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CASSADO OU CAÇADO ? 

Câmara faz suspense 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 

ANO I Imperatriz (Ma.), 18 de Abril de 1971 N0. 48 

Esclarecimentos sobre a Belém - Brasília 

Fala-nos o Chefe do 2o D — RODOBRÁS 

Diante das reclamações pelo 
máu estado em trêchos da Ro- 
dovia Bernardo Sayão, contac- 
tamos com o dr. Edmilson Mo- 
reira Véras, chefe do 29 Distri- 
to da Rodobrás. 

Esclareceu-nos que as tor- 
renciais chuvas que, notada- 
mente, caem sôbre a região, 
castigando o leito e transbor- 
dando as plataformas em vá- 
rios pontos de sua extensão, têm 
sido o principal fator das a- 
tuais condições da rodovia. Por 
outro lado, o constante tráfego 
de veículos pesados, até com 
carrêtas além das 60 toneladas, 
prejudica a estrutura do sólo e 
danifica o arcabouço das pon- 
tes, algumas delas com limite 
máximo para 20.000 puilos. 

Convém lembrar, ainda que 
a Belém-Brasília foi, pelo Go- 
vêrno, programada prevendo sua 
pavimentação total somente em 
1975. Até então muitos trêchos 
existentes deverão ser conside- 
rados provisórios (no Maranhão 
falta essa pavimentação), inclu- 
sive a extensão que poderá ser 
diminuída visto que no final 
todos os problemas serão aplai- 

y|iados. No momento, quaisquer 
/inprevistos são decorrentes da 
/■^rtentosa obra. Deve-se consi- 
/■^rar, outrossim, a deficiência 

1 Mio material destinado aos ser- 
I mviços de manutenção e do equi- 

pamento já bastante usado, gas- 

to e ineficiente às circunstan- 
cias do momento. 

Não obstante os inúmeros 
problêmas, o eng0. Moreira está 
otimista com as providencias 
que vem tomando, através de 
relatórios encaminhados ao co- 
ordenador e ao Presidente da 
Rodobrás, mormente ao consi- 
derar que apenas 70% da "Ber- 
nardo Sayão" têm característi- 
cas definidas enquanto que os 
restantes, justamente onde se 
apresentam as deficiências, fal- 
tam implantar definitivamente. 
A Belém-Brasília foi projetada 
para 3 etapas: do Sul para o 
Norte (Brasília-Gui upí); em sen- 
tido contrário, (Belém-Estreito); 
e a terceira, no trêcho intermé- 

diária. A etapa que nos falta 
bem de perto (Belém-Estreito) 
em breve será efetivada, possi- 
velmente antes do término do 
ano em curso, trazendo natural 
melhoria e sensível aproveita- 
mento aos interessados. 

Quando nos prestava as in- 
formações acima, o dr. Morei- 
ra estava de viagem para o 
ribeirão Arraias, onde o tráfe- 
go interrompera em conseqüên- 
cia do volume dagua criado 
pór copiosas chuvas no locai. 
Agradecemos-lhe a maneira 
simpática com que nos recebeu, 
oportunando-nos esta divulga- 
ção com a fidalguia que maica 
sua atuação à frente do Distri- 
to local da Rodobrás. 

Eram aproximadamente 
11,30 horas do dia 14 quan- 
do soou insistentemente na 
policia o sistema de alarma 
do Banco do Brasil. Em pou- 
cos segundos tôda a guarni- 
ção deslocou-sej fortemente 
armada, para aquêle estabe- 
lecimento onde ao chegar 
encontrou todos os funcioná- 

rios e depositantes calma- 
mente entregues a seus afa- 
zeres, sem nada de anormal. 

Após exames, constatou- 
se que o alarma era falso, 
provindo talvez de defeito na 
instalação do sistema. 

Ao que se sabe, foi o pri- 
meiro caso na cidade. 

A coisa tôda começou na ba- 
se daquêles filmes de misté- 
rio. Não se sabe de onde nem 
como surgiu o boato na rua: 
a Câmara vai afastar o pre- 
feito. A razão do afastamen- 
to não era explicada, mas 
lia-se nas entrelinhas que a 
medida seria de acordo com 
o vice-prefeito e com o pre- 
sidente da edilidade, que em 
última analise seriam os be- 
naficiários do mini - golpe. 
Também um vereador do 
MDB estava na relação dos 
conspiradores, talvez até por 
influência da aproximação 
do dia da "Inconfidência". 

O boato tomou as ruas; 
ganhou o sertão, dentro da- 
quela famosa tática do "me 
contaram". E todo mundo fi- 
cou à espera do dia "D". 
Foguetes foram comprados 
para o anúncio da grande 
nova. 

Chegou a semana. Câma- 
ra reunida; bancadas a pos- 
tos. E de repente, quando 
tudo era apreensão sôbre o 
augusto plenário, vem a fala 

da oposição: tudo não passa 
de boatos; não surgiu da 
bancada a idéia; por ela (a 
bancada) o prefeito continu- 
aria até o fim do seu man- 
dato, "salvo por motivos de 
força maior". E por ai em 
diante. Voltou a paz ao seio 

de Abraão. 
E foi aí que deu uma de 

Vieira (o padre)na cabeça de 
um vereador do MDB, que 
lascou: 

— Sr. Presidente, requei- 
ro que ouvido o plenário a 
Casa divulgue uma nota des- 
mentido êsses boatos, inclu- 
sive para publicação na im- 
prensa local 

Dito e feito. Aprovado 
por unanimidade. Mas a 
"nota oficicialnão saiu:ficon 
para o dia seguinte,, quando 
também não saiu. Diz-se 
que alguns dos vereadores 
que aprovaram o requeri- 
mento negaram-se depois a 
subscrever a nota, o que le- 
va a gente à prosaica con- 
clusão: nêsse pau tem formi- 

ga- 

O requerente do desmen- 
tido está querendo agora o 
trecho da ata que registrou 
a aprovação de seu pedido. 

Em meio a tôda essa con- 
fusão, foi-se o prefeito para 
S. Luis, dizem que para 
audiência já marcada com 
o Governador. 

Enquanto isso... volte o lei- 
tor na próxima semana, pa- 
ra mais um capitulo da emo- 
cionante novela: CASSAR ou 
CAÇAR, EIS A QUESTÃO. 

Não percam. 

Revogada 

prisão de Gato. 

O jornalista Nelson Gato, 
de "Ultima Hora", de São 
Paulo, preso há bastante 
tempo sob a acusação da 
prática de atos subversivos, 
teve sua prisão preventiva 
revogada e vai defender-se 
sôlto. Nelson é um dos pri- 
sioneiros que se recusou a 
embarcar para o exterior por 
exigência dos seqüestrado- 
res do embaixador suiço, 
Bucher. Alegou o jornalista 
que "preferia ficar preso no 
Brasil a viver em liberdade 
no estrangeiro". 

Padres 

contra Papa 

Pena de morte 

para Lamarca 

Júri: dia 22 Atenção 

A nomeação de D. Eugê- 
nio Sales para Arcebispo do 
Rio de Janeiro gerou naque- 
la cidade a indisposição de 
um grupo de sacerdotes 
contra a decisão papal. Ês- 
ses padres divulgaram nota 
em que frisam que a nomea- 
ção foi feita sem que fôsse 
atendida a vontade da maio- 
ria dos sacerdotes daquele 
arcebispado, inclusive por- 
que em documento antes en- 
viado ao Vaticano dois ou- 
tros bispos haviam vencido 
uma eleição prévia entre os 
padres, na qual não figurava 
D. Eugênio.. 

A auditoria militar de São 
Paulo requereu a decretação 
da pena capital para o ex- 
capitão Lamarca, atualmente 
o principal mentor do terro- 
rismo no Brasil, dêsde a mor- 
te de Marighella. 

Como se recorda, Lamarca 
quando no Exército era trei- 
nador de grupos anti-guerri- 
Iheiros e foi um dos mento- 
res dos sistemas de seguran- 
ça bancária, chegando a trei- 
nar funcionários e guardas de 
diversos deles para a even- 
tualidade de possíveis assal- 
tos. — Hoje, o ex-capitão é 
intensamente procurado e jul- 
gado à revelia pela partici- 
pação em inúmeros dêsses 
assaltos. 
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Dêsde o dia 7 p. p, no Ro- 
tary Clube de Imperatriz, vem 
sendo ministrado pelo en- 
genheiro civil Antonio Maxi- 
da Silva F0, o 6°. curso de- 
senvolvido dentro do progrâ- 
ma-pilôto do Serviço Nacio- 
nal de Aprendizagem Indus- 
trial, agora com referência ao 
projeto Rodovia. 

O presente curso, numa du- 
ração de 70 horas, está com 
seu encerramento previsto 
para o próximo dia 20 (têrça 
feira). O engenheiro Antonio 
Máximo é formado pela Uni- 
versidade Federal de Pernam- 
buco, especializado em Trans- 
portes e em Pavimentação 
Rodoviária pelo Instituto de 
Pesquisas Rodoviárias, fazen- 
do atualmente parte da Co- 

missão Executiva das Trans- 
ferências de População, no 
Maranhão. 

