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SECRETÁRIO DIVIDE CULPA COM PREFEITO 

Sobre a nota que divul- 
gamos semana passada com 
o título "Segurança continua 
falha", ouvimos posterior- 
mente o próprio Cél. Paulo 
Maranhão Ayres, Secretário 
de Segurança Pública do 
Maranhão, que nos prestou 
os seguintes informes: 
— Realmente, a delegacia 
de polícia de Imperatriz mui- 
to se ressente do equipa- 
mento material e humano à 
altura de suas necessidades. 
São falhas que a Secretaria 
não pode corrigir de uma 
hora para outra, mesmo por- 
que problema como o de 
Imperatriz se repete em ou- 
tros municípios e até na Ca- 
pital. 

Dentro do plano de res- 
truturação da Secretaria de 
Segurança, é pensamento do 
Govêrno do Estado dotar es- 
ta cidade com um sistema 
de segurança de excelentes 

condições. 
Eu, pessoalmente, espero 

antes de deixar a Secreta- 
ria transferir para Impera- 
triz uma Companhia da Po- 
líciá Militar do Estado, as- 
sim como enviar para aqui 
brevemente pelo menos uma 
viatura. 
— Ocorre, todavia, que a 
falha não se deve apenas à 
Secretária de Segurança mas 
também à Prefeitura de Im- 
peratriz. O problema de se- 
gurança não é apenas do 
Estado; é do município, tam- 
bém, pela própria definição 
legal. 

No caso de Imperatriz, o 
orçamento municipal em vi- 
gor mostra uma verba de 
aproximadamente 80 mil 
cruzeiros para aplicação nês- 
se campo. Todavia, o que 
se constata é que muito pou- 
co dessa verba está sendo 
liberada para para atender 

à delegacia. No caso espe- 
cífico das sub-delegacias do 
Mercadinho e do Entronca- 
mento, elas não foram ain- 
da instaladas porque até a- 
gora o prefeito municipal 
não nos entregou as casas 
para o funcionamento des- 
sas sub-delegacias, conforme 
nos prometeu. Outras aju- 
das, com essa verba, pode- 
riam ser dadas em benefi- 
cio da população, inclusive 
a compra de jeeps para a 
polícia. 
—'Estou levando ao conhe 
cimento do Sr. Governador 
do Estado um exemplar, d'0 
PROGRESSO que trata do 
assunto a que se prendem 
estas declarações, para que 
também S. Excia. sinta a- 
inda mais de perto os recla- 
mos da cidade, muito em- 
bora êle já conheça todo o 
problema e tenha o firme 
propósito de solucioná-lo. 

Câmara 

Denuncia Prefeito 

A Câmara Municipal He 
Marabá distribuiu dossiê con- 
tendo documentos relativos 
às acusações feitas ao in- 
terventor, Elmano Melo: Se- 
gundo os termos da denun- 
cia, o interventor está incurso 
em crime de responsábilida- 
de. 

Consta que a edilidade de- 
nunciante enviou cópias da 
documentação a autoridade 
federais, Assembléia Legis- 
lativa, Congresso Nacional, e 
Tribunal de Contas da União. 

Arena Prestigia 

Diretóiios 

O Sen. Filinto Muller, pre- 
sidente nacional da ARENA 
acha agora que cabe aos di- 
retórios regionais e não ao 
governador a direção esta- 
dual do partido. A liderança 
dos governadores deverá ser 
exercida apenas na fase de 
organização do diretório re- 
gional. No dia 25 último o al- 
to comando arenista esteve 
reunido no Congresso para 
debater problemas de inte- 
resse da agremiação. 

Nova Rodovia 

vem de Belém 

O Conselho Rodoviário do 
Estado do Pará já recebeu do 
Govêrno daquela unidade da 
Federação projeto que cria 
uma nova estrada permitin- 
do a saída de Belém por ou- 
tra rota que não as da Pará- 
Maranhão e da Belém Brasíli 
a A rodovia aproveitará tre- 
chos já existentes entre Bar- 
carena, Abaetetuba, Tomé- 
Açu e Maraba, vindo ao lon- 
go do rio Tocantins até a 
fronteira Pará-Goiás. A saída 

"Imoeratriz é hoje a Capi- 
tal Cívica do Brasil." Com es- 
tas palavra o Coronél e ad- 
vogado Nélson Figueiredo de- 
finiu o seu contentamento e 
entusiasmo ao ver o povo de 
Imperatriz, em grande massa, 
postado nas ruas e na Praça 
Castelo Branco para recep- 
cionar condignamente o "Fo-j 
go Simbólico da Pátria", e 
tarde do dia 23 último. 

O "Fogo Sagrado" entrou 
em território maranhense pe- 
la ponte do rio Itinga, na fron- 
teira Maranhão Pará. Ali, atle- 
tas dos dois Estados reveza- 
ram-se na missão de con- 
duzir o "Fogo Sagrado" que 
saiu do Porto de Santana, no 
Macapá, e percorrerá todo o 
Brasil, de norte a sul e de les- 
te a oéste até a sua chegada 
a São Paulo no dia 7 de Se- 
tembro vindouro. Na capital 
bandeirante será depositado 
junto ao monumento que guar- 
dará a uma mortuária de D. 
Pedro I, às margens do histó- 
rico rio Ipiranga. 

