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NOSSA OPINIÃO 

A cadeia pública de Imperatriz é uma negação com- 
pleta do que se entende por estabelecimento penal. 

Mal planejado, mal dividido, sem segurança, o pré- 
dio conta com 3 únicos cubículos onde se amontoam na 
mais completa promiscuidade detentos e reclusos. 

Na mesma cela onde fica o criminoso bárbaro e o la- 
drão perigoso ficam também os presos de correção, bêbe- 
dos ou pequenos infratores. 

Quando presas ou detidas, mulheres têm que ficar 
em salas livres, por falta de celas adequadas. 

A segurança é nenhuma. Não faz muito e um ládrão 
munido com uma simples colher furou uma das paredes 
da cela, em pleno dia, só não conseguindo fugir por pro- 
videncial passagem pela cela de um membro do des- 
tacamento. 

Freqüentemente o Delegado de Polícia é forçado a 
manter em celas comuns doentes e pessoas sadias, com 
risco às vêzes de contaminação, pela falta absoluta de 
outro recurso. 

De outra parte só mesmo ó zelo do Sr. Tenente Dele- 
gado de Polícia e do Sargento Comandante do destaca- 
mento policial conseguem com reduzidíssimo número de 
homens fazer ao mesmo tempo a guarda da cadeia e o 
serviço preventivo nos mais diversos setores da cidade, 
inclusive na zona do meretrício, à noite. 

Sem soldados em número suficiente, com uma única 
viatura destinada ao transporte de homens, às vezes 
a polícia é compelida a falhar por não poder estar ao mes- 
mo tempo presente a todos os pontos onde é necessária. 

É nosso entendimento que já a atenção do Sr. Secre- 
tário de Segurança já devera ter cido chamada por quem 
de direito para êsse aspecto negativo de sua faixa de tra- 
balhos. Não podemos esperar ^que o pior aconteça para 
depois reclamar. Basta essa imagem tristemente distorci- 
da que se tem por aí de Imperatriz, tida e havida como 
uma cidade do velho "farwest" americano, 

Tanto sob o aspecto segurança quanto sob o ponto 
de vista social a cidade já exige melhores e urgentes meios 
de combater o crime. Contamos com uma autoridade po- 
licial competente e zelosa, mas não podemos deixa-la so- 
zinha a clamar no deserto. 

Quem não conhece os bairros do Entroncamento e do 
Mercadinho e não sabe da necessidade ali de um policia- 
mento mais ostensivo? Quem desconhece a precariedade 
de recursos de nosso destacamentto policial que inclu- 
sive é forçado a alojar-se no mesmo prédio da cadeia, 
onde também funciona a delegacia de polícia? Quem não 
sabe que a maioria dos homicídios e outos crimes que a- 
qui se cometem nascem no Entroncamento e no Mercadi- 
nho justamente pela dificuldade de policiamento dêsses 
bairros onde viciados e pistoleitos vivem dando cartas em 
meio a pacatas famílias? 

Que esta advertência encontre éco e que se procure 
combater mais esta deficiência. É para o bem de uma cidade 

ADVOGADOS PEDEM 

A SOBERANIA DO JURI 

10 Milhões para 

reformar o «Esta- 

do de Goiás 

Regressou de São Luis o 
Prefeito Renato Moreira, tra- 
zendo firmado um covênio 
com a Secretaria de Educa- 
ção para a reforma do prédio 
do Grupo escolar Estado de 
Goiás, hoje abandonado e se- 
riamente danificado, enquan- 
to as nossas escolas recen- 
tem-se de local de funciona- 
mento. 

2«900 MORTOS E 
I0«000 FERIDOS 

Fontes do govêrno peruano 
informam que o abalo sísmi- 
co verificado na cidade e 
região de Haraz, no sopé dos 
Andes, ocasionou a morte de 
duas mil pessoas e deixou fe- 
ridos e desabrigados em nú- 
mero de 30.000* 

Homologada a eleição de Sarney 

Foi homologada pelo ranhão. 
Tribunal Regional Eleito- Como dizem os locuto- 
ral a eleição do Sr, José res esportivos, "agora es- 
Sarney Costa para a pre- tá escrito no placar": um 
sidência do Diretório Re- para Sarney, zero para 
gional da Arena no Ma- Millet. 