Tem o curso o objetivo do 
aperfeiçoamento da mão de 
obra na técnica da constru- 
ção rodoviária, e antes dêle 
outros fôram realizados em 
Imperatriz pelo mesmo SENAI, 
a saber: pelo professor Loba- 
te (de 5-12/02-69): cursos de 
Mecânica de Automóvel e de 
Manutenção Preventiva: pelo 
professor Luiz Ory Necto (de 
24 a 28 dos mesmos ano e 
mês): curso de Técnica de 
de Administração (T.W.I) pe- 
lo professor Sebastião Cha- 
gas (de 11 a 16/08/69): curso 
de Tecnologia Mecânica; e 
pelo professor Augusto Milton 

Barreto (de 20 a 28/10/69): cur- 
so de Laboratorista de Solos. 

No atual de Engenharia de 
Construção Rodoviária estão 
inscritas 18 pessoas, destacan- 
do-se o bom exemplo do en- 
genheiro Edmilson Moreira 
Veras, chefe do 2o distrito da 
Rodobrás (local), que apesar 
dos inúmeros encargos é fre- 
qüentador assíduo e aluno pre- 
sente a todos as chamadas. 

Dando continuidade ao seu 
programa, o SENAI realizará 
ainda êste ano e nesta cida- 
de o curso de Mestre de Obras. 
Sem duvida alguma, é mais 
outra oportunidade concedi- 
da para a especialização téc- 
nica e pratica dos interessa- 
dos. 

Está marcada para o pró- 
ximo 22 a primeira sessão 
de reunião do Tribunal do 
Júri em Imperatriz, em 1.971, 
— As reuniões serão conti- 
nuas até julgamento de to- 
dos os processos em pauta. 

Telefônica de Impera- 
triz S. A. 

Edital de Convocação 

Assembléia geral Ordinária 

Estão convidados os senhoras aci- 
onistas a se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, às 20.00 horas 
dia 26 do corrente mês. na 
Clube Recreativo Tocantins, afim de 
deliberarem sôbre o seguinte: 

a) Relatório da Diretoria, Balan- 
ço Geral e Demonstração da conta 
de Lucros e Perdas e parecer do 
Conselho Fiscal; 

b) Eleição dos novos membros da 
Diretoria e Conselho Fiscal; 

c) Fixação dos honorários da Di- 
retoria e." do Conselho Fiscal; 

d) O que ocorrer; 
Imperatriz, 16 de abril de 1971. 
Pedro Américo de Sales Gomes 

Presidente. 

O Progresso não circula- 
rá domingo próximo, dia 25. 
Voltará a fazê-lo dia 3 de 
maio, em Edição Especial 
Comemorativa de Aniversá- 
rio. 

MOBR AL 

Na tarde do último dia 13, 
no Posto n.Q 1, localisado na Es- 
cola Externato Menino Jesus, foi 
realizada a aula Inaugural do 
Movimento Brasileiro de Alfa- 
betização, ministrada pelo Sr. 
Luiz Fernandes Maciel Balata, 
treinador de monitores. 

À solenidade esteve presente 
a alta representação do ensino 
em nossa Cidade, destacando-se 
o dr. José de Ribamar Fiquene, 
presidente do Mobral em Impe- 
ratriz, e o sr. Itapuan Martins 
que, além de Secretario Muni- 
cipal de Educação, acumula as 
funções de Secretário do Mo- 
vimento. Essas autoridades fi- 
ztram-se ouvir no ensêjo, assim 
como o treinador de monitores 
Luiz Fernandes Maciel Balata e 
a sra. Juracy de Athayde Con- 
ceição, monitora local. 

Curso para Contadores 

BDM e SUDENE firmam Convênio 

Ao Prefeito local foi envia- 
do fonogrâma comunicando 
ter o BDM firmado convênio 
com a Sudene para um cur- 
so de aperfeiçoamento contá- 
bil, destinado a treinamento 
de contadores de pequenas e 
médias emprêsas. 

Para o referido curso, o pri- 
meiro no Estado, as inscrições 
estão abertas desde o dia 15 
findando o prazo a 30 do cor- 

rente, na Séde do BDM (em 
S. Luiz) á rua Nina Rodrigues 
n.5 713, no horário das 08/11 
horas. São condições indis- 
pensáveis aos candidatos à 
inscrição: comprovação d e 
exercício d a profissão d e 
contador, apresentação d e 
recibo de quitação ao CRC- 
exercicio 1971, pagamento da 
taxa de inscrição (cr$ 30,00) 
e 3 retratos 3x4. 
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O fim da Giilagem 

De Carolina a Guamá 

Imperatriz, o povo e a fama 

Transcrevemos a seguir, na integra, o Dec. Lei 1164 do Io de Abrli 
de 1.971, que declarou indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento 
nacionais terras devolutas na faixa de cem quilômetros em cada lado do 
eixo de rodovia na "Amazônia Legal". Pelo dispositivo legal, desaparece- 
ram as terras devolutas nos municipais maranhenses de Carolina, Porto 
Franco e Imperatriz. 

DECRETO - LEI l\|s 1.164 — DE 1 DE ABRIL 
DE 19?1 

Declara indispensáveis à segurança 
e ao desenvolvimento nacionais 
terras devolutas situadas na faixa 
de.cem quilômetros de largura em 
cada lado do eixo de rodovias na 
Amazônia Legal, e dá outras pro- 
vidências. 

O Presidente da República, usando 
da atribuição que Ibe confere o ar- 
tigo 55, item I e de Conformidade 
com o artigo §9. item III, da Cons- 
tituição, decreta: 

Art. l.s São declaradas indispen- 
sáveis à segurança e ao desenvol- 
vimento nacionais, na região da A- 
mazônia Legal, definida no artigo 2.° 
da Lei n" 5.173, de 27 de outubro de 
1966, as terras devolutas situadas 
nà faixa de (100) quilômetros de lar- 
gura em cada lado do eixo das se- 
guintes rodovias, já construídas, em 
construção ou projeto: 

I — Transamazônica — Trecho 
Estreito Altamira — Itaituba — Hu- 
maitá. na extensão aproximada de 
2.300 quilômetros. 

II — Bk-319 — Trecho Porto Velho 
— Abunã — Guajará-Mrim, na ex- 
tensão aproximada de 270- km 

III — BR-236 — Trecho Abunã — 
Rio Branco — Feijó — Cruzeiro do 
Sul — Japir.: na extensão aproxi- 
ximada de 840 Km, 

IV — BR-317 — Trecho Lábrea — 
Boca do Acre— Pio Branco — Xa- 
puri — Brãsiléa Assis Brasil, na 
extensão aproximada de 600 Km. 

V — BR-406 — Trecho Lábras — 
Humaitá, na extensão aproximada 
de 200 Km. 

VI --BR-319 — Trecho Porto Ve- 
lho — Humaita — Manaus, na ex- 
tensão aproximada de 650 Km. 

VII — BR-174 — Trecho Manaus 
— Caracarai — Boa Vista - Fron- 
teira com a Venezuela ,na extensão 

aproximada de 800 Km 
VIII —BR-401 —Trecho Boa Vis- 

ta — Fronteira com a Guiana, na 
extensão aproximada de 140Kra. 

IX — BH-364 — Trecho Guiabá — 
Vilhena — Pôrto Velho, na extên- 
são aproximada Je 1.000 Km, 

X — BR-165 — Trecho Cuiabá — 
Cachimbo — Santarém, na extensão 
aproximada de 1.320 Km. 

XI — bR-156 — Trecho Macapá — 
Oiapoque, na extensão aproximada 
de 660 Km. 

Xil — bR-080 — Trecho Rio Ara- 
guaia — Cachimbo - Jacarecanga — 
Manaus Içana até a fronteira com á 
Colombia, na extensão aproximada 
de 3.200 Km. 

XUl bR-153 - TrecOo Paralelo 13 
(no Estado de Goiási — Porto Fran- 
co, na extensão aproximada de 800 
km. 

XIV — bR-010 ~ Trecho Carolina 
— Guamá i subtrecho da belém-bra- 
silia), na exténsão de 600 km. 

XV — bR-070 -- Trecho Ric Ara- 
guai— C uiabá, na extensão aproxi- 
mada de 470 km. 

X\ 1 -- bR-307 — Trecho Cruzeiro 
do Sul — benjamim Constant — Iça- 
na. extensão aproximada de 885 
km. 
Xtfll— Rodovia Perimetral Norte — 
Trecho Mitu — Içana — aracaraí — 
Macapá na extensão aproximada de 
2.450 km, 

XVlll — bR-158 Trecho barra do 
Garças — Xavantina — São Feiix do 
Araguaia, na extensão aproximada 
de «50 km. 

Art 22 Ficam incluídas entre os 
bens da União, nos têrmos do ar- 
tigo 4o. Item 1 da Constituição, as 
terras devolutas a que se refere o 
artigo anterior. 

Art 3o As posses legitimas, mani- 
í^stanas por morada habitual e cul- 
tura efetiva, sobre porções de ter- 

ras devolutas situadas nas faixa de 
que trata o artigo Io. serão recon- 
hecidas pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agraria dos 
têrmos dos artigos 11 e 97 do Es- 
tatutos da Terra (Lei n0 4 504 de 
30 de novembro de 1964). 

Parágrafo único Çontinuam a re- 
ger- se pela Lei n.5 2 597, de 12 de 
setembro de 1955, as terras devolu- 
tas na zona de fronteira a que se 
refere o artigo 2.° da mesma Lei. 

Art. 42 O < onselho de Segurança 
Nacional estabelecerá as normas 
para a implantação de projetos de 

olonização ou a concesãc de ter- 
ras. bem como para o estabeleci- 
mento ou exploração de Industrias 
que interessem a segurança nacio- 
nal. nas terras devolutas menciona- 
das no artigo le. 

