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Presidente manda 

Milhões para o Maranhão 

Foi aprovado j pelo pres. Medi- 
ei o esquema especial de apoio 
aos Estados do Ceará, Maranhão 
e Piaui que carreará para o nor- 
deste importância superior a 
um milhão de cruzeiros. Dessa 
importância, 248 milhões foram 
destinados ao Maranhão, 541 
milhões para o Ceará e 247 
milhões para o Piuai. 

POLO DE DESENVOLVI- 
MENTO — Esclarece o Min. 

Reis Veloso que a decisão do 
presidente da República se cons- 
titui numa prova de interesse 
do governo federal em criar um 
terceiro polo de desenvolvimen- 
to no nordeste. As áreas ver- 
des do Maranhão e do Piauí, 
excelentes para a agricultura e 
a pecuária, e desenvolvimento 
industrial do Ceará formarão a 
parte básica desse polo de de- 
senvolvimento. 

Disse ainda o Min. Reis Ve- 

loso que' apesar dessa riqueza 
em potencial o Maranhão e o 
Piaui são os Estados que abri- 

gam a população de renda ma- 
is baixa no Brasil. Para corri- 
gir esse erro, o geverno fede- 
ral traz agora recursos que po- 
derão desenvolver especialmen- 
te os vales do Pindaré-Mirim, 
no Maranhão, e o Parnaiba, no 
Piaui que é por sinal a terra 
natal do Min. Reis Veloso. 

Açailândia eip polvorosa 

Informa-se que o povoado A- 
çailândia encontra-se em fase de 
verdadeira agitação Somente na 
semana passada, entre 4a. feira 
e sábado verificaram-se a'i 2 
agressões a faca e facão e uma 
a tiros, com vLimas fatais. Dias 

antes, um mrnor disparara ca- 
sualmente uma espingarda con- 
tra utn cidadão que perdeu par- 
te do kqueixo e até parte da lín- 
gua; dois dias depois o pai desse 
menor praticou um crime usan- 
do arma branca. 

A cidade comemora a Revolução 

Autoridades, estudantes e 
e povo imperatrizenses co- 
memoraram nas ruas, nos 

colégios e nas entidades de 
classe a passagem do 9o a- 

niversário da Revolução 
Brasileira. 

Ato baixado pelo Secre- 
tário Geral de Aministra- 

ção declarou feriado muni- 
cipal o dia 31 de março, 
concitando o povo à come- 
moração. Nos colégios pri- 
mários e secundários foram 
programadas manifestações 

Também a Maçonaria, o 
Rotary Clube, Sindicatos e 
outras entidades uniram-se 
às manifestações. 

Vereador reivindica 

Melhoramento nas ruas 

O vereador arenista Justi- 
no José de Oliveira afirmou 
à redação que foi graças a 
iniciativa sua que a CONS- 
TRUTORA TRATEX S/A 
cedeu máquinas e operado- 
res para que fossem melho- 
rados os leitos das ruas Sim- 
plício Moreira, Luis Domin- 
gues e Dorgival Pinheiro, a- 
lém de trechos de outras 
vias que se encontravam em 

precaríssimo estado de con- 
servação. 

Esclareceu o "homem do 
Chapéu de palha" que seu 
pedido à TRATEX se fez em 
atendimento a apelos de po- 
pulares e de motoristas; e 
que considera seu pedido e 
o atendimento da TRATEX 
uma homenagem ao aniver- 
sário da Revolução de 31 de 
Março. 

No último dia 25, alunos 
da Escola Técnica de Co- 
mércio de Imperatriz criaram 

e instalaram seu Centro Es- 
tudantil que leva o nome do 
conceituado educador ma- 
ranhense e ex-Secretário de 
Educação do Estado, Prof. 
Luiz de Moraes Rego. 

É programação de Centro 
Estudantil a construção de 
uma quadra de esportes e 
captação de recursos a se- 
rem aplicados em favor da 
coletividace estudantil. 

O "CEI" tem a sua primei- 
ra diretoria assim constitu- 
ída*. presidente Francisco An- 
g^lim Portela — Vice: Mo- 
rais — Secretário Geral: Si- 
ney Karam — l.0Sec. Maris- 

tela Batista Nascimento—2° 
Sec. Carlos Alberto — 1.° Te- 
soureiro: Antonio José Bica- 
lho 2.° Tes. Francisco Aloisio 
Brandão — Relações Públi- 
cas: Marilene Batista Nasci- 
mento. 

Muiraquitã 

ressurge 

Sob nova direção e no 
mesmo endereço volta às a- 
tividades o Cine-Teatro Mui- 
raquitã, localizado no pré- 
dio do antigo Bar Muira- 
quitã em frente à agência 
do Banco do Brasil.—Com- 
pletamente remodelado, do- 
tado de máquinas modems 
o Cine esta apto à exibição 
de filmes de primeira linha, 
com programação por distri- 
buidora de Goiânia. Em ma- 
téria de maquinas e de ins- 
talações, o novo Muiraquitã 
surge na linha de frente da 
das casas exibidoras de Im- 
peratriz. 

Novamente para Impera- 
triz o primeiro prêmio da 
LOTEMA, as duas aproxi- 
mações e o segundo prêmio. 
Semana passada o 1Q saiu 
para um comerciante de A- 
xixá de Goiás, vendido em 
Imperatriz. 

Jerry Adrianni hoje 

nesta cidade 

Jerry Adrianni:— participando de 
um show e uma festa dançante, es- 
tará apresentando se hoje ao povo 
de imperatriz o famoso cantor da 
jovera-guardi Jerry Adriani que se 
exibirá no Cine Marabá e no Clube 
Kecreativo Tocantins. 