Marcado o inicio de 

Construção da rampa 

A reportagem de "O Pro- 
gresso" teve a oportunidade 
de ouvir em sua rápida pas- 
sagem por Imperatriz o Sr. 
José Gomes Neto, funcioná- 
rio do Departamento Nacio- 
nal de Portos e Rios Navegá- 
veis em Goânia. 

Referido funcionário este- 
ve em nossa cidade fazendo 
a tomada de preços, locali- 
zação de material e contá- 
tos com o Prefeito Renato 
Moreira, visando o início no 
próximo mês de agosto das 
obras da rampa no porto flu- 
vial local, cujos serviços do- 
verâo estar encerrados até o 
início da próxima estação 

invernosa, para que as en- 
chentes não façam interrom- 
per a obra. 

O nosso entrevistado teve 
a oportunidade de esclarecer 
que a rampa contará com 120 
metros de comprimento por 
10 de largura e abrangerá 
desde a entrada |do logradou- 
ro conhecido por "Beco do 
Porto", até fundos de terre- 
nos da prelazia. 

Depois de pronta a rampa 
se prestará ao atracamento, 
carga e descarga das barcos. 
Está nas cogitações do 
DNPVN, igualmente, a cons- 
trução de um armazém para 

(Continua na 4a. página); 

Porto Franco; - Outra cidade 

E uma agradável sur- 
presa chegar-se .hoje a 
Porto Franco. A cidade 
cheia de buracos, com 
ruas praticamente intran- 
sitáveis, onde a saí- 
da depois de uma chuva 
chegava a ser temerida- 
de, desapareceu para dar 
lugar agora a ruas com 
meio fio e declive deságua, 
galerias extensas para o 
escoamento de águas plu- 
viais, além de outros me- 
lhoramentos. 

Presentemente Porto 

Franco está sendo asfal- 
tada pela patrulha rodo- 
viária da SVOP, com re- 
cursos de manutenção e 
alojamento do pessoal 
pela Prefeitura da cidade. 
Conta também com uma 
moderna praça, bem 
traçada, com canteiros, 
quiosque de primeira qua- 
lidade e tôda iluminada 
a mercúrio. 

Tôda essa mudança de- 
ve-se à atuação do atual 
prefeito Sr Lourival Mi- 
Ihomem o qual já nages. 

A Associação dos Advoga- 
dos de São Paulo recomen- 
dou à Gamara Federal a re- 
jeição do projeto do Govêr- 
Tio que suprime a soberania 
do Júri. — Tanto a Associa- 
ção como a Ordem dos Advo- 
gados do Brasil em São Pau- 

lo 'consideram inconstitucio- 
nal a supressão dessa sobe- 
rania. A AASP alega inclusi- 
ve que a lei apresentada 

pelo Governo "é um texto re- 
pleto de imperfeições e ím- 
propriedades jurídicas." 

Governador e 

Secretário no Rio 

Acompanhado do Se- 
cretário de Viação, Harol- 
do Tavares, viajou para 
o Rio o Gov. Antônio Di- 
no. A viagem tem por ob- 
jetivo a concessão de re- 
cursos para a continuida- 
de das obras em anda- 

mento no Fstado, inclusi- 
ve as do Departamento de 
Estradas deBopagem cu- 

jo diretor, engenheiro Jo- 
sé Reinaldo Tavares, tam- 
bém acompanhou o Go- 
vernador Maranhense. 

Milhões da SUDENE para o Maranhão 

Contadores e 

Práticos elegem 

Diretoria 

Está marcada para o pró- 
ximo dia 13 uma reunião de 
Contadores e Práticos em Con- 
tabilidade, a realizar-se no 
salão do Fórum local, no pré- 
dio da Prefeitura. Na mesma 
reunião será eleita e empos- 
sada a primeira diretoria da 
entidade classista, a qual es- 
tá convocando seus associa- 
dos. v 

Á frente da Associaoão es- 
tão os contadores Pedro A- 
mérico Sales Gomes, Salus- 
tiano Vieira, Humberto Mi- 
randa e oProf. Roberto. 

tão passada, quando vice- 
prefeito, estêve sempre 
presnte à frente das obras 
de melhoramento de sua 
terra. 

Segundo estamos infor- 
mados cogita agora o 
prefeito de asfaltar o ra- 
mal rodoviário que liga a 
cidade à BR.14, assim co- 
mo de dar condições de 
trafegabilidade à rodovia 

(Continua na 4a. página) 

Prêso por 

conivência 

O chefe do executivo 
municipal de Ilhéus, Bahia, 
está preso e processado 
sob a a cusação de coni- 
vência, por não ter apu- 
rado irregularidades do 
seu antecessor no cargo. 