Art. 5.° São ressalvadas nas Áreas 
abrangidas pelo artigo 1.°: 

aj os direitos dos silvicolas, nos 
têrmos do artigo 198 da Constitui- 
ção. 

b) as situações jurídicas constitu- 
ídas. até a vigência deste Decreto- 
Lei. de conformidade com a legisla- 
ção estadual respectiva. 

Art, 6,° Ef-te Decreto-Lei entrará 
em vigor na data de sua publicarão, 
revogadas as disposições em con- 
trário, 

Brasília. 1 de abril de 1971' 150, 
dá Independência e 83 da Repú- 
b ica. 

EMÍLIO G. MÊDICI 
Alíredo Buzairi 
Adalberto de Barros Nunes 
Orlando Geisel 
Mário Gíbson Barbosa 
Anlonio Delíim Nelto 
Mário D. Andreazza 
L. F. Cirne Lima 
Jarbas G. Passarinho 
Júlio Barata 
Márcio de Souza e Mello 
F. Bocha Lagoa 
Marrus Vinícius Pratlini de Moraes 
Anlonio Dias Leite Júnicr 
joao Paulo dos Reis Velloso 
José Costa Cavalcanti 
Jorge Marisial Leal 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I daBR - 14 —Fooe278—Imperatriz—Ma. 

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

Errata 

Nesta edição n- 47 (lide 

Abril): 

BALANÇO GER AL DIE- 
SEL CAROLINA S/A—Fi- 
nal do Parecer do Consêlho 
Fiscal: "Lucino da Rocha 
Cortez Presidente do Con- 
sêlho." LEIA-SE: Licinio 
da Rocha Cortez. 

xxx 

"LIÇÃO VIVIDA E ES- 
QUECIDA"—artigo deM.M. 
(final) página 3: "... dos ho- 
mens que limitam na políti- 
ca". LEIA-SE: ... dos ho- 
mens que militam na polí- 
tica. 

Cfsa de Saúde Sta. Lúcia 

DR. ANTONIO ESCORCIO FILHO 
DR. AUGUSTO BOADO QUIROGA 

Clínica Geral - Cirurgia Geral e Especialisada - Pediatria 

Ginecologia - Obstetrícia - Ortopedia - Traumatologia— 
e a partir desta data Exames de vista com parte 

Clínica e Cirúrgica 

RAIO X — Laboratório de Análises 
Avenida Getulio Vargas N9 2311—Plantão Permanente (24 horas) 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

Mulher mata companheira de cabaré 

Num dos cabarés do povoado 
Itinga a mundana Maria José 
Bandeira, com menos de 17 
anos de idade, matou a golpes 
de peixeira a sua campanhei- 
ra Gerusa. Consta que a víti- 

ma teria agredido a criminosa 
a golpes de garrafa, o que pro- 
vocou a revanche sangrenta. — 
Há inquérito e Maria José Ban- 
deira está recolhida à cadeia 
pública. 

Quando ouço alguém falar 
que a má fama de Imperatriz, 
em outras plagas, é bem maior 
da que pensa seu povo, uma 
dúvida paira em tôrno de 
minha mente: Verdade? ou 
exagero? Acabo admitindo a 
última hipótese ao lembrar- 
me que em 1968, no Colégio 
em que cheguei para estu- 
dar na Capital maranhense, 
integrei uma turma de 40 jo- 
vens que, dentre eles, apenas 
um um, por deficiência de 
vagas em outras turmas, era 
do interior do Estado; Eu. 

Na aula inaugural daqeêíe 
ano letivo, aproximadamente 
às 8 hs. da manhã, entrava 
em nossa classe o Diretor do 
Colégio, que, pretendendo 
manter o primeiro contato a- 
nual, com aquela turma de jo- 
vens, pegava a caderneta de 
freqüência e por ordem nu- 
mérica passava a fazer a 
chamada. Chegando ao n0 7, 
correspondente ao meu nome, 
levantei-me respoudeudo-a 
com aquêle já tradicional 
"PRESENTE". Notando-me um 
elemento estranho, novato na- 
quela turma, o Dirptor sus- 
pendeu a chamada por um 
instante e perguntou-me:"meu 
jovem, de onde transferiu-se 
para nosso Colégio?" Ainda 
de pé, respondi-lhe: De Inu 
peratrlz. 

Quando identifiquei a minha 
procedência todos ficaram 
surprêsos e, lançando olhares 
diferentes em minha direção, 
os sussurros de ouvido em 
ouvido começaram a surgir, 
como se lá estivesse o Djan- 
go ou mesmo o "Homem 
mau" do Roberto Carlos. 
Lembro-me, também, do meu 

amigo Juscelino Gomes, que, 
aprovado no ultimo concurso 
do BASA e sendo destinado a 
assumir suas funções na a- 
gência de Imperatriz, recu- 
sou-se alegando temer o pis- 
toleirismo existente em nos- 
sa Cidade. Aquêle jovem pen- 
sava ou ainda pensa que dei- 
xar São Luis por imperatriz, 
é como o americano que dei- 
xa as maravilhas da Florida 
pelo Vietnam. 

Tudo isso, por conta da má 
fama de pistoleiro que tem 
o povo pacato de Imperatriz. 
Um povo que há muito iden- 
tificou-se com o bom cora- 
ção do brasileiro, acolhedor 
de seu imigrante. 

Sabem na capital do nosso 
Estado que somos pistoleiros. 
Mas, não sabem que somos 
a capital econômica do Ma- 
ranhão e que também possui- 
mos a nossa parcela de cul- 
tura e civilização, trazida a 
nós pelo comércio, pelo aces- 
so de comunicação que te- 
mos com as regiões mais 
desenvolvidas do País. Somos 
Timbiras, só não vivemos em 
Taba sem Capitão, em que 
todo caboclo manda, como 

Toinho Rodrigues 

pensa o povo Lodovicense. 
Talvez tenham lá suas ra- 
zões, porque Imperatriz só 
dá manchete em São Luís 
em época de política ou quan- 
do os jornais, a Imprensa em 
geral, publicam um crime 
por acaso acontecido em nos- 
sa cidade, ou mesmo fora do 
município, mas que pagamos 
com a culpa da má fama. Es- 

quecem de publicarem coisa 
tão bonitas e importantes, a 
exemplo da manobra exe- 
cutada em nossa cidade, pe - 
las Forças Armadas, com a 
cobertura total da Imprensa 
do Sul do Brasil. 

Bem, já é tempo mesmo 
de pedir-mos o TERRITÓRIO 
TOCANTINO. 
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"Voz do Mearim" 

Recebemos os números 1 e 
2 do quinzenário que se e- 
dita em Bacabal. Trouxe-nos 
agradavel e surpreendente 
impressão, pela feitura e re- 
dação condizentes ao alto 
nivel intelectual do nosso Es- 
tado. Parabenizamos ao con- 
frade Benedito Lago, seu Di- 
retor, ao encaminhar-lhe vo- 
tos de existência útil e dig- 
na da árdua missão que nos 
cabe como Imprensa. 

Clube Mocotó 

A comissão diretora con- 
vida a todos para o gran- 
de "BAILE DO MOCOTÓ", 

hoje, 18 de Abril, a fim de 
saborear aquela mocotozada. 

Auto Pecas Anhanqüera 

' Praça Lino Teixeira— Entroncamento—Fone 270 ■ 

C G C. 06149363 — Inscrição Estadual 150053080 - Imperatriz - Maranhão 

peças e acessórios em geral para veículos: Willys— Chevrolet — Mercêdes — Volkswagem —Ford 
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O PROGRESSO 

al de Citação 

Justiça do Estado do Maranhão, Comarca de Imperatriz 

CARTÓRIO DO 2° OFICIO 

O Dr. José <le Ribamar Fíquene. Juiz de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