O Progresso 

Rende sua homenagem ao Go- 

verno Revolucionário nesta data em 

que todo o país comemora o nas- 

cimento do BRASIL GRANDE sur- 

gido das rodovias, escolas, hidrelé- 

tricas e parques industriais que des- 

pontam dos pampas gaúchos ao ocea- 

no verde da Amazônia. 

Nossa homenagem ao BRA- 

SIL DA ORDEM E DO PRO- 

GRESSO 

3I-março-1.973 

Fera devora porcos 

A fazenda "Mar da Tran- 
qüilidade", de propriedade 
do Sr. Antonio, gerente da 
COVAP de Goiás, foi palco 
de ação de uma enorme co- 
bra sucuri que decorava se- 
guidamente porco de criação 
daquele fazendeiro. Sema- 
na passada, a tiros de espin- 
garda e golpes de facão um 
vaqueiro do Mar da Tranqui- 

EM BACABAL! 

Desfalque na Recebedoria 

O Secretário da Fazenda, 
Jaime Neiva de Santana de- 
cretou a prisão administra- 
tiva dos funcionários da Re- 
cebedoria de Rendas Estadu- 
ais de Bacabal Osvaldo Ma- 

cedo e Enéas Oliveira, envol- 
vidas em vultoso desfalque 
foi apurado por determina- 
ção do diretor da Unidade 
Regional Administração Fa- 
zendária. 

Técnicos do Ministério do 
Trabalho e do INPS estão 
levantando prioritáriamente 
a situação dos aposentados 
por invalidez em todo o pa- 
ís, visando a instituição de 
novas condições de reajusta- 
mento dos proventos pagos 
aos beneficiários do INPS. A 
comissão encarregada dos 

estudos objetiva acima de 
tudo o aumento do nivel de 
aposentadoria, como com- 
pensação pelo esforço dis- 
pendido ao longo dos anos 
de trabalho. 

O estudo que se faz tem 
a autorização do Presidente 
da República. 

Ratos matam 

no Pará 

O dep. federal paraense Júlio 
Ribeiro, falando a seus pares 
pediu urgentes providências ao 

Retardatário até dia 5 

A Receita Federal autorizou 
às agências bancárias arrecada- 
doras de declaração de rendas 
a receberém até o dia 5 de abril 
as declarações dos contribuintes 
do Imposto de Renda que têm 
tributos a pagar ou direito a 
restituição. Esses contribuintes 
terão direito ao parcelamento do 

IR a recolher acrescido da mul- 
ta de 1 por cento. Os declaran- 
tes fora desse prazo perdérão o 
direito ao parcelamento e paga- 
rão multa. Já os contribuintes 
isentos do pagamento têm pra- 

zo para entrega de suas decla- 
rações até o dia 27 de abril. 

Governo do Pará no sentido de 
ser combatida naquele Estado a 
Lepstopiroso, doença transmi- 
tida por ratos. Informou o par- 
lameetar paraense que em Be- 

lém 2 pessoas morreram recen- 
temente vítimas dessa doença. 

liJade conseguiu abater a 
fera no exato momento em 
que esta esmagava em seus 
laços um porco de aproxi- 
madamente 70 quilos. A su- 
curi morta media de 11 me- 
tros de comprido. O couro da 
fera não foi aproveitado por- 
que estragado por tiros e 
golpes de facão; mas a ba- 
nha extraída rendeu 22,5 li- 
tros já vendidos. 

Territórios 

não saem 

Uma nova orientação vem 
de ser dada à divisão terri- 
torial do Brasil. As últimas 
noticias a respeito garantem 
que a redivisão alcançaria 
apenas os Estados de Mato 
Grosso, Para a Amazonas 
e Goiás, no sul deste últi- 
mo. Dessa forma, o sonho 
imperatrizense do Estado do 
Tocantins ou do Gurupi 
caem por terra pelo menos 
por enquanto. 

correspondência recebida: 

Náutico Atlético 

Cearense 

Recebemos da direção do 
NAC os boletins de fevereiro 
e março passados, sob o titulo 
«Náutico Noticias», acom- 
panhados do livreto VI Car- 
naval da Saudade que traz os 
os grandes sucessos carnava- 
lescos brasileiros.-Agradece- 
mos a remessa.. 

JACKELINE 

O lar formado pelo casal 
Loide e Magalhães, acha-se 
enriquecido com o nasci- 
mento de Jackeline, ocorri- 
do em dia deste mês na Ca- 

sa de Saúde S. Vicente Fer- 
rer. O pai da baby é o ge- 
rente da TELMA em Impe- 
ratriz. À Jackie e a seus fe- 
lizes pais, votos de felicidade 
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Amador, Aguiar fundador 

das empresas Bradesco: 

«Venho do uada, mas costumo o- 
Ihar para trás. Ergui um império, 
ma- nao deixo de olhar para fren- 
te». 

«O Brasil não te.n problemas, ne- 
nhum problema. Entendo por proble- 
mas apenas uma coisa: o terremo- 
to. Ele não avisa, pega a gente des- 
prevenido. Em dez segundos espalha 
a destruição e a morte e recolhe-se 
ao mistério de onde veio.» 

Palavras do empresário Amador 
Aguiar, 66 anos, fundador e coman- 
dante do império BRADESCO—Ban- 
co Brasileiro de Descontos S.A. 
(maior banco particular do Brasil), 
Banco BRADESCO de Investimento, 
Fundo BRADESCO, Fundo de In- 
vestimento BRADESCO, Financia- 
dora, agência de Turismo, correto- 
ras, Associação Poupança e Emprés- 
timo, Planejamento e Consultoria, 
companhias de hotéis,- aviação e de 
manutenção de aeronaves, coopera- 
tiva, hospital, caixa beneficente, Fun- 
dação etc.,1 um homem que ainda tra- 
balha das sete da manhã às dez da 
.noite e que enfatiza: 

«O Brasil não tem terremoto, é 
um país sem problemas. O resto 

Declaração 

Eu. Luiz Francisco d,os Santos, para os devidos fins, declaro que, 
perdi a minha cart. de motorista profissional, ne 637, expedida pelo Ser- 
viço de Trânsito da Cidade de Olimpia, Estado de São Paulo em 1952. 