A caravana chegou a Im- 
peratriz sob a direção do Cél. 
Nelson Figueiredo, represen- 
tante da LIGA DE DEFESA 
NACIONAL. Para acompanhar 
a passagem da mesma pelo 
território maranhense está de- 
signado o Cél. tíurípedes 
Bernardino Bezera, da PM Es- 
tadual. Estudantes e operara- 
rios selecionados entre os 
muitos voluntários encarrega- 

ram-se da maraUma cTvíc»*, 
recebendo o "Fogo Simbólico" 
no Itinga e conduzido-o até 
Porto Franco, no dia seguiiv- 
te, por volta das 12 horas. Em 
Imperatriz,a Prefeitura decla- 
rou feriado municipal e deu 
ampla cobertura às providên- 
cas tomadas pelo Cél. Nélson 
Figueiredo. Devidamente aler- 
tado por serviços volantes de 
alto-falantes da municipalida- 
de o povo foi à recepção que 
se completou às 18 horas quan- 
do uma estudante chegou ao 
palanque oficial conduzindo o 
"Fogo Simbólico" imediata- 
mente passado para pira es- 
pecial armada era frente à 
Prefeitura. As principais au- 
toridades do município esta- 
vam presentes ao palanque e 
fizeram, algumas delas, ligei- 
ros pronunciamentos sobre o 
evento. 

A corrida do Fogo Simbólico 
em 1972 faz parte dos feste- 
jos alusivos ao Sesquicetená- 
rio da Independência do Bra- 
sil. Fo»'idealizado pelo Presid. 
MédP. e tem como Chefe da 
rob ^iapoaue-Ipiranga o Cél. 
Nélson ngueiredo, d© Exécito. 

De Porto Franco, seguindo 
pela rodovia que liga aquela 
pidade a São Luis, o "Fogo 
Simbólico" seguiu rumo a Gra- 
jaú, Barra do Corda, Presiden- 
te Dutra, Peritoró, Miranda e 
S. Luis, aonde chegará no 
dia 31.' 

Mais Uma 

Casa Comercial 

Amanhã Imperatriz e seu povo es- 
tarãorecebendo mais uma grande ca- 
sa de comercio. Trata-se do ARMA- 
ZÉM ÇRUZEIRO DO SUL de pro- 
priedade dos irmãos João e Orteclo 
Batista, de larga experiência n:. ra- 
mo em Anápolis e posteriormente 
como soclos do Armazém Norte Sul 
nesta cidade. 

O novo prédio tem uma área cons- 
truída de mais de 800 metros qua- 
dradoe, tornando-se dessa maneira, 
um dos maiores da praça. 

de Belém será por uma pon- 
te que ligará aquela capital 
ao município de Barcarena, 
na foz do rio Guamá, próxi- 
mo à Condor 

Mercado Velho 

será Demolido 

Segundo informes da Pre- 
feitura Municipal, o velho pré- 
dio do Mercado Municipal da 
rua Frei Manoel Procópio pas- 
sará por transformação com- 
pleta, ocupando inclusive a 
área hoje lotada com quios- 
ques, no seu páteo interno. 
A nova construção obedecerá 
a planta moderna, obedecidos 
os requisitos da higiene, com 
grande escoadouro de água e 
de tntos para o Tocantins. 

O Prefeito Renato Moreira 
espera entregar a obra ainda 
durante seu período frente à 
Prefeitura. 

Armazém Paraíba instala com festas 

No próximo domingo, 4 de junho, a poderosa orga- 
nização comercial WALDECY CLAUDINO (Armazém Pa- 
raíba) inaugurará em Imperatriz uma das mais modernas 
Lojas ate hoje existentes nos Estados do Maranhão, Pi- 
auí e do norte de Goiás. A nova loja "Armazém Paraí- 

ba" está em fase de acabamento, nas esquinas da Av. 
G^culio Vargas com a rua Simplicio Moreira e Praça de 
Fátima. A construção ocupa a área de 1 050 metros 
quadrados. 

Falando à reportagem d'0 PROGRESSO o Sr. Dan- 
da, popular e dinâmico gerente de ARMAZÉM PARAÍ- 
BA em Imperatriz declarou que "Estará tudo pronto e 

iremos fazer o possível de realizar uma festa à altura 
do que o povo merece."— Com efeito, como parte dos 
festejos da inauguração de sua nova Loja, o Armazém 

Paraíba trará a Imperatriz os cantores ALTEMAR DU" 
TRA o OSVALDO OLIVEIRA, e o conjuto popular AB~ 
DIAS E SUA GENTE, para um show na Praça de Fá" 
tima. na noite de domingo. Na vespera, a firma patro* 
cinará bailes em todos os Clubes da cidade, do mais 
sofisticado ao mais popular. 

Ainda no domingo havera a disputa de uma taça 
ofertada por ARMAZÉM PARAÍBA ao vencedor do ju- 
go, entre RENNER e IMPERATRIZ, os dois grandes 
do futebol da terra. A entrada ao Estádio sera fran- 
ca, paga pela firma que ainda ofertará ao vencedor 
1.000 cruzeiros em dinheiro. 