REPÚBLICA DO BRASIL 

FAZ SABER, aos que, o presente Edital de Çitação com o prazo de 
30 (trinta) dias fica CITADO o Sr. MOHAMED KADER HUSSEN, sírio, 
possivelmente casado, comerciante, residente atualmente em lugar incer- 
to e não sabido, para responder nos têrmos da Ação de Medida Pre- 
ventiva de Arresto, que se processa nêste Juizo, movida por — BEL — 
MÓVEIS LTDA — MÓVEIS EMBaXADOR: — De acordo cora a petição 
e despacho a seguir transcritos: Exmo. Sr Dr. Juiz de Direito da 1B Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, neste Estado BEL— MÓVEIS LTDA. MO- 
VEIS EMBAXADOR, firma estabelecida em Anápolis, Estado de Goiás, 
por seu procurador e advogado infra assinado (doe. junto) diz que é 
credora do senhor Mahamed Kader Hussen, sírio, possivelmente casado, 
comerciante, atualmente em lugar incerto e não sabido, proprietário nes- 
ta cidade, da quantia líquida e cerca de cr$ 740,00 (seteeentos e quaren- 
ta cruzeiros), valor das inclusas duplicatas, já vencidas desde o dia vin- 
te de agosto de 1969, para pagamento nesta praça, e não pagas até a 
presente data, MÉDIDAS PRÈVrNTIVAS-Precurando investigara respei- 
to do Jlto devedor a Suplicante foi informada de que o mesmo se en- 
contra em difícil situação econômica financeira tendo, inclusive, desapa- 
recido desta cidade, tomando rumo ignorado pelos seus credores. Além 
do mais, é público e notório que seus credores são diversos e com vá- 
rios títulos protestados o presente caso enseja u'a medida caute ar. Por- 
tanto, caraeteriza-se o Arresto dos bens do devedor. "Arresto é apreenrão 
judicial de depósito de beos do devedor efetuados antes nu ua penüencia 
da lide. a requerimento do credor por titulo da divida liquioa e cerra, que 
por meio excepicional e urgente visa preveni . ou garantir o seu direito 
e ação ou execução que vai promover. (Dicionário de Tecnologia Jurldt- 
ca de Pedro Nunes)" ü Juiz concederá medidas preventivas sem audiên- 
cia da parte quando provável que, realizada tal audiência, a medida se 
torne ineficaz (cod, Processo Civil, artigo 683). No presente caso, o título 
cambial, Duplicata, é um titulo liquido e certo, o que justifica a exigência 
do Artigo 681 Código de Processo < ivil. OS REQUERiMEVTO; — Assim 
sendo, está a suplicante sob o justificável temor de sofrer prejuízo total 
de seu crédito e, por tudo isso, vem. com fundamento nos t, rtigos 675, 
inciso 11 e 676, inciso I do Código de Processo Civil, requer a V. Êxa. se 
digne de ordenar o ARRESTO sem a audiência do suplicado, do imóvel de 
sua propriedade sito à rua Godpfredo Viana n0 300, nesta cida.ie para 
garantia de seu crédtlo, AçAO EXÈ UTIVa DÊ cUBRaNçA. — Requer, 
outrossim, que após a efetivação da medida seja contra o suplicado ins- 
taurado o competente processo de ação executiva na forma do Artigo 
298, inciso XiV cambinado com a Lei Federal n^ 474 de 18 de julho de 
1968, modificada pelo Decreto-Lei n5 436 de 27 de janeiro de 1969, com 
a sua citação por eciital nn forma do artigo 177, e 178 do Ccdigo de 
Processo ivil para dentro do prazo legal pagar a divida ajuizada, juros, 
custas e honorários aãvocatícios na base de 20% (vinte por cento.) sôb;e 
o valor da causa o, se nào o fizer que que seja o Arresto convertidcr 
em penhora — para pagamento da divida e despesas acima menciona- 
das, ficando, ainda, o devedor citado, para, se qniser, contestar e acom- 
panõar a dija ação executiva em tôios os seus têrmos. Kequér final- 
mente, em fase do ARRESTO, recair em bens imóvel e caso o mesmo 
venha a ser convertido em penhora, seja iatimado a espôsa do executa- 
do, se casado for, de acordo com a segunda parte do artigo 948 do c ó- 
digo de Processo Civil, observando-se ainda o que prescreve o artigo 81 
também da Cód. Processo civil, também por edital, na/forma da lei pro- 
cessual vigente Protesta-se pelo depoimento pessoal do executado, pena 
de confesso, depoimento de testemunhas perícias/ pedido de fôrçe, se 
necessário fôr, arrombamen+o e demais meios d-é provas admissíveis 
em direito, o que de já fica requerido, caso a réu conteste a ação, e 
dáse à causa o valor de cr$ 740,00 (seteeentos e quarenta cruzeiros). Ter- 
mos em que pede deferimento. Imperatriz, 29 de março de 1971. Máximo 
Martins de Freitas — Advogado. "DESPACHÔ". — A. como requer. Edi- 
tal de citação, Publicado pelo Jornal local '/O PROGRESSO':, e pela im- 
prensa Oficial do Estado, pelo prazo de tnnta dias, bem como afixado no 
local de costume. Imperatriz, 30 de 3 de 1971. Dr. José de Ribamar Fi- 
quene — Juiz de Direito da Ia Vara. Dado e passado nesta cidade de Im- 
peratriz, Estado do Maranhão aos prúneiros dias do mês de abril dc ano 
de mil novecentos e setenta e um/Eu, Doracilda Ayres e Silva Escrivã 
Substituta datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FÍQUENE 
Juiz de Direito da 1§ Vara 

COMARCA DE IMPERATRIZ—MARANHÃO 

Juizo de Direito da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão 

O Dr. José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da Segunda Va- 
ra desta Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

Edital de leio e arrematação 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 28 

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do íviaranhão, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele conhe- 
cimento tiverem que, no dia 27 (vinte e sete) do corrente 
mês, às 10 (dez) horas, no salão do Fórum, desta cidade, nos 
autos de Ação Executiva, em que são partes, como exe- 
quente — Jorge Batista da Silva e executado Ántonio Araú- 
jo Chaves, sob a presidência deste juizo, e pregão do Por- 
teiro dos Auditórios, será vendido em hasta pública a quem 
mais der e melhor lance oferecer acima da avaliação de 
Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros), o seguinte imóvel: Uma 
casa nesta cidade, á Av. Getúlio Vargas, s/n. com 6 (seis) 
metros de frente por 30 (trinta) dito de fundo, toda mura- 
da, com 7 (sete) compartimentos, coberta de telhas, paredes 
de alvenarias, tecto de madeira de lei, toda revestida e pin- 
tada, com piso de cimento, com 4 portas de frente, limita- 
da a direita com terreno devoluto e pela esquerda com a 
casa do Sr. João Gonçalves Vieira, com frente para o Nor- 
te e íuudos para o Sul. Quem, pois. o dito imóvel quizer 
arrematar, poderá fazer no dia, hora e lugar acima reíeiido, 
com dinheiro a vista ou sinal de 20 (vinte por cento), de- 
vendo, neste caso, integralízar o seu lance dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de perder o sinal dado. E 
para os fins de direito mando passar o presente edital que 
será afixado no lugar de costume e publicado no "O Pro- 
gresso*' jornal que circula nesta cidade e afixado no lugar 
de costume. Dado e passado nesta cidade, ao primeiro dia 
do mês de Abril de 1971. Eu, Raimundo Bandeira Barros Es- 
crivão, datilografei s subsbrevi. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2a. Vara 

EDITAL 

FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL viram 
ou conhecimento tiverem ou interessar possa que no dia 28 
(vinte e oito) de abril no ano de mil novecentos e setenta 
e um, (1971) às 10 horas Sala do Fórum da Comarca de Im- 
peratriz Ma„ sob a presidência dêste Juizo e pregão de Por- 
teiro de Auditórios, será levado em HASTA PÚBLICA o bem 
imóvel abaixo discriminado penhorado ao executado SATUR- 
NINO DA SILVA PORTO, na AÇÃO EXECUTIVA DE CO- 
BRANÇA, que lhe move ALTO MIUDESAS COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, firma estabelecida nesta cidade, 
no valor de Cr$ 1.184,00 (Hum mil cento e oitenta e quatro 
cruzeiros), a saber: UMA CASA, nesta cidade â rua Coro- 
nel Manoel Bandeira, construção própria; limitada a direita 
com Antonio Batista e à esquerda com a casa de Aderson 
Baiano da Silva, registrada no registro de imóveis desta Co- 
marca sob n0 3.323, livro 3-C, fls. 20 (vinte); cujo imóvel foi 
avaliado em Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS), E que 
quizer referido bem arrematar deverá comparecer em dia, 
local e hora ydesignados por êsíe Juizo, sendo que o bem 
será entregue a quem maior lance oferecer acima da ava- 
liação. Cujo Edital deverá ser afixado no local de costume 
e publicado (trez) vêzes, por extrato, no semanário local. 
Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, aos primeiros (Io) dias do mês de Abril do ano de 
mil novecentos e setenta e um. (1971). Èu Doracilda Ayres 
e Silva, Èscrivã Substituta datilografei e assino. 

Dr. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2- Vara 

1 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 2a 

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei, etc. 

EDITAL de Citação 

com o prazo de 

30 dias 

O Doutor José Delfino Si- 
paúba, Juiz de Direito da 2^. 
Vara da Comarca de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o pre- 
sente edital virem, dele con- 
hecimento tiverem, ou interes- 
sar possa que, por este Juizo 
e Cartório do Io Ofició, se. 
processa uma Ação Executi- 
va em que são parte^ como 
exequente ALTO MíUipESAS 
COMÉRCIO E REPRESENTA- 
ÇÃO LTDA. — LOJA ]DE VA- 
RIEDADhS e executaido RA- 
M1RES TAVARES, e tecido em 
vistas ao que lhe foi Ireque- 
rido pelo advogado do exe- 
quente, que afirmou esta'^ o 
executado Ramires Ta vaieis 
em lugar incerto e não sebi- 
do, pelo presente edital, que 
será afixado na sede deste 
Juizo; no lugar do costume, e, 
por cópia, publicado no Órgão 
Oficial do Estado uma vez e 
por duas, no jornal "O Pro- 
gresso" desta cidade, cita o 
mesmo executado Ramires 
Tavares, para no prazo de 30 
(trinta) dias que correrá da 
data da primeira púbicação, 
fazer-se representar na causa, 
até final sentença e sua exe- 
cução, sob pena de revelia. 

E para que chegue ao con- 
hecimento dos interessados, 
mandou expedir o presente 
edital, na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de 
Imperatriz, aos cinco dias do 
mês de Abril de 1971. Eu Rai- 
mundo Bandeira Barros, Es- 
crivão, datilografei e subscre- 
vi. 