Imperatriz Ma. 20 de março de 1972 
ass) Luiz Francisco dos Santos 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Üvidio ria Silva Raposo Nefo 

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Proc ópio, 95 — mperatriz—Maranhão 

tem solução, é uma simples questão 
de opção moral, decisão política e 
trabalho coletivo. Não depende da 
natureza. Depende do homem.» 

Esse homem que pensa e traba- 
lha em termos de produtividade, 
construiu uma cidade (Cidade de 
Deus, em Osasco, SP) matriz do Im- 
pério Bradesco e onde está localiza- 
do o maior centro eletrônico de pro- 
cessamento de dados do Brasil, e 
por um zoológico. 

Amador Aguiar acha que «não é 
fácil remover a fome, eliminar a mi- 
séria, seguir-se isso com as armas da 
determinação e da coragem. Sou um 
otimista fanático e incorrigível. Ve- 
nho do nada, mas costumo olhar pa- 
ra trás. Ergui um império, mas não 
deixo de olhar para a frente. Minha 
ferramenta é o trabalho, meu ânimo 
é a fé, meu segredo é somar homens, 
multiplicar idéias e dividir resulta- 
dos». 

Ele não sai da Cidade de Deus. 
Pelas janelas de alumínio polido do 
oitavo andar entram de mãos dadas 
o sol da manhã e o riso das crian- 
ças: 

«Veja lá no chão. Crianças em 
vez de automóveis, araras em vez 
de buzinas, grama em vez de asfalto. 
Sempre sonhei com um mundo as- 
sim. Nem barulho nem fumaça. Não 
temos onze mil empregados, temos 
onze mil acionistas trabalhando em 
nossas empresas e duas mil crianças 
estudando em nossas escolas.» 

Amador Aguiar considera a «Fun- 
dação Bradesco» sua filha predileta: 

«Ela responde pela educação e pe- 
la saúde de nossa gente. A Fundação 
mantém escolas de todos os níveis, 
do pré-primárlo à faculdade de Di- 
reito de Osasco». 

Disse mais o dirigente do grupo 
BRADESCO- 

«A renda líquida do Top-Club vai 
vai para Fundação. Com ela, a Fun- 
dação erguerá escolas,j fará a manu- 
tenção das escolas e contratará pro- 
fessores. As primeiras áreas já fo- 
ram escolhidas: coração do Piaui, sul 
do Pará e sertão do Araguaia.» 

O TOP CLUB não é um negócio, 
e um instrumento de captação de 
recursos para uma obra de duplo 
alcance social: democratizar o segu- 
ro pessoal no Brasil e proporcionar 

EDITAL DE CLTAÇAO 

Com o prazo de 45idias 

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

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

dêle tiverem conhecimento, que neste juizo corre seus transmites um pro- 
cesso em que é acusado FRANCISCO FERREIRA DC MATOS, brasileiro, 
casado, lavrador, com 31 anos de idade, natural do Município de Crato, 
Estado do Ceará, filho de José Ferreira de Matos e de Tereza Rosa de Je- 
sus, residente no lugar Lajeado, nêste Município, como incurso no art. 281 
do Código penal brasileiro. E como esteja o mesmp em lugar incerto e não 
sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmentej clU-o pelo presente a 
comparecer neste juizo, sediado à Praça Getúlio Vargas, nesta cidade, no 
dia 13 de abr.l do ano ern curso, às 10 horas, a fim de ser interrogado, pro- 
mover sua defesa e ser notificado dos ulteriores têrmos de processo, a 
que de"erá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital que será afixado no lugar de costume, publi- 
cado uma vêz no Diário Oficial do Estado e trêz vêzes em O "Progresso"', 
de Imperatriz. Dado e passado nesta cidade de Pôrto Franco, Estado do 
Maranhão, Cartório do le Ofício, aos vinte e oito dias do mês de feverei- 
ro do ano de hum mil, novecentos e setenta e três. Eu, Manoel Messias 
Alves Bezerra, Escrivão, datilografei e subscreva. 

Dr. Mário Barros Ferraz 
Juiz de Direito 

Dr. EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ MARANHÃO 

Hospital Infantil Menino Jesus 

Chegado recentemente do Rio de Janeiro o dr. Be- 

nedito Pinheiro Meireles, especialista em Pediatria, Pue- 

ricultura, Vacinações e Cirurgia Pediatria. O mesmo esta- 

rá atendendo no horário normal de serviço. 

o acesso à educação básica gratuita 
a milhões de crianças brasileiras es- 
quecidas em áreas onde não há es- 
colas nem professores. 

TTío rv v-ofrofr* Hé» um Vinmt>m 

deve ser imitado pelos empresários 
de Imperatriz, o «Portão da Amazô- 
nia», a «Princesa da Belem-Brasília». 
imperatriz sonha, clama e exige lí- 
deres da têmpora de um Amador 
Aguiar. 
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NOIIflS DE PORTO FRANCO 

SEGURANÇA:- 

Habitantes da cidade esperam da Secretaria de Se- 
gurança do Maranhão maior cuidado a ser dispensando à 
delegacia de polícia do município e ao destacamento 
militar. Alegam que Porto Franco deixou de ser aque- 
la cidade onde somente viviam pessoas que mutuamente 
se conheciam, quase todas ligadas por laços de amizade 
ou parentesco. Hoje, com o entroncamento de rodovias 
a cidade recebe diàriamente dezenas de pessoas; e entre 
elas aparecem os marginais que estão começando a que- 
brar o sossêgo público portofranquino. As arruaças no 
Entroncamento! a presença de ladrões e outros malfei- 
tores estão a exigir do órgão estadual da Segurança pro- 
vidências acauteladoras. 