O ato inaugural que contara com a presença dos 
diretores da firma, de visitantes e autoridades e do po- 
vo, tera lugar às 9 horas do domingo, com a benção 
do oredio e corte da fita simbólica. 

AVISO-niEIMLIlTO 

Confirmando o noticiário a respei- 
to de meu afastamento das funções 
do cargo de Secretário Geral de Ad- 
ministração Municipal de Imperatriz, 
cumpre-me esclaiecer ao povo do 
município que êsse afastamento se 
deu em cumprimento a dispositivo 
legal, posto que pela generosidade 
de meus correliginários políticos fui 
indicado como candidato a prefeito 
municipal, no pleito de novembro 
vindouro. . < 

Ao ensejo, cumpre-me agradecer a 
confiança sempre recebida no de- 
penho das funções de Secretário da 
parte do Senhor Prefeito Municipal, 
da Câma-ia de Vereadores, do fun^ 
clonalismo do município e do povo 
de Imperatriz á cuja disposição me 
encontro mesmo fora daquêle honro- 
so cargo, dentro dos limites de mi- 
nhas possibilidades. 

Imperatriz. 25/mal/1972 
(a) José Gomes Arruda 

LEIA E ASSINE "0 IMPARCIAL" 

Diàriamente em Imperatriz 

Assinatura anual: 150,00 
Tratar com Jurivê de Macêdo 

TELIMSA será Integrada ao Interurbano 

Apurou a reportagem que tão logo se complete a interligação TELMA - EMBRATEL, também a 

TELIMSA será integrada ao sistema interurbano de comunicações, permitindo aos usuários dos atuais 

telefones da rede urbana o uso do interurbano de sua própria casa. Providências estão sendo tomadas 

visando a maior rapidez da interligação. 



O PROGRESSO Página 2 

O rnOGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 

Registro n® 36 
Diretor-Proprietário 
José Matos Vieira 

Diretor e Redat(or-Chefe 
Júri vê de Macêdo 

Colaboradores 

Mario Mazzlni 

TIRAGEM 

1000 Exemplares 
Número avulso : 0,50 

s atrazado: 0,60 

assinatura anual 20.00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Símplicio Moreira, 1679 

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

Compre seu loroal e não empreste 

NA POLÍCIA 

ADVINHO NÂO PREVIU A MORTE 

Apenas ura mudo presenci- 
ou o assassinato, na madru- 
gada de 2a. íeira última, do 
curandeiro Emidio de Tal, do- 
no de um terreiro no lugar 
Boca da Mata e tido pela cren- 
dice popular como advinho.- 
Por gestos, o mudo narra que 
ohegou ao local de motoneta 
a tempo de presenciar o cri- 
minoso esfaqueando sua víti- 
ma que antes disparara seu 
revólver contra aquele, sem 
conseguir acertar. Um ele- 
mento que procurou a policia 
momentos após a cena san- 
grenta, dizendo que apenas 
assistira ao começo de discu- 
ção entre Emidio e o assas- 
sino, narra que tudo começou 
quando o curandeiro 'tirou 
um fino* num popular que 
passava pela Avenida Getü- 
lio Vargas próximo ao Sindi- 
cato dos Arrumadores, apro- 
ximadamente a 1 liora da 
madrugada. Notando que o 
pedestre não gostara de sua 

atitude, Emidio teria dado ré 
ao carro e saído deste para 
entender-se com o passante. 
Consta que a vítima após in- 
terpelar o assassino disparou 
contra êste errando o tiro, 
No revide, foi esfaqueado. 
Quando a polícia chegou ao 
local encontrou-o abraçado a 
um poste da iluminação pú- 
biica, nos últimos momentos 
de vida.— O mudo explica por 
mímica acena que presenci- 
ou e ainda saiu com um po- 
licial à procura do criminoso 
que afirma reconhecer. Tudo 
foi inútil e não se precisou 
até aqui a verdadeira identi- 
dade do assassino. 

Emidio era pai de família 
numerosa, deixando filhos pe- 
quenos. Companheiros seus 
afirmam que naquela madru- 
gada ele percorria lugares da 
zona boêmia no seu automó- 
vel Aero Willys que ficou 
abandonado no local do cri- 
me. 

HOSFiiAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz -Maranhão 
Credenciado pelo 1NPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LB0RATÜR1Ü DE ANÁLISES LlNICAS: 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- 
matologia - Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

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

DA FABRICA PARA VOCE 

1 — Transformadores até 500 L. v. a. 
2 — Motores elétricos até 150 H. P. 
3 — Picadeiras de cana, milh" e rações em geral 
4 — Moto-Serras "Homelite" • 
5 — Todo o material hecessár .o à instalação de moto- 

res para máquinas de arroz. 