FAZ saber aos que o nresente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, por este Juizo 
e Cartório do 1" Oficio, corre o processo de ação executi- 
va em que são partes como exequente José Jair da Con- 
ceição e executado Ramires Tavares, e atendendo ao reque- 
rimento do exequente que afirmou estar o executado em 
lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, que será 
afixado na séde deste Juizo, no lugar do costume, e publi- 
cado uma vez no Órgão Oficial do Estado e duas no jornal FDITAÍ r5! tíT- 
"O Progresso" desta cidade, cita RAMIRES TAVARES, bra- *-4^ wxiaa 
sileiro, casado, comerciante, para o prazo de 30 dias, que 
correrá da primeira publicação do presente, fazer-se repre- 
sentar na causa, sob pena de revelia. Dado e passado nesta 
cidade de Imperatriz, aos dois dias do mês de abril de 1971. 
Eu, Raimundo Bandeira Burros. Escrivão; datilografei e subs- 
crevi. 

Dr. José Delfino Sipaúba 
Juiz de Direito da 2a Vara 

çao com o prazo 

de 30 dias 

Dr. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

LEI MUNICIPAL N. 08/71 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, 
faz saber a todos seus habitantes que a Câma- 
ra de Vereadores dêste Municipio, aprovou e 
eu faço publicar a presente Lei: 

ART. 1^—Fica o Poder Executivo, autorizado a doar 
um terreno nesta cidade, ao Estado do Maranhão, 
para a Secretaria de Saúde, para ser construido u- 
ma Unidade Hospitalar. 

ART. 2o—O citado terreno fica localizado na praça 
Tiradentes com as seguintes dimensões: Frente para 
a rua BR-14, medindo cinqüenta (50) metros laterais 
pela rua Coriolano Milbomem, medindo cincoenta 
(50) metros de fundos para a praça Tiradentes, com 
referida dimensão acima especificada. 

ART. 35—Esta Lei entrará em vigor na data da sua' 
publicação. 
ART. 42—Revoga-se as disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Es- 
tado do Maranhão, em 01 de abril de 1971. 

RENATO CARTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

O Doutor José de Ribamar 
Fiquene Juiz de Direito da Ia. 
Vara da Comarca de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o pre- 
sente edital virem, dele con- 
hecimento tiverem ou interes- 
sar possa que, por este Juizo 
e Cartório do 1° Oficio, cor- 
re o processo de ação exe- 
cutiva em que são partes co- 
mo exequente STAROUP, S/A, 
INDUSTRIA DE ROUPAS, e 
executada a firma M.A. HUS- 
SEIM, e atejndendo ao reque- 
rerimento lio exequente 
que a f i rim ou estar o 
executado ctu lugar incerto e 
não sabido, pelo presente edi- 
tal, que será afixado na sede 
dêste Juizo, no lugar do cos- 
tume, e publicado uma vez 
na Imprensa Oficial do Esta- 
do e duas vezes no jornal 
"O Progresso", desta cidade, 
cita a mencionada firma M.A. 
Husseim, na pessoa de seu 
titular MOHAMED ABDEL 
KADER, para no prazo de 30 
(trinta) dias, que correrá da 
primeira publicação do pre- 
sente, fazer-se representar na 
causa, sob pena de revelia. 
Dado e passado nesta cidade 
de Imperatriz, aos seis dias 
do mês de Abril de 1971. Eu 
Raimundo Bandeira Barros 
Escrivão, datilografei e subs 
crevi. 
Dr. José de Ribãmar Fiquene 

Juiz de Direito da lã Vara 



O PROGRESSO Página 4 

HOSPITAL SAO R A1MUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.219 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 — 
LAD0RATÓR10 DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIuO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecologia—Traumatologia Ortopedia 
Dermatologia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos oihos e receituario de oculos 

X 

PLANTÃO PERMANENTE— As 24 horas do dia 

venLe-se ou aluga-se 
[ 

Magnífico salão situado na 
rua Godofredo Viana n0 

624 esquina da Travessa 
Magalhães de Almeida, nes- 
ta cidade, à tratar na Tra- 
vei-sa Magalhães de Almei- 
da 140 ou pelo telefone 461 

(4-4/23-5-71) 

Presidente Recebe Governador Neiva 

Dia 6 do corrente em Bra- 
sília, o Presidente Médici re- 
cebeu em audiência o Go- 
vernador Pedro Neiva de 
Santana, quando êste lhe fez 
amplo relatório da situação 
geral do Estado, salientando 
o problêma dos 6.500 de- 

sempregados em razão da 
paralização das obras con- 
cluídas pelo ex-Governador 
JoséSarney. Quanto ao seu 
progrâma de Govêrno, o dr. 
Pedro Neiva disse queudará 
ênfase ao setor primário e 
incentivo à agro-pecuária". 
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V. VERÁ QUE A PRESSA É AMIGA 

DA PERFEIÇÃO. 

O Volkswagen 1500 nasceu 
com pressa. 

Taí o motor de 52 HP 
(SAE) que não deixa a gente 
mentir. 

É motor com torque e 
potência para v. esbanjar. 

Basta pisar no acelerador 
e êle vira fera. 

Mas, uma fera com os pés 
no chão. A barra 
compensadora e a bitola- mais 
larga no eixo traseiro 
asseguram estabilidade em 

qualquer estrada e em tôdas 
as curvas. Além dessa 
valentia, o Fuscão tem ainda 
muitas atrações. 

Pára-choques de uma única 
lâmina, tampa do motor 
com aletas para melhor 
refrigeração, grandes 
lanternas traseiras, capô com 
trava de segurança, e um 
interior com bancos 
anatômicos, painel e laterais 
com aplicações tipo jacarandá. 

Olhe, já falamos demais. 

O negócio certo é v. dar uma 
chegadinha até nossa loja 
e agarrar o bicho à unha. 
Saia com êle. 

V. vai sentir a saúde dêle. 
É mecânica Volkswagen, 

para garantir que aquela 
pressa vá longe, por 
anos e anos. 

Qual é o outro apressadinho 
que pode garantir isso? 

vw isa 

Comércio de Automóveis MAGbPAR S.A. 

Rua Minas Gerais, 13 —Teleg. MAGOPAR— Fone 151/15.3 — 

IMPERATRIZ — M A R A X SI Ã o 

® 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

Edital de Citação com o prazo de 

30 (trinta) dias 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da Pri- 

meira Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma- 

ranhão, etc. 

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, dê- 
conhecimento ou interesar possa que por parte de RONALDO 
DE NAZARETH ALVES NEIVA, me foi dirigida a petição se- 
guinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1- Vara da Comarca de 
Imperatriz, nêste Estado. RONALDO DE NAZARETH ALVES 
NEIVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 
por seu procurador e advogado in fine assinados, vem, perante, 
V. Exa. propor contra RAMIRES TAVARES, brasileiro, comer- 
ciante, possivelmente casado, proprietário do Bar Senhor do Bon- 
fim, nesta cidade e atualmente em lugar incerto e não sabido, 
a presente AÇÃO EXECUTIVA DE COBRANÇA pelos motivos 
que passa a expôr: 1: — O executado, no dia 27 do corrente mês, 
emitiu os cheques n-s. 130350 e 130343 nos valores de Cr$ 155,01 
(cento e cinqüenta e cinco cruzeiros e um centavo) e Cr$ 381,43 

(trezentos e oitenta e um cruzeiro e quarenta e trez centavos), 
respectivamente totalizado Cr$ 536,44 (quinhentos e trinta e seis 
cruzeiros e quarenta e quatro centavos) para pagamento da di- 
vida contraída com o Exequente, todavia, os referidos cheques 
depois de sua apresentação ao Banco do Brasil S/A., Agencia 
local, deixaram de ser pagos por insuficiência de fundos. 2:— 
Ora, pelo Artigo 298 do Código de Processo Civil n- XIII diz: 
"Além das previstas, serão prece^sadas pela forma executiva dos 
credores por letra de câmbio, nota promissória ou cheque". 
3;-Põr outro lado o Decreto n^ 2.591 de 7 de agosto 1912 esta- 
belece: "Aquêle que emitir cheques sem suficiente porção de 
fundos ficará sujeito à multa de 10% sôbre o respectivo montan- 
te, além da outras em que possa incorrer". 4:—Com fundamen- 
to no art. acima citado, vem propor a presente AÇÃO EXECU- 
TIVA DE COBRANÇA, contra o aludido devedor, pedindo que o 
mesmo seja citado por edital na forma do Art. 177 e 178 do Có- 
digo de Processo Civil, para dentro do prazo legal contadas da 
citação pagar dita quantia, juros, custas e honorários de advo- 
gado, calculados na base de 20% (vinte por cento) como é de 
praxe, sôbre o valor da causa, ou então oferecer bens á penho- 
ra e, caso não o faça que sejam penhorados tantos de seus bens 
quantos cheguem e bastem para garantia da execução, prosse- 
guindo o processo até seus últeriores têrmos. MEDIDA PREVEN- 
TIVAS.— Procurando investigara respeito do dito devedor o 
Suplicante foi informado de que o mesmo se encontra em difi 
cil situação econômica financeira, tendo, inclusive, desapareçido 
desta cidade cora o abuso de cheques sem fundos. Seus 
credores são diversos e imprevisível o prejuizo dado ao comér- 
cio de Imperatriz pelo espertalhão e estelionário. O presente ca- 
so enseja u'a medida cautelar: Portanto, caracteriza-se e 
Arresto dos bens do devedor. "Arresto é apreenção judicial e 
depósito de bens do devedor por título de divida liquida e cer- 
ta. que por meio excepicional e urgente visa prevenir, ou ga- 
rantir o seu direito e ação, ou execução que vai promover. 
(Dicionário de Tecnologia Jurídica de Pedro Nunes) O Juiz con- 
cederá medidas preventivas sem audiência da parte quanto pro- 
vável que, realizada, tal audiência, a medida se torne ineficaz 
(Cod. Processo Civil) artigo 683. Na precente caso, c titulo com- 
bial, o CHEQUE, é um titulo liquido e certo, o que justifica a 
exigência do Artigo 681 do Código de Processo Civil. Em face 
do exposto, resta ao Suplicante requerer medida que lhe evite 
prejuízos de difícil e incerta reparação e, como no caso, a me- 
dida é de ARRESTO SEM AUDIÊNCIA DO RÉU, vem o postu- 
lante requerei a V. Exa., que sejam arrestados tantos bens quan- 
tos se encontrem sem estabelecimento comercial, sito no En- 
troncamento, nesta cidade, de nome Senhor do Bonfim, sufi- 