ENERGIA:— I 

Estudantes do único ginásio da cidade procuraram o 
repórter para reclamar contra a escuridão das ruas. A- 
legam que muitos deles moram em locais distantes do 
Colégio; alguns em ruas afastadas do centro e que ao 
voltar para suas casas, depois das aulas, sujeitam-se a 
perigos diversos que por certo não existiriam se a ci- 
dade estivesse iluminada. Alegam mais que o forneci- 
mento de energia viria suprir as falhas do motor que 
fornece luz ao Colégio e que, quando quebrado, deixa 
os alunos sem aula. 

CABARÉS:— 

Pessoas moradoras no Entroncamento da cidade re- 
clamam por nosso intermédio às outoridades portofran- 
quinas contra a proliferação dos cabarés nas ruas daque- 
le bairro. Alegaram que um desses cabarés se situa 
nas proximidades do único Grupo Escolar do bairro; e 
o despudor das mulheres moradoras no lupanar fere 
a sensibilidade das crianças que freqüentam a escola, a- 
lém da má impressão que deixa aos que chegam à ci- 
dade ou que por qualquer forma são obrigados a perma- 
nência mesmo que curta do Entroncamento. 

LOTEAMENTOS;- 

Por solicitação do prefeito Raimundo Milhomem 
a Câmara de Vereadores de Porto Franco está elabo- 

■ rando lei que regulamente o aforamento de terrenos dc 
patrimônio municipal na zona rural e na declarada de 
expansão urbana. A Prefeitura igualmente vai definir á- 
reas que serão loteadas, visando disciplinar o crescimen- 
to da cidade. 

SERFHAU tem 

representação 

Assinado pelo Sr. Francisco Galvão Filho, recebe- 
mos expediente comunicando a instalação nesta cidade 
da Represesentação do Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo SERFHAU. «com a finalidade de prestar as- 
sistência técnica aos municípios de Imperatriz, Picos e 
Floriano, dentro do Plano de Integração Nacional». A 
Representação está instalada à rua Godofredo Viana n0 

548 e tem como chefe o signatário do ofício-comunica- 
ção. 

EXPRESSO MINEIRO LTDAi, por sua 

filial em Imperatriz congratula-se com 

as Forças Armadas, baluartes da se- 

gurança nacional, tendo à frente o in- 

clito Presidente Garrastazu Mediei, pe- 

la passagem do 9o aniversário da RE- 

VOLUÇÃO. 

Expresso Mineiro Ltda. 

áua Simplicio Moreira, 1740—Fone 341 

Imperatriz — Maranhão 

A grande Revolução 

Brasileira é: 

isa. 

r 3 i ■ 

imento. 

■ | A 

Merecimento, o ROTARY CLUB DE IMPE- 

RATRIZ assccia-se às comemorações do 9o ani- 

versário da REVOLUÇÃO BRASILEIRA. 

Oportunidade que também parabenizamos o 

SEGUMDO ANO do Governo Pedro Neiva de San- 

tana. 

Brasil1. Brasil1.!! 

C O V Â P - Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulejos« Cerâmica 
Louça Sanitária 
Material p/ Encanamento 
Produto de Cimento Amianto 
Forro de Pinho e Eucatex 

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeôes 
Motores Estacionário, Elétricos de 2 e 3 Fases 
Bombas Hidráulica 
Material Elétricos 
Máquinas para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — MA. 
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EDITAL 

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

FAZ saber a quem interessar possa e conhecimento des- 
te pertencer, que no dia (quatorze) 14 de março do corrente 
ano, às 10 (dez) horas, será o arrèmatação do bem penhorado 
a ANTONIO MIGUEL DA SILVA, na Ação Executiva reque- 
rida por WALTER & CIA LTDA, para pagamento da quantia 
de Ci $ 856,63 (oitocentos e cicoenta e seis cruzeiros e sessenta 
e três centavos), e mais despesas legais constantes de uma 
casa nesta cidade a rua Godofredo Viana, 737, construção 
própria, coberta de telhas, paredes de alvenaria, piso cimen- 
tado, com 8 compartimentos, 4 (quatro) portas, 1 (um) jane- 
lão de frente, terreno aforado sob o número 290 a 57C, com 
9 (nove) metros de frente e 44 (quarenta e quatro) ditos de 
fundo, limitada a direita com a casa de Lázaro Torres e a es- 
querda com Carlos de Tal, frente para o pc ente e fundos para 
o nascente (rua 3implicio Moreira), avaliaaa por Cr$ 50.000,00 
(cinqüenta mil cijuzeiros). Quem pois dito imóvel pretender 
arrematar que compareça no dia e hora designada oferecen- 
do seu lance além do preço da avaliação e por este apresen- 
tando no ato da arrematação a importância determinada por 
lei, e dentro do prazo legal proceder a integralização total da 
referida arrematação. Do que mandou o M.M. Juiz que fosse o 
presente publicado 3 (três) vezes em «O PROGRESSO» jornal 
que circula nesta cidade para o conhecimento de todos. Impera- 
triz, 05 de Fevereiro de 1973. EU, Antenor Bastos ESCRIVÃO 
DO 2? OFICIO dactilografei. 