FACILITAMOS O PAGAMENTO 
Converse com o NEY MIl-HOMEM 
P?ua Simpiicio Moreira, 1740 — Fone: 341 
IMPERATRIZ -- MARANHÃO 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Imperatriz 

AVISO 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de 

Imperatriz, órgão municipal administrado pela Fundação 

SESP, avisa aos seus consumidores que, a partir do cor- 

rente mês, as taxas de Água serão majoradas, em de- 

corrência do nôvo salário mínimo, conforme quadro de- 

monstrativo abaixo: 

SERVIÇO DE TARIFA FIXA (BASEADO EM ABEA COBERTA] 

DOMIEILIAR - % S.M. . TARIFA C/ H1D. SUR-TOTAL Q. PRBV1D TOTAL 

DE 50 a 100 M 2 - 5 % 9,11 — 9.12 1,38 10, 50 

DE 101 M 2 EMDIANTÈ 14, 59 — 14, 59 2,21 16, 80 

COMERCIAL - 10 % 18, 24 — 18, 24 2,76 21, 00 

INDUSTRIAL - 20 % 36, 48 — 36, 48 5, 52 42, 00 

SERVIÇO MED10 (TAXA MÍNIMA] 

DOMICILIAR - 15 M 3 9,12 0, 91 10, 03 1,47 11. 50 

COMERCIAL - 30 M 3 18, 24 0, 91 .19,15 2,85 22, 00 

INDUSTRIAL - 60 M 3 36, 48 0, 91 37. 39 2, 61 43, 00 
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Edital de Citadicom o prazo de 30 dias 

O Doutôr JOSÉ PELFIN^ S1PAÚBA, Juiz de Direito da Segund^ 
Vara da omarca de Imperatríç, Estado do Maranhão, República Fede" 
rativa do Brasil, na forma da le etc... 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dêle conheci- 
mento tiverem que, pelo presente: cita SEBASTIANA PEREIRA DOS REIS 
brasileira, casada, prendas do Ia , que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, com o prazo de trinta (30 dias, para responder aos têrmos 
da ação de ÜESQU TE LITIGíOSü que se processa nêste Juízo, movida 
por RAIMUNDO NUNES DO^ REIS, brasileiro, casado, lavrador, domici- 
liado e residente nesta cidade, podendo contesta-la, sob pena de, reve- 
lia, no prazo de 10 dias, que correrá em v artório, após a terminação do 
prazo do edital, nos têrmos e de acordo com a petição e despacho a 
seguir transcritos PETIÇÃO: hxmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da 2a, Vara 
aesta omarca de Imperatriz - I. RAIMUNDO NUNES DOS REIS, brasi- 
leiro, casado, lavrador, domiciliado e residente nesta cidade, 
por seu procurador que es a subscreve (ut instrumento ''e' 
mandato) anéxo, resneítosamente, vêm a presença de V. Exa. expor 
para a final requerer o ceguinte: II - O suplicante, em data de 09 de 
fevereiro de 1954, no Município de Itaguatins, Comarca de Tocantinopolis, 
Estado de Goiás, contraiu matrimônio com SEBASTIANA PEREIRA DOS 
REIS. cujo ato sob o regime da • omunhão Universal de bens (documen- 
tos anéxo n0 2 111. - Dêsse consórcio, não houveram filhos bem assim, 
não possuem bens quer imóveis ou raiveis IV.-Que a suplicada, sem 
que para isto houvesse motivos, abondonou o lar conjugai entregando-se 
a vida de licenciosidade que leva. Ultimamente, de dois anos a esta 
data, a mesma, encontra-se em lugar incérto e não sabido. Ressalta di- 
zer a V. hxa. que o abondono voluntário do lar, veriflcuu-se exatamente 
pelo mês de Julho de 1968, já estando assim, t ansoorrido mais de três 
anos daquela ocorrência. V. - Os motivos acima esposados, justificara 
perfeitamente a propositura do desquite litigioso eis que, houve real- 
mente o abandono voluntário do lar conjugai Vl. - Assim vêm o supli- 
cante, estribado nos dispositivos do art. 317 item IV do • ODIGO ! IviL 
BRA-1LE1RO, propor a presente AÇÃO DE DESQUITE LlTlGlOSO con- 
tra a sua esposa SEBASTIANA PEREIRA DOS REIS brasileira, casada, 
prendas do lar, atualmente em lugar incerto e não sabido, comprome- 
tendo-se provar o alegado no curso da ação atê final, onde ficará decre- 
tado o desquite do seu casal, pondo fim, à atual comunhão (art.2 67 
item III - ct. C. .B.) . VII. - Isto pôsto, cumprida as formalidades exigi- 
das pela lei n 968 de 10 de dezembro de 1949 era seu art Io - o supli- 
cante, pede ao Honrado e Digno Juizo de V. Exa que determine a cita- 
ção da suplicada, por EDITAL, com o prazo de 20 dias tudo na forma 
preestabelecida pelo art. 177 do ódigo do Processo ivil. Viu. - Cum- 
prida àquelas formalidades legais, julgada procedente a presente ação, 
coudenando-se a suplicada às comiaações legais, bem assim, às penas 
constantes do art. 240 do citado « ód. Civii Brasileiro. Finalmente, pro- 
testa o suplicante, provar o alegado, com depoimento «e testemunhas, 
oportunamente apresentadas em baica, bem assim, juntada de documen- 
tos na fôrma da lei. Por outro lado, decorrido o prazo le 'al, caso a su- 
plicada não atenda ao chamamento por EDITAL, seja aplicada a pena 
de revelia na fôrma e para os fins fievidoe. Para efeitos fiscais, dar-se á 
o valor da preseate ação. em cr$ 1.00'», .0 pelo que distribuída esta, com 
os documentos anexos, o suplicante, Péde e espera deferimento. Impe- 
ratriz (Ma), em. 28 de Aoril de 1972. a) '. p. • Raimundo de Moraes Bar- 
res adv. Insc. 174- Ma CPF- 012494873. DESPA HO: A. R. Em face de 
não ser conhecido e enderêço da suplicada o que torna inviável as pn - 
vidências do art. Io da Lei 968, determino sua citação por Edital, com 
o prazo de 30 oias, afixad m porta do fórum, e publicado por extato, 
uma vêz no Diário Oficial e duss era O Progresso. Imp 8/5/72.a) Dr. 
JOS ÉDELFÍNO SIPSÚBA-Juiz de Direito da 2a. Vara. . oara que che- 
gue ao conhecimento dos interessados e não possam, de futuro, alegar 
ingnorância, exnede o presente e outros iguais que serão publicados e 
Eíixados na forma da lei Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, 
tastado do Maranhão, aos oito (8) dias do mês de maio de mil novioen- 
os e setenta e dois (1972 Eu Ant-nor Bastos escrivão judicial dc Cartó- 
rio do 2o Ofício o datilográfei e subscrevi. 