cientes para garantia do débito e que efetivada a medida, seja o 
devedor citado, por Edital, e 24 horas após sua citação, efetuar o 
pagamento de seu débito, sob pena de o ARRESTO SER CON- 
VERTIDO EM PENHORA, prosseguíndo-se o precesso até seus 
últeriores têrmos. Requer; o Suplicante, que seja trasladado có- 
pia desta petição e encaminhada ao ilustrado Órgão do Minis- 
tério Publico desta Comarca para o oferecimento da denuncia 
contra o Suplicado de vêz que o ato ilícito está capitulado no 
Código Penal Brasileiro. Requer ainda o Exequente a citação da 
esposa do executado, se casado fôr, caso a penhora recaia em 
bens de raiz Requtr finalmente o Exequente que seja arrom- 
bada a porta do estabelecimento comercial do executado, de 
vêz que as mesmas se encontram cerradas. Protesta-se pelo 
depoimento pessoal do réu; pena de confissão, depoimento de tes- 
temunhas, perícias, força, se necessário fôr, e demais meios de 
provas em Direito permitidas, o que de já fica i equerido, caso o 

réu conteste a ação e dá-se à causa o valor de Cr$ 536,44 (qui- 
nhentos e trinta e seis cruzeiros e quarenta e quatro centavos) 
JUSTIÇA: Imperatriz, ^0 de março de 1971. — Máximo Martins 
de Freitas — Advogado. E para constar mandei passar o pre- 
sente Edital que será afixado no local de costume e publicado 
na Imprensa local "O PROGRESSO", no Diário Oficial do Esta- 
do e seu prazo que correrá da primeira publicação considerar-se- 
á findo, logo decorra o prazo fixado, ficando assim perfeita e 
válida a citação. Dado e passado nesta cidade dé Imperatriz, 
Estado do Maranhão aos trinta dias do mês de março do ano 
de mil novecentos e setenta e um. Eu Doracilda Ayres e Silva, 
Escrivã Substituta datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da 1^ Vara 
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BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1970 

Exercício Comercial — Período; 01.01. a 31.12.70 

N0 de Associados 243 — Movimento Cr$ 381.740,08 

ATIVO 

IMOBILIZADO: 

Terrenos 
Prédios 
Instalações 
Máquinas e equipamentos 
Móveis e utencílios 
Biblioteca 

IMOBILIZADO REPRESENTATIVO 

Q.P. Coop. Mat. Escolares S. Luis Ltda. (DAC) 

DISPONÍVEL 

Caixa 
Banco do Brasill S/A. Dep. S/Limite 
Banco do Brasil S/A. ^Conta Vinculada 
Banco da Amazônia S/Á. Dep. S/Limite 

REALIZÁVEL 

Sócios conta Capital 
Cooperados Conta Empréstimo Agrícola 
Mercadorias Gerais — Armazém de Consumo 
Produtos Agrícolas 

TOTAL DO ATIVO 

/ 

7.032,00 
61.157,51 

1.960,46 
8.215,69 
2.437,40 

64,40 

14,00 

13.368,66 
230,23 

42,80 
8,84 

5.403,00 
64.655,76 
43.794,98 
39.117,50 

/ 

PASSIVO 

NÃO EXIGIVEL 

Capital Social 
Fundo de Reserva / 
Fundo de Desenvolvimento 
Capital de Giro Próprio 
SOBRAS LÍQUIDAS DlSTRIBUIVEIS 

EXIGIVEL — A curto prazo 
/ 

Fornecedores 
Secretaria da Agriçtíltura Posto Imperatriz 
Secretaria da Agr^ó. Fundo Revenda S. Luís 
Telefônica de Imperatriz S/A. 
Juros do Capitai Social Realizado 
Salários a Pagar 
Banco do Brasil S/A. C/ Empréstimo Agrícola 
Cooperados Conta Produção 
Imposto de Renda na Fonte 

EXIGIVEL — A longo prazo 

Banco do Nordeste do Brasil S/A. C/ Empréstimo p/ Inves- 
timento — BID/SUDENE 
Confederação Evangélica do Brasil 
Instituto Nacional Previd. Social — INPS. 

TOTAL DO PASSIVO 

21.344,00 
479,69 
869,38 

52.157,93 
1.060,40 

4.354,50 
300,00 

5.569,20 
1.040,00 

812,54 
2.137,89 

41.848,92 
3.367,86 

98,18 

54.000,00 
42.883,46 
15.179,28 

Açailândia — Imperatriz — Ma, 31 de Dezembro de 1970 

CLAUDINO GALDINO ANDRADE 
Gerente-Contador C.R.C.- MA. • 1111 

80.867,46 

14,00 

13.650,53 

152.971,24 

247.503,23 

75,911,40 

59.529,09 

112.062,74 

247.503,23 

Cooperativa Agrícola Mista Guru- 

— pi Ltda. (Canguru) — 

Açailândia, Município deTmperatriz-Maranhão 

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realiza- 
da em 30 de março de 1971 

1 — Foi aprovado o Balanço e Contas do.Exercício Finan- 
ceiro de 1970, bem como o Relatório de Atividades 
da Diretoria. 

2 — Foi eleito novo Conselho de Administração, com man- 
dato de 3 (três) anos, assim composto: Presidente: Ni- 
codemos Chaves Pereira; Vice-Presidente: Messias Men- 
des Pascoal; Io Secretário: Raimundo Pereira Primo; 2o 

Secretário: Bernardino Ferreira de Andrade ; Conselhei- 
ros: Valdivino Guedes da Silva, Moacir Estevão Celes- 
tino e Paulo Silva Souza; Suplentes: Antonio Silva Mes- 
quita, José Manoel de Santana e Manoel Alencar. 

3 — Foi eleito novo Conselho Fiscal, com mandato de um 
ano, assim conposto: Georgino Bezerra da Silva, Anto- 
nio Teodoro de Souza e Luis Alves Santos; Suplentes: 
Gonçalo Gomes da Silva, Domingos José dos Santos e 
Raimundo Alves dos Santos. 

4 — Foi empossada a Diretoria eleita, bem como o novo 
Conselho Fiscal. 

Nicodemos Chaves Pereira-Presidente 
autorizo a publicação 

Ivo Marzall — Diretor Técnico, Procurador 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Matriz: Rua 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulejo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Geral da Coope- 

— rativa Agrícola Mista Gurupí Ltda. — 

Encerrado em 31 de Dezembro de 1970 

De acordo com a lei e os estatutos sociais da Cooperativa Agrícola Mista Gurupi 
Ltda, após examinarmos os valores analíticos contabilizados, expressos sintèticamente pe- 
lo demonstrativo de sobras e perdas, somos de parecer que o presente Balanço Geral re- 
lata com antenticidade a verdadeira situação patrimonial da Cooperativa e está confor- 
me o original no livro Diário. 

Açailândia, 27 de Março de 1971 

Ass) Nicodemos Chaves Pereira, Manoel Ribeiro da Silva, Messias Mendes Pascoal, Gon- 
çalo Gomes da Silva, Manoel Alencar. 

Juizo de Direito da Comarca de Imperatriz Estado do Maranhão etc. 