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

VENDA DE IMÓVEIS 
Temos para vender: 

14 lótes paro construção residencial nas ruas — Ceará, Rio Grande 
José Bonifácio e Henrique Dias. VENDAS a vista ou financiado. 

37 lótes também para construção residencial, nas ruas: Alagoas, Ser- 
gipe. dr. Paulo Ramos, Rui Barbosa. Vila Marly Sarney, Dorglval 
Pinheiro, Maranhão c-Tupinambás Sousa Lima; e Teresa Cristina; 

VZ Casas residenciais nas ruas: Luiz Domlngues, Dorgival Pinheiro, 
Rio Grande, Piaui, Getúlio Vargas, Benedito Leite, Alagoas, Paraí- 
ba, Mato Grosso, Rio de Janeiro, dr. Antonio Miranda, dr. Paulo 
Ramos e Praça Lino Teixeira; 

1 Posto de Gasolina devidamente equipado com 4 elevadores e de- 
mais acessórios, ótimo ponto com uma venda de 3^.000 litros de 
gasolina mensal; 
Um Toyota em perfeito estado, ano 62-enxuta e com peças total- 
mente novas; 
Várias Fazendas e chacaras tanto neste Município como em outros 
estados. 
Aceitamos oferta, discutimos preço e forma de pagamento. 
CIRCON—Trav. Luiz Domingues n0 1.64? — Caixa Postal 116 

Imperatriz-MA  

Hospital Infantil Menino Jesus 

AVISO 

A direção deste Hospital avisa ao povo de Imperatriz, 

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

Amara Costa, especialista era Pediatria e Puericultura, 

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

ras. À noite, a partir das 19 horas. 

A PRAÇA 

Aviso à praça que perdi o talão de CHEQUE/OURO de n0 519813 
a 519820 e o talão de ChequeS/L de n0 828413 a 82842) do Banco do Bra- 
sil S.A. —Os Bancos locais e a policia foram notificados a respeito, [a] 
João dos Santos Viana. 

t 

Frigorífico de carne em 

para abastecimento local 

Futuramente nossa cidade 
disporá de um moderníssímo 
matadouro que, anexado a um 
frigorífico, vai abater o gado 
especializado para corte, indus- 
trializar todos os seus sub-pro- 
dutos e abastecer os mercados 
local, regional e interestadual, 
ou mesmo mercado externo. 

A informação é do professor 
universitário Ronald Pereira da 
Silva, do Instituto de Biologia 
(Departamento de Parasitolo- 
gia), da Universidade Federal 
do Paraná, que se encontra em 
Imperatriz à disposição do Pro- 
jeto Rondon (Campus Avança- 
do), chefiando uma equipe de es- 
tudantes (Agronomia e Biologia) 
que estão coletando dados cyje 
servirão de subsídios para ela- 
boração de estudos de um an- 
te-projeto para construção de 
um matadouro e um frigorífi- 
co em nossa cidade. 

Segundo o prof. Ronald, fu- 
turamente o abate de gado em 
Imperatriz tende a ser execu- 
tado em escala industrial, uti- 
lizando-se uma pecuária racio- 
nal, com gado de raça indica- 
do para o abate, inclusive a- 
proveítando-se todos os sub- 

produtos do animal abatido (vís- 
ceras etc.), como farinha,adubo. 

As pesquisas foram iniciadas 
semana passada, mas a equipe, 
já conseguiu apurar que o a- 
bate de gado e aves é feito de 
maneira rudimentar e improdu- 
tiva. Constatou-se que o abas- 
tecimento de carne em Impe- 
ratriz é realizado de maneira 
improvisada, com abates de 
gados contra-indicado para o 
consumo e que os açougues fun- 
cionam inadequadamente. No 
final das pesquisas, serão for- 
necidos dados às autoridades, 
com objetivo de indicar solu- 
ções sobre o abastecimento de 
carne para consumo. 

Assim, serã sugerida a im- 
plantação em nosso município 
de uma pecuária dirigida, com 
gado indicado para o corte e 
adaptável às condições de noa- 
sa região. Criado, recriado e en- 
gordado em escala industrial, 
futuramente a nossa produção 
de gado será praticada no sen- 
tido de produtividade para fins 
de exportação. Segundo o prof. 
Ronald, futuramente a pecuária 
de Imperatriz será colocada co- 

Imperatriz 

e regional 

mo im^ortanie centro de divi- 
sas na economia do Município. 
Neste caso, o gado abatido em 
nossa cidade será armazenado 
em frigoríficos e posteriormen- 
te exportado para os centros 
consumidores, como Anápolis, 
Goiânija, Belém, ou mesmo pa- 
ra o njiercado exterior. 

O Palácio vai 

de quebra 

São conhecidas por demais as ti- 
radas humorísticas do Gov. Pedro 
Neiva de Santana, mesmo e m 
momentos tidos como emba- 
raçosos. A propósito, comenta-se 
que recentemente o Governador re- 
cebia ao mesmo tempo dois prefei- 
tos, um da região do Mearim e o 
outro do vale do Pindaré. Feitos os 
cumprimentos de praxe passaram 
o prefeito a bombardear o Chefe do 
Gsverno com uma série sem fim de 
pedidos até que, pondo fim à pales- 
tra Dr. Pedro Neiva cortou a con- 
versa para perguntar: «E êste Palá- 
cio, prefeitos, os Senhores não que- 
rem leva-lo, também?» 

Leia O Progresso 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
MBORATÚRIO DE ANALSBS CLINICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

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

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

O VIL Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14 —Fone 278—Imperatriz—>fla. 