Toutôr JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da Ca. Vara 

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 

Q y I L   Óleos Vegetais Imperatriz LtJa. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

<|aiRôinetro I da Bit - 14 —Fone 278—Imperatriz—Ma. 

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

Unidos Erradica- 

remos a Malária 

Estamos protegendo todas 
as casas de Imperatriz, "atra- 
vés do DDT", contra os trans- 
missores da Malária; doença 
que devido ser bastante peri- 
gosa tem sido motivo de preo- 
cupação para o Governo Fe- 
deral. Os efeitos da Malária 
são desastrosos para a huma- 
nidade, ela depaupera as pes- 
soas inutilizando-as para o tra- 
balho, e, consequentemente 
acarretando o empobrecimen- 
to das comunidades. 

É de causar admiração os 
problemas que temos nos de- 
parados ultimamente. Êsses, 
nos fazem lembrar o ano de 
1964, quando começamos com- 
bater à Malária aqui na regi- 
ão tocantina. Naquela época, 
nós dávamos algumas razões, 
mormente porque a maioria 
das pessoas não tinham co- 
nhecimento do valor vital dos 
nossos trabalhos, como tam- 
bém não haviam ainda senti- 
do os resultados benéficos 
como sentem atualmente. O 
que não podemos admitir é 
que algumas pessoas conti- 
nuem com aquele mesmo pro- 
pósito de 1964; de vez que to- 
da região já sentiu os resul- 
tados satisfatórios do trabalho 
a que nos propomos. Infeliz- 
mente ainda existe pessoas 
menos esclarecidas, as quais 
continuam a recusarem a exe- 
cução do serviço, não apre- 
sentando nenhum motivo que 
justifique tal atitude. O pior 
á o modo grosseiro como 
tais pessoas recebem em suas 
residências o Guarda de Saú- 
de Pública. 

O servidor de saúde públi- 
ca, trabalha junto a popula- 
ção além de estar perfeita- 
mente capacitado para o exer- 
cício de sua função especifica, 
está também inteiramente in- 
tegrado dentro da verdadeira 

A Falta do Coronel 

TOINHO RODRIGUES 

Encontra-se em poder da Câmara 
Federal, resultados, recentes, de uma 
estatística, elaborada no exterior que 
classifica o Brasil em primeiro lugar 
em matérlà de acidentes automobi- 
lísticos. Cabendo a percentagem 
maior, de tais acidentes, às irrespon- 
sabilidades, excesso de embriagues, 
insegurança dos profissionais, ama- 
dores. com ou sem habilitação para 
dirigirem veículos. Enquanto a per- 
centagem inferior fica por conta das 
falhas técnicas que, significam um 
privilégio às Industrias automobilís- 
ticas de provarem que, aqui no Bra- 
sil, fabricam bons carros. Mesmo 
sem motoristas 

Assim como é recorde, mundial, 
em futebol, café, e carnaval, em ou- 
tras coisas mais importantes que não 
nos fazem inveja, outros paises que 
se dizem desenvolvido, o Brasil não 
poderia deixar de figurar em lugar 
de destaque nessa estatística, quan- 
do. já não se pode ver, ouvir, as 
manchetes dos noticiários dos jor- 
nais, rádios c televisões sem encon- 
trar em pauta os acidentes que sim- 
bolisam os problemas do mau transi- 
to, que temos. E não sabemos, diante 
de tais circunstancias, como serão 
solucionados os referidos problemas, 
quando sabemos que o Brasil é pos- 
suidor de vultosa explosão demográ- 
fica, onde não se dá tanta bola aos 

efeitos dos anticoncepcionais; onde 
as fabricas lançam, dia a dia. no mer- 
cado consumidor, alarmante quanti- 
dade de veículos com a concorrên- 
cia de potência e velocidade hora. 