Edital de Praça 

O Dr. José de Ribamar Fiquene Juiz de Direito da 
Ia Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

FAZ saber, aos que o presente edital virem, dele tomar 
conhecimento ou interessar possa que no dia 18 de maio de 
1971, ás 10 horas na sala do Fórum, localisado no prédio da 
Prefeitura Municipal desta cidade sobre a presidência deste 
Juizo e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão vendidos 
em leilão público os bens adiante descritos penhorados á 
ALTEREDO OLIVEIRA GONÇALVES na ação execu- 
tiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A., a saber: 
Um terreno nesta cidade, sito a rua JOÃO LISBOA com a 
Rodovia BR-14 transcrito no registro de imóvel desta Co- 
marca sob o N0 5.078^ livro 3—E, Folhas 67, medindo de 
frente para a rua JOÃO LISBOA 118 M, 130 ditos de fundo 
paralelos á BELÉM-BRASÍLIA e 120 ditos de fundo, limi- 
tando á direita c/ a rodovia B.R. 14, e a esquerda c/a rua 
JOÃO LISBOA, fundo para o sudueste e fundos para o no- 
roeste. O qual foi avaliado em Cr$ 30.000,00 (trinta mil cru- 
zeiros), Sobre o terreno acima descrito encontra-se uma 
casa, sem compartimento coberta de telha com paredes 
de alvenarias S/ acabamento, ocupando uma area de 8 m. 
de frente por 15 m. ditos fundos lateraes valiados por cr$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros), uma máquina de 
beneficiar arroz marca ANDRÉA tipo 6 F, N0 .2299, equipa- 
do com (3) burnidores um polldor e um separador TRIER, 
em perfeito estado de conservação, a qual foi avaliado em 
Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) Um motor desmontado, fal- 
tando a bomba ingetora a oleo diesel, marca MW, de fabri- 
cação alemã 76 HP, modelo 4 F 175 D, N0 023-705, no va- 
lor de Çr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros.) Avaliados todos por 
42.50o,00 (quarenta e dois mil quinhentos cruzeiros), e 
quem os referidos bens quizer arrematar deverá compare- 
cer no dia e hora designados, sendo eles entregues af quem 
mais der e maior lance oferecido pago no ato o preço e 
as custas de arrematação. Dado e passado nesta cidade de 
Imperatriz, Estado do Maranhão aos 12 dias do mes de abril 
de 1971. Eu, 'Doracilda Ayres e Silva escrivã substituta 
datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da ls Vara 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA —.PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frai MauDal Pro^ópio, 195— Imperatriz—Maranhão 



O Progresso 

Sociedade na Passarela 

ANO I Imperatriz (Ma) 18 de Abril de 1971 N0. 48 

Derrota é Crime Político Novos Conílscos 

—Disse alguém que em polí- 
só existe um crime:— perder 
eleição. Daí se tornarem váli- 
dos, todos recursos que se 
possa utilizar para evitar tão 
grave desastre. 

Trocando isso em miúdo no 
mundo dos profissionais do 
palanque, no ambiente des- 
sa minoria de homens que 
se acoberta em negações ca- 
vilosas, tão maliciosamente 
exploradas com o rotulo bom- 
bástico de representação po- 
pular; quer dizer que bom 
político é aquele que sabe 
iutar, defende suas ambições 
e dos seus correligionários, 
conhece artifícios, manhas, 
astúcias e meios, e no mo- 
mento oportuno, sabe empre- 
gá-los, destruindo oposições 
e transformando feições, von- 
tades, posições e direitos. 

Isto vem a propósito do 
final do pleito eleitoral pró- 
ximo passado em Marabá, 
quando u'a multidão de sapos, 
cobras, lagartos e lagartixas, 
saltava de dentro dos sacos 
das Urnas Eleitorais e pere- 
recava em cima das Mesas 
Apuradoras, produzindo pâ- 
nico e incredulidade. O Me- 

retissimo Juiz Presidente da 
Junta Apuradôra, contristado 
e ao mesmo tempo revolta- 
do, procurando resguardar a 
pureza do arminho da sua 
Tóga, foi sublime e sêco no 
golpe da sua sentença:—CRI- 
ME!... E logo retiniuo rebo- 
te politico: em política só exis- 
te um crime, perder eleição!.. 

Terminou a contagem dos 
votos, com fraude, recursos 
e tudo. Os processos rolaram 
ladeira acima, subindo ás Ins- 
tâncias superiores. O Zé Pôvo, 
o Brasilino e muitos outros, 
encompridaram os olhos, quei- 
maram as pestanas, olhando 
os tabuleiros aonde iam sur- 
gir os previlegiados com a 
maioria do sufrágio popular. 

O tempo rodou, a imprensa 
falada e escrita cansou, e na- 
da. Nem sujeiras, nem fu- 
maça preta, nada aparecia a 
não ser fumo branco e o pla- 
cards luminosos apontando o 
desfile dos eleitos, os novos 
mandatários do pôvo. 

E com essa reviravolta 
nos ponteiros da espectativa 
popular, u'a mística se en- 
sombreou, perdeu voltagem, 
se esvaziou um pouco. A ma- 
ré baixou e no barranco sur- 
giram o embazamento da es 
trutura de nóvos conjuntos 
e agrupamentos políticos, o 
nível de novas linhas de li- 
derança partidária. E cada 
vez que mais se aproxima- 
va o fim do fenomenal Go- 
vêrno Alacid Nunes, mais 
crescia a balbúrdia, e mais 
aumentava a ameaça da ter- 
ra caída. 

Enquanto isso, no Tocan- 
tins, o catavento da opinião 
pública, atolado até o meio 
no tijuco da confuzão, per- 
dia a esportiva, disparava era 
todos os quadrantes, rodo- 
piando sem parar, sem encon- 

M. M. 

trar um rumo ou um ponto 
fixo. 

Está aí portanto, uma vidên- 
cia bastante incoveniente aos 
cânones revolucionário.s O 
axioma existe, ficou provado. 
Funciona e pode produzir a 
longo prazo, um dispositivo 
de valores antagônicos aos 
ideais e disciplinas que hoje 
pontificam no cenário político 
do regime, 

Nas malocas da ribeira, os 
velhos caciques da Confede- 
ração dos Uirapurús, apre- 
ensivos e acocados ao calôr 
dos tacurús, mastigam nas 
gengivas uesdeotadas o ta- 
quari dos caximbos, chupando 
o sarro da sabedoria e da con- 
fiança. Nos terreiros^ as fo- 
gueiras de comunica ção pal- 
pitam nas colunas de fuma- 
ça que sobem ao céu, uma 
indagação sem resposta; — 
Quem será?... Quem será?... 

E as mãos nervosas dos 
guerreiros, aflitas percutem 
o trocano sonoro, passando 
adiante, estremecendo chão 
e sapupemas, a notícia insó- 
lita, a quebra do acôrdo fir- 
mado ao cachimbo, na roda 
do Conselho. 

Continuando a série de con- 
fisco de bens a pessoas que 
lesaram o erário púplico, o Pre- 
sidente da República assinou 
decreto confiscando bens per- 
tencentes a dois ex-prefeitos 
paranaenses integrando - os aos 
repectivos patrimônios munici- 
pais. 

Ainda no mesmo Estado o 
Chefe do Govêrno determinou 
o confisco de bens da firma 
Brasil-Reflorestamento e Celu- 
lose Ltda. — Celubrás, em Sen- 
ges, da qual é proprietário o 
ex - governador Moisés Lupion, 
tristemente famoso pela grila- 
grilagem de terras em seu Es- 
tado onde consta chegou adqui- 
rir fraudulentamente até praças 
públicas, para efeitos 
de idenização. 

NOTICIAS DE TaCIMTINS 

Criado o GinásioSt0. 

Antonio da 

Cachoeira 

O ex-Prefeito Municipal, Flo- 
riano R. de Morais, empenhou- 
se a fundo, para a criação de 
um Gináéio, no Municipio. Ao 
deixar á chefia da Comuna já 
grande parte da tarefa estava 
realizada, têndo então seu suces- 
sor; o sr. Nilton Maciel Barrê- 

to, continuando a luta (pois foi 
uma verdadeira luta) com cri- 
tério e bôa vontade, tanto que 
hoje tudo está realizado. 

Ê de inteira justiça que se 
ressalte a cooperação valiosis- 
sima do sr. Dr. João Batista F^. 
dd. Juiz de Direito da Comar- 
ca, que, pessoalmente e em 
Goiânia, não poupou esforços 
para a realização do sonho do 
pôvo desta região. 

A êle, pois, Itaguatins agra- 
dece, reconhecendo-o como um 
dos mais sólidos esteios para a 
elevação moral e intelectual da 
região. 

O Ginásio está criado, e tem 
a denominação justissima de 
"Ginásio Santo Antonio da Ca- 
choeira", primeiro nome desta 
Cidade e injustificadamente mu- 
dado. A direção está entregue 
à Prof. Terezinha Lima Castro, 
esposa do Dr. João Batista, e 
tem como auxiliar a vice-direto- 
ra Prof. Maria Silva Barreto, es- 

, posa do Prefeito Nilton Maciel 
Barrêto. Dia 6 de abril termi- 

0 Prefeito Renato Cortez Moreira 
avionou com destino a São Luiz, a 
fim de comparecer a audiência mar- 
cada para dia 15 último com o 
Exmo. Sr. Governador Pedro Nei- 
va. Sua Senhoria iria, no ensêjo, 
apresentar circunstanciado relató- 
rio sobre a real situaçõo do Muni- 
cípio. No seu retorno, ssberemos 
as novidades que, esperamos, es- 
peramos, estão reservadas ao en- 
gran lecimento da nossa querida 
Imperatriz. 

xxx 

Pr. Raimundo Nolêto viajou a S. 
Luiz dia 14, para tratar essuntos 
de seu Hospital São Raimundo. De- 
verá regressar pelo avião de hoje. 

xxx 

O lar do nosso amigo ^ José Pe- 
reira Neto e de dona "Rosimeire 
Evangelista do Nascimento Pereira 
foi enriquecido. ■ hegou o robusto 
LAERTON trazido pelo bico da ce- 
gonha, às 7 horas do último dia 9. 
Parabéns. 