CG.C.06 -146 245- Insc. Est. 142053,006 

HRMRZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Comentando 

JURIVÊ 

Nem sempre as falhas ocasionais significam desorga- 
nização ou falta de recursos. Ê o caso, por exemplo, dos 
cortes verificados na rede telefônica. Ocorre que a 
TELIMSA está fazendo esses cortes justamente para am- 
pliar as redes; e já em abril entregará à cidade, em pleno 
funcionamento, 500 telefones Resta assim aguardarmos 
com paciência e confiança o serviço da TELIMSA que 
é nesta cidade umá organização que merece fé e apoio 
integral. 

☆ 
Enquanto isso, motoristas de praça já falam em au- 

mento dos preços de corridas, alegando o desgaste dos 
carros dentro dos buracos e lama e o^tempo agora mui- 
to maior exigido para cada corrida. Informou-me um 
desses motoristas que do Entroncamento ao Hospital São 
Vicente Ferrer a corrida demanda em média 15 minutos, 
ou meia hora de ida e volta. De acordo com os moto- 
ristas de caminhão, Imperatriz continua sendo o pior tre- 
cho da Belém-Brasilia. 

☆ 
Comenta-se que a nova Rodoviária da cidade man- 

terá um circúito fechado de TV. Ignora-se qual a pro- 
vidência legal já tomada a respeito. 

☆ 
Pensando no seu crescimento, O PROGRESSO pas- 

sará em breve a duas edições semanais. Agora em abril 
estaremos contando com a experiência e a ajuda da equi 
pe de Comunicações formada por universitários parana- 
enses que virá para o Campus Avançado. 

☆ 
Ante a falta de polLiamento. comerciantes de Porto 

Franco estão fazendo uma sociedade pue conta com a- 
juda da Prefeitura para manter uma Guarda Noturna 
naquela cidade agora bastante vistada por ladrões. 

☆ 
Um pai de família pede ao colunista lembrar às au- 

toridades competes que os filmes eróticos, censurados 
até 21 anos, estão sendo exibidos livremente para meno- 
res. Alega também o descaso de uma das principais ca- 
sas exibídoras da praça pelo cumprimentos dos horários 
da programação; e como uma agravante, diz êle, «no Ci- 
ne Marabá sempre que alguém chega ao porteiro êle in- 
forma que a exibição está iniciando daquele momento; 
e nessa onda é que o cidalão compra o ingresso e paga 
um filme já domeio para o fim. 

☆ 
O Poder público estadual precisa criar pelo menos 

mais uma escola de nível secundário em Imperatriz. Os 
colégios existentes já nãD atendem a quantidade de ma- 
trículas solicitadas. Além disso, muita gente não pode pa- 
gar mensalidades elevadas; e só o Estado pode resolver 
o problema. 

☆ 
Por falar em escolas, a cidade continua esperando 

que se realize a tão badalada vinda do Secretário de Edu- 
cação para tratar problema do ensino superior em nossa 
terra. Afinal de contas Imperatriz não fica assim tão lon- 
de São Luís quando o Governo se decide a vir até aqui. 
Antes das eleições, por exemplo, era tão fácil... 

☆ 
O Tribunal do Júri voltará a funcionar em abril, na 

Comarca. A informação foi dada ao colunista pelo juiz 
presidente daquele Tribunal. 

' Lembremo-nos do slogan: 
POVO DESENVOLVIDO Ê POVO LIMPO. 

MEMORIAL DESCRITVO DAS 

LINHAS QUE DEFINEM O PE- 
RÍMETRO DA ÁREA A SER 
DISCRIMIMADA NO MUNICÍ- 
PIO DE PÒRTO FRANCO ES- 
TADO MARANHÃO EM OBE- 
DÍÊNC1Â ÀO DECRETO LEI 
N5 1.164, DE 01.04.71 

Partindo do ponto de confluência 
do Rio Fiôr com o Rio Lageado pe- 
la margem esquerda do Ribeirão La- 
geado segue a juzante até o encon- 
tro da rodovia que liga Buriti Gran- 
de a Montes Altos. Dêste ponto pela 
rodovia em sentido geral SW (sudo- 
este) até os limites da aérea urbana 
da cidade de Pôrto Franco, por êste 
limite no sentido geral Sul e W (O- 
este) até o ponto onde o limite dá 
ár^a urbana chega à margem direita 
do Rio Tocantins, daí à montante 
pela margem direita do Rio Tocan- 
tins até a confluência com o Rio I- 
taoeiras e por êste pela margem 
direita a montante até o ponto em 
que o Rio ttaueira cruza com o me- 
ridiano 472 W (oeste) no paralelo 5.° 
40' S. Dêste ponts no rumo geral NE 
(nordeste) por uma linha sêca divisor 
dos municípios de Porto Franco e 
Carolina, até o ponto em que cruza 
com o Rio Lageado, Dêste ponto 
pela margem esquerda do Rio Lage- 
ado à juzante até encontrar a con- 
fluência do afluente da margem di- 
reita do Rio Flôr, ponto inicial do 
perímetro descrito. 

A área descrita mede aproxima- 
damente 193.700 ha. 

O presente perímetro foi descrito 
com o apoio na carta do Brasi. a 
Mllionésimo, organizada e desenhada 
pelo Conselho Naclcna' de Geografia. 
Falha S.B, — 23 

Imperatriz(Ma), 14 de março de 1973 
ass) Artur Bezerra Acioli Toscano 
Eng-Agr.0 CREAA — N,0 223õ - 

9a Região. 

Membro Técnico C.D.T.P. — Ma. 