Quem sabe. o saudoso Cel Fonte- 
nele, de fama internacional, reconhe- 
cido por seus patrícios, temido pelos 
Infratores, como a maior autoridade 
em matéria de transito, ainda sobre- 
vivesse, o nosso país não teria che- 
gado a tal ponto, deixando o primei- 
ro lugar para outros países menores 
em em área, maiores em população, 
no caso a China. 

No Br^il, novas leis de transito 
são apl* adas quase que semanal. E 
bem a .Içadas. Faltando, apenas, ho- 
mem Realistas com capacidades cri- 
ativas qcív,;-*-'C#rno o Cel. Fontinele, 
deixem as confortáveis poltronas 
giratórias dos seus gabinetes de ins- 
petorias ou departamentos de tran- 
sito, pelas vias públicas com "opera- 
ção esvazia'* cassando carteiras, fa- 
zendo até se passai em por guardas, 
como agiu o Cel. Fontinele no Rio. 
São Paulo, em Belém e São Luís. 

Quem sabe, ainda, o Cel. Fontinele 
existisse, talvez, muita coisa teria 
mudado. Até aquele estacionamento 
(bagunça) ali na Av. Getulio Vargas 
já teria chegado ao seu final. 

natureza de sua relação com 
o público. Queremos levar ao 
conhecimento das pessoas 
menos esclarecidas, que: exis- 
te um Decreto da Presidência 
da República, o de n0 5.745, 
que nos seus Artigos 2o e 3o 

diz o seguinte: 
Art. 2o O pessoal que servir 

no combate à Malária, deverá 
ter livre ingresso nas residên- 
cias e locais que interessarem 
ao seu trabalho, dando cum- 
primento à missão que se pro- 
põe; 

Art. 3o Quando for neces- 
sário, a autoridade sanitária 
poderá solicitar à autoridade 
policial, garantias especiais 
para a realização dos servi- 
ços 

Não estamos com isso fa- 

Compre seos Materiais Escolares na; 

Tigograf ia Violeta 

zendo uma ameaça ao povo, 
simplesmente advertimos a- 
quelas pessoas menos infor- 
madas, as quais tentem atro- 
fiar o bom andamento dos nos- 
sos trabalhos, prolongando as- 
sim a realização do nosso ob- 
jetivo, e porque não dizer 
também: O objetivo dos que 
desejam o bem estar da cole- 
tividade. 

Imperatriz-Ma. 15 de maio 
de 1972 

José Morais Silva 
Gda. Sanitário. 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual 

quer Lugar 
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CASAMENTO 

Consorolaram-se dia 26 deste em 
Belém-Para, a dra. Raimunda Célia 
Torres Bucelles - - Raimundo Carlos 
Boanerges de Araújo, ambos médi- 
cos recem-formados pela Faculdade 
de Medicina da Universidade do 
Pará. A nubente é filha de nosso 
mui distinto amigo Luiz Bucelles e 
d. consorte D. Alice Torres Bucelles. 

Nossos Parabéns 

ANIVERSÁRIO 

Dia 26 e 27 deste mez, estiveram 
completanda anos os jovens João 
Lobo e Eliane Gonçalves. Eliane é 
filha do casal Roque -Maria de Lo- 
urdes Gonçalves. 

nu mm cusiro a 31 

O Recadastramento de Imóveis 
Rurais será encarregado em seu 
prazo normal no próximo dia 31 de 
maio. Imperatriz sendo Pelo de Re- 
cadastramento vém regiatrando um 
afluxo grande de declarS^tes: espe- 
rando-se para os últimos ias uma 
freqüência ainda maior. St 'undo o 
Supervisor do INCRA na -egião 
técnico João da Silva. Ppe^. «a tra- 
balhos vem sendo realizados a con- 
tento; inclusive com a montagem na 
Unidade Municipal de Cadastro, si- 
tuada na sedé velha dos correios, 
de um esquema capaz de suprir o 
aumento normal de interessados nos 
últimos dias. Os demais municípios 
polarizados Jão Lisboa, Montes Altos. 
Sítio Novo, Grajau e Amarante, vêm 
registrando a afluência normal de 
declarantes esperando-se. no entanto, 
neste final de trabalho um aumento 
considerável 

Tanto a distribuição dos formula- 
res de coleta como o preenchimento 
integral dos formulários esta sendo 
feita gratuitamente, não havendo co- 
brai a de espécie alguma. Para isto 
os integrantes da rêde executiva ao 
recadastramento vem colaborando 
ativamente no processo, inclusive 
contando com a valiosa colaboração 
de funcionários do S ndicato dos Tra- 
balhadores Rurais de Imperatriz. 

Com os trabalhos ora em fase fi- 
nal de execução objetiva o INCRA. 
à implantação do Sistema Nacional 
de Cadastro Rurai, compreendo os 
Cadastros de Imóveis Rurais, Pro- 
prietários Rurais e Parceiras e Ar- 
rendatários Rurais. 