XX X 

O Sr. Ney Milhomem, gerente lo- 
cal do Expresso Miueirro, jà trans- 
feriu-se para cá. Foi à Goânia bus- 
car a família e de volta nos co- 
munica o fato Boas vindas. 

xxx 

As Diretorias dôs Frupos Escola- 
res Marlv Sarney e Gastso Pereira, 
idealizaram e fizeram acontecer on- 
tem no c .R.T., o animado "24 horas 
na vida de uma garota", que foi 
animado pelo "Bossa Show". Na o- 
portunidade desfilaram as garotas: 
Mana de Fátima Silva, Francisca 
Maria da Gonceição, Lúcia Maria 
Pacheco, Nivia Berenice Pacbeco, 
Rosemary Lúcia de Moraes e Rosi- 
mar Oliveira Sousa. Nossos para- 
béns às organizadoras. 

f 0 E L 

Domingo último, 11 de abril, rea- 
lisou-se no Estádio Frei Epifânio 
(local) a Ia Rodada do torneio "Cida- 
de de Imperatriz'', face a anterior 
rodada do dia 4 ter sido anulada 
pela Comissão Organizadora, confor- 
me explicamos em nossa edição pas- 
sada. 

Assim é que dois jogos foram 
realizados. Na preliminar,'entre A.C. 
Tocantins e Fabril E. C., o primeiro 
confirmou seu favoritismo ao ven- 
cer por 4 x 0. A arbitragem do sr. 
João Marinho foi considerada bôa. 

Na partida de fundo, a chuva no 
final empanou o brilho._ A. C. Ren- 
ner e A. -.C. Tiradentes rvinham jo- 
gando com desenvoltura, mas o tem- 
po chuvoso encarregou-se de estra- 
gar o espetáculo, no qual saiu como 
vencedor do A. C. Renner pelo pla- 
cár de 3x1. Várias foram as recla- 
mações contra a arbitragem do sr. 

José Araújo que inclusive, expulsou 
o atleta Cameleira, do Tiradentes. 
Para Tos pupilos do "Clube da Polí- 
cia" o Juiz foi bastante infeliz, sen- 
do que o acusam, ainda, Je ter as- 
sinalado um dos goals do Renner 
feito com a mão (o 2o .feito por 
Cleto). 

xxx 

É a seguinte a Tabela Oficial do 
Torneio "Cidade de Imperatriz", or- 
ganizada e aprovada pela Çomissão 
Organizadora sob a presidência do 
Frei Epifânio: 

MÊS DE. ABRIL 

naram os exâmes de admissão, 

o qual publicaremos oportu- 
namente relação dos candida- 

tos aprovados, enquanto que as 

aulas iniciaram-se no último dia 
15. 

(DO CORRESPONDENTE) 

silva júnior 

Decepcionante a resolução toma- 
da pela Diretoria do Tocantins no 
baile da Aleluia dia 11 passado, 
quando após a distribuição de con- 
vites levando ao conhecimento que 
o traje do referido baile seria pas- 
seio, após às 24 horas foi permiti- 
da a entrada de pessoas com tra- 
jes esportes e até bermudas e 
shorts. Pela primeira vez talvez no 
Brasil aconteça algo tão vergonho- 
so desta natureza, A maioria dos 
associados passou pelo vexame de 
se vestir como mandava o convite 
e de levar suas esposas trajando 
vestidos compridos, para depois ter 
que se deslocar para suas casas 
antes do termino do desorganizado 
baile. 

xxx 
Aniversariou dia 15 próximo pas- 

sado o jovem José Afonso Padllha 
Batista, qus recebeu em sua casa 
os cumprimentos de seus amigos 
mais íntimos. Ao'Afonso os cumpri- 
mentos de O Progresso. 

xxx 
Finalmente hoje o baile do Mo- 

cotó, que tudo indica ser uma das 
melhores promoções já vistas nesta 
cidade, uma vez que a turma está 
trabalhando pra valer, O baile será 
no Tocantins, cuja diretoria convi- 
da a sociedade, 

xxx 

Dia 3 ce maio próximo, será mi- 
nistrada a primeira aula do Curso 
de Administração da Escola Técni- 
ca de Comercio de Imperatriz, A 
referida aula será dada pelo Pro- 
fessor Luiz de Môrais Rego, atual 
Secretário de Educação do Estado. 
Parabéns Dr. Fiquene, por mais es- 
ta criação. 

xxx 

E a Filosofia vem ai. 
PENSAMENTO DO DIA 

"A inveja ainda é a doença mais 
grave da alma" 

(Dr, Fiquene) 

xxx 

BCLA BRANCA - Para o Dr, Fi- 
quene pela criação do Curso Je 
Administração. 

BOLA PRETA — Para o Prefeito— 
E o asfalto vai acabar? 

Dia 11 — Tocantins e Fabril-Ren- 
ner (jogos já realisados), dia 18-Cru- 
zeiro e Rener - Imperatriz e União 
(hoje); dia 21 - Cruzeiro e União - 
Tocantins e Imperatriz; Dia 25-Ren- 
ner e Tocantins - Tiradentes e Fa- 
bril. 

MES DE MAIO 

Dia Io— Imperatriz e Tiradentes- 
Cruzeiro e Fabril; Dia |2 - Fabril e 
Renner - União e Tocantins; Dia 9 - 
Tiradentes e União - Cruzeiro e To- 
cantins - Dia 16 - Imperatriz e Cru- 
zeiro - Renner e União - Dia 23 - 
Fabril e Imperatriz - Cruzeiro e Ti- 
radentes; Dia 30 - Tiradentes e To- 
cantins - União e Fabril; 

MÊS DE JUNHO 

Partida única e final) — Renner o 
Imperatriz. Os primeiros jogos de 
cada rodada são na preliminar e 
consequentemente os outros fazem 
as partidas de fundo. 

NOTA DA REDAÇÃO — Os Clubes 
que quizerem ver seus quadros es- 
calados em nossa coluna deverão 
nos informar sua constituição até o 
dia seguinte das partidas. Por pro- 
blemas de espaço não poderemos 
dilatar este prazo. Colocamo-nos, no 
entant«, ao dispor dos interessados. 

Juízo de Direito 

(OMfiRCA DE IMPERATRIZ 
Estado do Maranhão 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da l.a Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma 
da lei etc. 

FAÇO SABER que foi designado o dia 22 do corrente mês, para as 
8,00 (oito) horas, reunir-se, nesta cidade, a primeira sessão ordinária do Jun, 
que trabalhará em dias úteis sucessivos, e que, havendo procedido ao sor- 
teio dos vinte é um (21) jurados que terão de servir na mesma sessão, fo- 
ram sorteados os cidadãos seguintes:— 

1 — Anfilóquio Ribeiro Soares. 2 — Humberto Jonatas Miranda, 3 — Fer- 
nando Santos Cunha, 4 — Eneas Miguel Taveira, 5 — Manoel Bandeira de 
Moraes, 6 - Benedito Martins Sanches, 7 — João dos Santos Viana, 8 — Jo- 
ão Dcmingos de Brito, 9 — Sady Melo Duarte. 10 - Jose Vicente Ll^0^ 
Souto 11 — Netuno Trajano dos Santos, 12 — Antonio Miguel da ^ilva 
13 - Jofre de Sousa Tocantins, 14 - Francisco Alves de Freitas. 15 — Rui 
Aguillar Martins. 16 Natanael Cipriano de Araújo 17 — João Borba So- 
brinho, 18 - João Marques da Silva, 19 — Francisco Marques Ramos, 20 
— Tadeu Barros Dias, 21 — Ocy Araújo Cortez. 

Todos êsses cidadãos, bem como os interessados em geral, são por 
esta forma convidados a comparecer à sala das sessões do Tribunal do Jú- 
ri, no edifidio da Prefeitura Municipal no salão do fórum á Travessa Ur- 
bano Santos, não só nos citados dia e horas, como nos dias seguintes, en- 
quanto durar a sessão, sob as penas da lei, se faltarem. 

E para que chegue a notícia ao conhecimento de todos, mandei passar 
o presente edital, que será afixado à porta do Edificio da Prefeitura, no 
salão do fórum e publicado pelo Jornal "O PROGRESSO" periódico^ local. 
Determina ainda êste Juizo as diligências necessárias para intimaçao dos 
jurados, dos réus e das testemunhas. Dado e passado nesta cidade de Im- 
peratriz, aos dois (2) dias do mês de abril, do ano de mil novecentos e 
setenta e um (1.971). Eu Raimundo Bandeira Barros, Escrivão o sabscrevx. 

(Dr. José de Ribamar Fiquene) 
Juiz de Direito da l,8 Vara. 

O SEU OBJETIVO ESTÁ CHEGANDO 

É hora de estudar... e aprender. Sim, para isto estamos aqui. Para 
isto criamos um OBJETIVO. Inscreva-se no mais acreditado Curso de Ad- 
missão ao Ginásio da cidade e tenha confiança em seu futuro. Lembre-se 
de que o nosso Curso tem algo muito importante a primar: o total apro- 
veitamento dos nossos alunos. Frequente-o desde o início e esteja apto a 
submeter-se ao Exame de Admissão em qualquer parte do país. 

Matricule-se o quanto antes, pois nossas turmas serão limitadas. 
Curso de Admissão ao Ginásio Objetivo, sob a orientação sadia e efi- 

ciente dos Professores Elzimar Lisboa Nascimento e Eduardo Silva Mo- 
eira. Dois nomes e um só OBJETIVO; VOCÊ. 

Inscrições a partir das 14 hs. do dia 19 deste, à Rua Godofredo Via- 
na, 1.010, onde funcionou a Associação Estudantil Imperatrizense - AEI/69. 

Repetimos-lhe: horário a sua escolha. 