Sociedade em foco 

Graça Oliveira 

— O Clube Recreativo Tocantins, 
lider em promoções sociais reunirá 
hoje, a partir das 22 horas, o seu vas- 
to quadro social, em uma festa jo- 
vem, fina a elegante que contará 
com a participação especial do reno- 
mado ídolo da juventude brasileira: 
JERRY ADRIANI—que tão ansiosa- 
mente vem sendo esperado por Im- 
peratriz, que pela primeira vez tem 
o prazer e a satisfação de vê-lo e 
aplaudi-lo de perto. Jerry que todos 
lembramos, iniciou a sua carreira 
com sucessos italianos inesquecíveis, 
como «Ce piangí, Ce ride» e logo a- 
pós explodia nas paradas com mu- 
sica como: «Querida», Vivendo sem 
você», «Só vim aqui dizer adeus». 
Músicas que passavam por todo o 
Brasil de norte a sul, que nos tra- 
zem recordações, e que todos canta- 
roiavam. desde o adulto até o guri. 

O Jerry Adriani que surgiu na é- 
poca do movimento marcante da Jo- 
vem Guarda, e que com a sua pre- 
sença simática e atraente passava a 
ser o namorado sonhado de milhões 
de garotas. Ele que milhares de re- 
vistas se preocupavam em mostrar 
nas reportagens retalhos da vida, co- 
mo era na realidade o ídolo que sur- 
gia. 

O Jerry que ainda adolescente ví 
pela primeira num misto de sonho 
e realidade na Ia FIDIC de São Luís, 
apresentando-se para um público 
eufórico, entre gritos e aplausos de- 
lirantes., e que algum tempo depois 
encontrava casualmente no «Educan- 
dário Sto. Antonio», levando com a 
sua voz jóvem e seus sucessos um 
pouco de brilho nos olhos parados 
e tristes daquelas centenas de crian- 
ças. E lá eu ví o Jerry Adriani que 
consague mesclar o homem que é, a 
criança que já foi, misturando a 
poesia do amor puro e adulto que 
brota quando canta suas canções, 
com as brincadeiras e histórias pee- 
ris que çontava para as crianças. O 
Jerry que atendendo ao pedido de 
uma vozinha frágil que se fez ouvir, 
cantou: «Calçei sapatos novos», e 
esta sua imagem nunca mais esque- 
ci, ficou parada no tempo e no es- 
paço. 

Outros anos se passaram e hoje 
Jerry Adriani chega a Imperatriz 
com nova bagagem musical: «Rosas 
rubras», «Doce, doce amor», «Todas 
as árxores do mundo». Jerry, nós 
que escrevemos, infelizmente não 
esculpimos estátuas, mas editamos 
reportagens com carinho, consciên- 
cia e amor, e nesta reportagem vai 
de Imperatriz para você a nossa ad- 
miração, homenagem e satisfação de 

poder adrmrá-lo de perto. Seja bem 
vindo JERRY ADRIANIÜl 

No próximd dia 7 Rômulo Pereifa 
Cortês receberá na residência dos 
seus pais Licinio Rocha Cortês e Fa- 
tima os primoá e amiguinhos para 
comemorar os seus aninhos. Nossos 
sinceros parabéns. 

☆ . 
Dona Cegonha andou baixando pa- 

ra o jovem casal Ademar e Dora, 
trazendo uma encomenda maravilho- 
sa- menininha linda que vai se cha- 
mar LU ANA, Parabéns. 

Regressou '.dia 16 via Expresso 
Braga de uma circulada de férias 
escolares em Rio e São Paulo, a 
bonita srta Maria de Fátima Medlig 
Tocantins filha do sr. Jofre de Sou- 
za Tocantins e sra. Terezinha Me- 
dlig Tocantins, Fátima veio em com- 
panhia de sua vó Álzira Herênío Me- 
dlig. 

☆ 
Dia 28 próximo foi o aniversário 

da srta. Maria Regina Medlig de 
Souza residente no Rio de Janeiro 
Gb e fino ornamento da sociedade 
carioca. Filha de José Herênio de 
Souza e Sofia Medlig de Souza, gran 
des divulgadores do nosso Jornal na 
cidade maravilhosa e também nosso 
assinante. 

☆ 
Viajou ontem para São Luis o sr. 

Antonio Carlos Rodrigues, gerente 
do Banco do Estado do Maranhao. 
foi atendendo ao chamado do presi- 
dente Dr. Eduardo Vasconcelos. Fe- 
licidades ao amigo. 

☆ _ 
Anlversariou dia 28 a irmã Du- 

cinda diretora do Colégio Santa Te- 
resinha e do curso fundamental bá- 
sico de nossa cidade. Quando foi 
homenageada pelos seus pupilos e 
amigos onde teve frios e salgadi- 
nhos. Parabéns pelo o evento. 

De São Paulo onde esteve a negó- 
cios,regressou o Sr.José Matos Vieira, 
nosso diretor. 

☆ 
Em São Luis, nasceu a segunda 

filhinha do casal Mário-Erismar Fer- 
raz. O pai é o juiz de direito da co- 
marca de Porto Franco, atualmente 
licenciado aquela capital 

Para São Luis. seguiu 2a o jovem 
Sérgio Macêdo, aluno da série do 
curso científico do Liceu Maranhense 
que somente agora -f eabre suas por- 
tas. 