Os 15 anos de Selma 

I 
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Prefeitura Munipal de Imperatriz 
ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL F Í 01/72 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do" Maranhão, torna pú- 
blico para conhecimento dos interessados, a relação das despesas efetua- 
das com recursos provenientes dc Fundo de Participação dos Municípios 
no exercício financeiro de 1971, confome dispõe o artigo 3o da Resolu- 
ção n0 112/71 do Egrégio do .Tribunal ce Contas da União. 

DOS RECURSOS: 
Saldo do exercício anterior 
Recebido no exercício 
Total aplicado no exercício 
Saldo para 1972 

II — DAS DESPESAS: 
Aplicação em despesas correntes 
Aplicação em despesas capital 

Cr$ 9,93 
600,567,01 
865,674,10 

34,902,84 

III 

O maior acontecimento social do ano nesta cidade, foi sem dú- 
vida nenhuma, os 15 anos de AntoniaíSelma, ocorrido no dia 20 p. passado. 

A comemoração se deu no salão do Clube Recreativo Tocantins 
quando na oportunidade foi feita a apresentação da debutante a socieda- 
de. pelo Dr. José de Ribamar Fiquene, seguindo-oe do banquete e baile. 
A jovem aniversariante é filha do comerciante Eduardo Gomes de Oli- 
veira e de D. Leonor Epifânio de Oliveira e ao acontecimento estiveram 
presentes o grande mundo social imperatrizense. 

Bonita festa, a de Selma I Parabéns. 

BRASIL COM OS PIS NA TERRA 

Sebastião N-G-?EiROS 
(Dos Diários Associados) 

A reforma agrária no Brasil, 
foi sempre, ao longo dos anos, 
espantalho para uns e figuras 
mitológica para outros. Certos 
políticos, pouco consciêntes de 
suas responsabilidade de homens 
públicos, dela faziam o jogo 
inescrupuloso, do intimidamen- 
to a uns e do prometimento im- 
possível de cumprir, a muitos 
outros. 

Veio a Revolução e com ela, 
no bôjó das reformulações im- 
plantadas, o Instituto Nacional 
de.Colonização e Reforma Agrá- 
ria (INCRA) que está resolven- 
do o problema da terra, inspi 
rado numa politíca racional e 
humana que está harmanizando 
todos os interesses em causa, ca- 
pitalizando as simpatias gerais e 
criando condições para que a 
Agricultura e a Pecuária alcan- 
cem. a curto e médio prazos, a 
sua alta destinação econômica e 
social. 

Nos termos da lei 4.504, de 
Novembro de 1964 e inspirado 
no lema; "Brasil, conhecer para 
ajudar" e gente da terra: "de- 
clarar para ser ajudado", um 
contingente fabuloso de esclaré- 
ciOos e ventadosos funcionários 
do TNCRA, além de pessoas 
contr. tajias para o serviço, rea- 
lizam, em todo o Brasil, o gran- 
dioso trabalho de recadastra- 

mento rural. 
A tarefa, que é da mais alta 

objetividade, visa, entre outras 
metas, apresentar um diagnós- 
tico da situação agrária nacional, 
em cujo resultado geral o go- 
verno se baseará para a toma- 
da de medidas concretas que 
estão sendo reclamadas para 
a dinamização da vida do campo 
para o aumento da produção e 
o alcançamento da produtivida- 
de^ 

A . correção de distorções i- 
dentificáveis no meio rural, a 
começar pelo imposto territorial 
cobrado atualmente com base 
numa lei de âmbito nacional, a 
qual para ser aplicada corren- 
tamente não pode desprezar as 
peculiaridades regionáis, palpá- 
veis, é um dos objetivos do re- 
cadastramento rural. 

Sentiu o governo que a agro- 
pecuária, representando indis- 
cutivelmente a fonte maior de 
produção de bens de alimenta- 
ção para o homen, não podia fi- 
car à margem dos programas 
oficiáis que perseguem o desen- 
volvimento integrado, porque is- 
so representaria distorção tanto 
mais prejudicial quanto injusti- 
ficável. 

Daí nasceu então a vigorosa 
tomada de posição, cujo passo 

ASFALIO SERÁ RECUPERADO 

A Prefeitura de Imperatriz 
adquiriu 150 tambores de as- 
falto que serão imediatamen- 
te aplicados na recuperação 
de ruas da cidade que aliás 
muitos se ressentem dessa 
providência. 

principal para a concretização de 
todo os trabalhos de dinamiza- 
ção das atividades primárias é 
o conhecimento prévio dos pon- 
tos a serem atacados priorita- 
mente. 

Certamente não seria possí- 
vel, num simples comentário da 
ponta de página e sem o asse- 
soramento de pesquisas, des- 
crever com todas as letras que 
se fazem nessesárias à armação 
de um trabalho de tal parte, o 
quadro real de importância em 
que o trabalho do Instituco Na- 
cional de Colonização e Reforma 
Agrária se emoldura e se ees- 
taca. 

