidade, desta vez a Associação dos 
Contadores e Práticos de Imperatriz, 
cuja fundação está prevista para o 
dia 13 de junho, a iniciativa é do ve- 
terano contador Humberto. Entre os 
presente nas reuniões preparatórias 
anotamos a presença das senhoritas 
Ana Maria Monteiro de Almeida, Te- 
rezinha Cortez Moraira, sra. Filome- 
na Braga, jovens Emiliano de Aze- 
vedo, Pedro Américo S Gomes, Ro- 
berto Dias, João do escritório Goiano 
e outros. Parabéns à turma pela 
iniciativa. 

Retornando de férias o sr. Renato 
Mendes de Melo, caixa do Banco do 
Brasil S/A, comunicando, inclusive o 
nascimento de mais uma garota que 
deverá receber o nome de Ana Karine 

—O— 
Estiveram ligeiramente em Açai- 

landia Dr. Fiquene e familia e o Se- 
cretário da Administração Sr. José 
Gomes de Arruda. 

—O— 
Em viagem de negocio seguiram 

para Belem os industriais srs. Ubi- 
rajara Parreira e Franciscano Soares 
e Raimundo Araújo de Souza. 

Retornando de São Paulo o comer- 
ciante Lázaro Rocha a onde esteve 
fazendo compras. 

-O— 
Em nosso meio o sr. Rai mundo 

Alves Costa, diretor Gerente da Fir- 
ma DIESEL CAROLINA S/A. 

—O— 
Bem adiantado o serviço do futu- 

ro Pôsto N. S. de Fátima de propri- 
edade da Diesel Carolina S.A., se- 
gundo seus diretores, a inauguração 
está prevista para o fim de junho, O 
mesmo ficará lacalizado ia Av. Ge- 
tulio Vargas em frente ao Armazém 
Paraíba. 

—O— 
—O— 

Procedente do Rio Grande d o 
Norte, encontra-se nesta cidade on- 
de irão fixar residência o casal Nei- 
de-Raul Arruda. Nossas boas-vindas. 

-O— 
Na semana que passou, o lar do 

amigo Dr. Antonio Régis, foi enri- 
quecido com o nascimento de uma 
robusta menina, Para bens ao Dr. 
Regis e Dr-. Elmar. 

-O— 
Ontem foi realizada a primeira 

festa proomvlda pela AABB com o 
clube Tocantins. Foi a festa da apre- 
sentação das candidatas a "RAINHA 
DA PRODUÇÃO" de 1970. Maiores 
detalhes na próxima semana. 

A v 

LIBÉRIO ASSU- 
ME PREFEITURA 

Em substuição ao Eng0. 
Vicente Fialho, ass um iu a 
Prefeitura de São Luis no 
último dia 29 o Dr. José Li- 
bérico da Silva, nomeado pe- 
lo governador Antonio Dino. 

V0LKS CHOCAM-SE NA 1600 

Grave acidente de trân- 
sito ocorreu na noite do dia 
28, na BR- 14. — Vindo de 
Belém trafegava o automó- 
vel volkswagen do indus- 
trial Franciscano que trazia 
como companheiros de via- 
gem o Sr. Ubirajara Parreira, 
industrial, e o Tenente Os- 
waldo Oliveira, pecuaris- 
ta, que veio a Imperatriz as- 
sistir à 2-. Exposição. 

Do choque resultou grave- 
mente ferido o Sr. Francisca- 
no, saindo os demais passa- 
geiros com escoriações gene- 
ralizadas. mas sem risco de 
vida. Franciscano encontra- 
se hospitalizado e submetido 
a cirurgia de urgência' 

Vamos todos em geral, à II Expo- 
sição - Feira Agropecuária, para in- 
centivar a brilhante in,ciativa do 
Sindicato Rural de Imperatriz. 

—O— 
No dia 27 do corrente, quarta-fei- 

ra, às 16 horas, na Igreja de São 
Panteleão, em São Luis. foi levada 
à pia batismal, a linda garotinha, 
fila do nosso amigo Dr. José Carva- 
lho, e de sua esposa Maria de Jesus 
Carvalho. Foram padrinhos o casal 
Edna e Mário Frias, com quem se 
encontravam por alguns dias, o dis-. 
tinto casal desta cidade. 

Até a próxima semana STO P 

ISO 

A FUNDAÇÃO SERVIÇO DE SAÚDE PÜBLICA(FSESP] 
E O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGÔTO, avisam 
aos seus clientes que, a partir do dia Io. de maio em cur- 
so, foi majorada a taxa de água de acordo com a nova lei 
de Salário mínimo vigente na região conforme tabela abaixo: 

CONSUMO DOMICILIAR — AREA COBERTA . 

Mínimo Agna Quota Previdéneia TOTAL 

3,3% 
5% 
8% 

4,11 
6,26 
9,98 

0,61 
0,92 
1,49 

4,72 
7,72 

11,47 

CONSUMO COMERCIAL — AREA COBERTA 

Mínimo Agna Quota Previdência TOTAL 

10% 12,48 1,87 13,35 

CONSUMO INDUSTRIAL — AREA COBERTA 

Mínimo Agna Quota Previdência TOTAL 

20% 24,96 2,74 28,70 

CONSUMO DOMICILIAR — SERVIÇO MEDIDO 

M3 Minimo T. d'agua C. Hidrôm. Subtotal Q. Prev. Total 

15 6,24 0,62 6,86 0,93 7,79 

C03ÍSUM0 COMERCIAL - SERVIÇO MEDIDO 

M3 Minimo T. d'agua C. Hidrôm. Subtotal Q. Prev. Total 

30 12,48 0,62 

CONSUMO 1NDUSTIAL 

13,50 1,87 15,37 

SERVIÇO MEDICO 

M3 Minimo T. d'agua C. Hidrôm. Subtotal Q. Prev. Total 

60 24,95 0,62 35,58 3,7429, 32 

Aryvaldo Ferrêira 
Resp. p/ Chefia do 'SAAE 

Adalberto Furtado dos Santos 
Encarregado do SAÁE 