Campanha da Fraternidade 

EDITAL DE CITAÇAO 

Com o prazo de 20 dias 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Tuiz de Direito da l8 Vara 
da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dêle conheci- 
mento tiverem ou interessar possa, que por meio dêste, citacom o prazo 
de 20 (vinte) dias o sr. DAVID TEIXEIRA ALVES, que se encontra em 
iugor Incerto e não sabido por todo o <. onteúdo do Despacho exarado nos 
Autos n5 1.335/192 - AÇÃO POPULAR, requerida por Dr Agostinho No- 
leto Soares contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, que 
se processa perante êste Juizo e Cartório do Io Ofício; — «(fls;2)» A. 
Trata-sé de uuma praça levada pelo Executivo Municipal a Aforamento, 
ora em litígio. Visando então, conservar a coisa, para que ela não se trans 
forme, até que haja deste Juizo a decisão final, concedo o SEQUFSTRO, 
como do pedido, mandando que se expeça o competente mandado, na for- 
ma da lei. Faça-se a citação do sr. Prefeito Municipal, dc foreiro DAVID 
TEIXEIRA ALVES e, depois' abra-se vista dos autos ao Dr, Promotor 
Público no prazo da lei. Imperatriz, 06/12/1972 (aa] José de Ribamar Fi- 
quene» [2° Despacho] de fls. 24)» Faça-se a citação do FOREIRO, pelo 
prazo de 20 (vinte) dias ém edital, publicado no jornal «O PROGRESSO» 
e afixado no lugar do costume, na forma da lei. Imperatriz, 19 de feve- 
reiro de 1.973 (aa) José de Ribamar Fiquene. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, na forma da 
lei. 

Dado o passado nesta cidade de Imperatriz, aos 21 de fevereiro de 
1.973. Eu, Ros enl da Costa Marinho Escrivão substituto o dactilografei 
e subscrevi. 

Dr. José de Ribamar Fiquene 

O EGOÍSMO ESCRAVIZA, 
O AMOR LIBERTA 

Cristo recebeu sua cruz 
e saiu pelas ruas de Jerusa- 
lém... e até hoje continua 
com ela pelos caminhos da 
História. Hoje, 2.000 anos 
depois do Evangelho, ele ain- 
da carrega pelas estradas 
do mundo a cruz do analfa- 
betismo, da fome, das injus- 
tiças, da indiferença comu- 
nitária, da falta de condi- 
ções humanas. 

Em todas as ocasiões do 
trabalho e das profissões, 
Cristo também hoje conti- 
nua carregando a cruz do de- 
ver cumprido no esforço e, 
às vezes, no martírio dos ho- 
mens que procuram o pro- 
gresso científico,técnico, cul- 
tural e espiritual que levam 
à paz e às melhores condi- 
ções de vida. 

Durante toda a Quaresma, 
a CAMPANHA DA FRA- 
TERNIDADE unirá todo o 
povo de Deus para procla- 
mar que O EGOÍSMO ES- 

CRAVIZA E O AMOR LI- 
BERTA. 

Todos que anseiam pela ver 
dade, pela justiça, pelo bem, 
estarão divulgando por to- 
dos os recantos do Brasil, a 
mesma mensagem: A FRA- 
TERNIDADE É LIBERTA- 
ÇÃO! 

Este é o tema escolhido 
para a CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE de 1973. 

Inclui um duplo e impor- 
tante sentido: 
1) Quem pratica a fraterni- 
dade TORNA-SE UM HO- 
MEM LIVRE 

2) Quem pratica a fraternida- 
de, LIBERTA OS IRMÃOS. 
Nenhum homem é plena- 
mente livre se os outros tam- 
bém não forem. 

Em toda a parte, há sem- 
pre alguém que precisa de 
você. Liberte-se de seu E- 
GOISMO e FAÇA ALGU- 
MA COISA PELOS OU- 
TROS. 

PARTICIPE DA CAMPA- 
NHA DA FRATERN DADE; 

REPÓRTER PROCURA-SE 

«O PROGRESSO» oferece vaga a rapaz ou moça 
que saiba redigir noticiário e entrevistas. Deve apresen- 
tar-se à redação para submeter-se a testes. 

Ministério da Agricultura 

Instüuto Nacional de Colonização e 

Reforma iSpia-l NCR A 

COMISSÃO DE DESCRIMINA- 
ÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS 
NO ESTADO DO MARANAÃO 

PORTARIA n0. 1,732/72 
EDITAL com prazo de (noventa) 
O INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAÇÃO E REFORMA A- 
GRÁRIA - INCRA, nos Termos do 
Decreto-Lei 1.164, de 01 de abril de 
1971, e de ocõrdo com os artigos 11 
e 97 a 102 da Lei n0. 4 504, de 30 de 
novembro de 1964, e artigos 3 a 8, 
da Lei n0. 4.947, de 60 de abril de 
1966 e 9.760/46, INTIMA a todos os 
preprietários, foreiros, arrendatários 
posseiros, ocupantes e quantos se 
julguem com direito a qualquer das 
terras situadas dentro do perímetro 
da área a ser discriminada no Mu- 
nicípio de PÔRTO FRANCO, cara- 
cterizada no Memorial Descritivo a- 
nexo, a apresentarem seus Títulos 
escrituras ou quaisquer outras pro- 
vas em Direito admitidas, que fun- 
damentem a alegaçãa de propriedade, 
foro, posse ou ocupação sôbre a re- 
ferida área, dentro do prazo legal. A 
partir das 9,00 horas do dia 02 (dois) 
de abril de 1973, 

A apresentação dos documentos 
deverá ser feita no escritório do PRO- 
JETO FUND!ARIO IMPERATRIZ, 
sito na cidade de Imperatriz à Tra- 
vessa Bom Jesus, 229. 

São Luis, 14 de março de 1.973 
ass): Moacir Macêdo de Albuqurque 

Presidente CDTP/MA. 

20 vagas Para 

Fiscal de Rendas 

A coluna "Tribuna Livre" do 
Jornal Pequeno, edição de , 9 
de março expirante afirma que 
existem 29 vagas para preenchi- 
mento do quadro de Fiscal de 
Rendas do Maranhão; todavia, 
já existem inscritos 18 fiscais 
interinos, inclusive o próproio 
Secretário da Fazenda, Jaime 
Neiva de Santana. 