Mas, embora em ligeiros tra- 
ços, é preciso que todos aqueles 
que escrevem para o público não 
se neguem a dizer que o recades 
tramento rural é de uma impor- 
tância, não só para quantos vi- 
vem da exploração da terra, mas 
igualmente para as grandes 
mássas populacionáis que, en- 
curraladas nos grandes centros 
urbanos, crescendo em termos 
de explosão, sofrendo os hor- 
rores subalimentação e para o 
Brasil, que precisa urgentemen- 
te ocupar o lugar qee ha mui- 

DAS DESPESAS DE CAPITAL (detalhamento): 
No Setor de Educação: 
Construção de um prédio escolar "Urbano Rocha" na séde 
Construção do prédio escolar " Ruy Barbosa " na séde 
Construção do prédio escolar 
Construção do prédio escolar 
Construção do prédio escolar 
Construção do prédio escolar 
no povoado " Ribeirãozlnho 
Construção do prédio escolar 
em Lagôa Verde 
Aquisição de material de construção para parque de 
educação fisica 

Princesa Izabeí" na séde 
' Tocantins " na séde 
' União " na séde 
Simplício Moreira " 

Manoel Ribeiro Soares " 

565,674,10 
565,674,IA 

32.000,00 
33.030,00 
32.000,00 
35.875,00 
32.124,00 

18.600.00 

18.000,00 

No Setor de Saúde/ Saneamento; 
Transferência do capital para o serviço autônomo de água 
e esgoto de Imperatriz 

Outros Setores: 
Construção do prédio do matadouro público, na séde, 
por concluir 
Construção do prédio do mercado municipal, no povoa- 
do " Açailândia ", por concluir 
Construção do préaio do mercado municipal, no povoa- 
do " Itinga " por concluir 
Construção de 3 (três) celas no prédio da cadeia pública 
na séde 
Construção de boeiros na via urbana De. Antonio Miranda 
Construção de meio-fio nas vias urbanas Quinze de No- 
vembro e Frei Manoel Procópio até a Magalhães de Al- 
meida 
Aquisição de um veículo marca " Mercedes Benz " modêlo 
caçamba basculhante tipo T/lll-42 

Çr$ 

2 231,30 
206.800,30 

40 000.80 
40.000.00 

108.511,00 

37.492,80 

45.310.00 

18.400,0o 
8.000.03 

42.100.00 

59 000,00 
318.813,80 
565.674,i0 Total Geral 

IV — DAS DEÇLARAÇOES: 
a) Qne cópias do presenta Edital se encontram, afixados 

no quadro da Prefeitura Municipal por prazo, não in- 
terior à 30 (trinta) dias. para conhecimento público: 

b) Que durante o exercíco. não houve retenção em cai- 
xa', por mais 30 (trinta) dias. de numerário superior à 
50% da última quota distribuída; 

c) Que durante o exercício, não foi alienado, nenhum bem 
adquerido ou construído com recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios, desde o exercício de 1967. 

V — DAS PROFESSORAS: 
A rêde do ensino primário municipal contou no exercício 
como 6.503 alunos c 178 professoras com gráu de ins- 
trução primário/ ginásio, renumeradas de acordo com a 
legislação federal sobre o assunto e com os recursos 
próprios da municipalidade. Çarga horária mínima se- 
manal; 1:22,5 horas. 
Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 03 de 

abril de 1972. 
JOSÉ GOMES DE ARRUDA 

(Secretário) 

MARIA DE MÈDICIS MARINHO ROCHA 
(Tesoureira) 

1TAPOAN MARTINS LIMA 
(Secretário Municipal de Educação 1 

VISTO: 
DÊ-SE PUBLICIDADE 

RENATO CORTES MOREIRA 
(Prefeito Municipal) 

Rua Pernambuco em frente ao Clube Juçara 

Pias, Lavanderias, Soleira, Catacum- 

bas, para Cemitério, Cobongó e 

íôrro de gêsso etc. 

tos lhe está reservado no pano- 
rama universal, do PAÍS CE- 
LEIRO DO MUMDO. 

Precisamos todos nos consci- 
entizar de que nem a ciência 
com os seus descobrimentos fa- 
bulosos, que já descambam para 
o campo da operação de mila- 
gres, nem a técnologíca, com os 
extraordinários níveis de conhe- 
cimento a que chegou, foram ou 
serão algum dia, capazes de con- 
seguir, através da imaginosída- 
de mecânica de seus laborató- 
torios de precisão cronométrica, 
nem da engenharidade de suas 
maquinas super-versateis, ali- 
mentos como Arroz, Feijão, Tri- 
go. Milho, Farinha, Carne e Lei- 

te, entre outros, com as mes- 
mas quslidades nutritivas en- 
contradas através da exploração 
da terra. 

A terra, então, porque é den- 
tentora legítima da maior rique- 
za que Deus nos legou, porque 
tem esse poder de oferecer ao 
homem aquilo que êle não pôde 
prescindir para viver, que é o 
alimento, deve ser vista por to- 
dos, com os melhores olhares e 
tratada com o maior carinho. 

E não é outra coisa que o go- 
verno persegue através do re- 
cadastramento rural. Ajudemos 
o Brasil, para sermos por êle 
ajudados, deve ser o lema orien- 
tador de todos os brasileiros. 