COM REVOLVER 

DE BRINQUEDO 

LEVOU 80 MIL 

Munido de um revólver de 
brinquedo um jóvem atacou 
em Manaus uma agência ban- 

cária. Trancou funcionários e 
clientes no sanitário e levou 
80 mil encontrados no Caixa 

A Sudene solicitou ao 
Banco Central a liberação 
de parte dos 15 milhões 
de cruzeiros oriundos de 
empréstimo firmado entre 
o Brasil e os Estados, pa- 
ra imediata aplicação no 

Projeto de Colonização 
do Maranhão. 

Sabe-se por outro lado 
que do Imposto de Renda 
quatrocentos e dezesseis 
milhões serão destinados 
à implantação de fnzen- 

das que utilizarão pasta- 
gens de alta qualidade, 
inclusive a alfafa africa- 
na, assim como terão em- 
prêgo na melhoria dos 
pastos nativos na zona de 
operação da Sudene.I 

Carro "0" Kilômetro pela Copa 

O governador Abreu Sodré 
comunicou à delegação bra- 
sileira de futebol no México 
que o Estado e a 'Prefeitura 
de São Paulo, conjuntamente, 

oferecerão um carro (automó- 
vel "0" quilômetro a cada 
componente da seleção no 
caso da conquista [pelo Bra- 
sil do tri-campeonato, 
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A sêca no Nordeste 

Copa no placard 

Dia Io, na cidade do Mé- 
xico, astecas e russos em- 
pataram sem abertura de con- 
tagem; 

Bnlgária marca o primeiro 

Coube ao búlgaros a hon- 
ra de marcar o primeiro gôl 
da Copa-70. Mas a alegria du- 
rou pouco pois o time da 
Bulgária depois de vencer 
por dois a zero não supor- 
tou a virada peruana e aca- 
bou perdendo por 3x2. em 
León. 

Urngnai passeou em campo 

O quadro de Israel não'o- 
fereceu resistência e a ce- 
leste olímpica venceu tran- 
qüilamente por dois a zero, 
jogando em Toluca. 

Romênia den calor 
Os frios ingleses se viram 

em apuros para vencer a se- 
leção romenr pela contagem 
mínima, em Guadalajara. O 
único tento surgiu já em 
meio a fase final do jôgo. 

Show Bralileiro 

Depois de perder por 1x0 
a seleção canarinho goleou 
espetacularmente o. selecio- 
nado tcheco. Rivelino, Pelé e 
Jairzinho (2) foram os mar- 
cadores para o Brasil, que 
ainda colocou duas bolas no 
travessão adversário e não 
teve a seu favor a marcação 
de um pênalte sobre Tostão. 

Hoje o Brasil jogará Jcon- 
tra a Inglaterra podendo sair 
classificado nesta partida. 

Os demais resultados 
da rodada 

Itália 1 x Suécia 0; — Bélgi- 
ca 2 x El Salvador 0; —Ale- 
manha 2 x Marrocos 1. 

Embora o noticiário oficial 
procure minimizar os efeitos 
da sêca no nordeste, verda- 
de é que em determinadas 
regiões, principalmente na- 
quelas mais pobres, a situa- 
ção chega a ser de calami- 
dade. 

Motoristas de caminhões 
vindos do Piauí, do Ceará e 
da Paraíba^ouvidos pela re- 
portagem de "O PROGRKS- 
SO" informam que é contris- 
tadoro quadro que lhesédado 
ver naquelas paragens.Um de 
les teve seu carro invadido 
por dezenas de retirantes que 
queriam sair do Piauí, rumo 
ao Maranhão. Impossibilitado 
de faze-los descer olnotoris- 
ta teve que rodar o carro 
para mais tarde ver-se mul- 
tado por conduzir pacsagei- 
ros sem a devida licença. 

Divulgou uma agencia no- 
ticiosa argentina que os se- 
qüestradores do ex-presi- 
dente Aramburu anunciaram 
o "julgamento" do mesmo por 
um Tribunal Rebelde. O Tri- 
bunal decidiu pela condena- 
ção à morte de Aramburu e 
ainda que os restos mortais 
do mesmo somente serão en- 
viados a família em troca 
dos ossos de Evita Peron, a 

Um outro nos conta que re- 
tirantes tiraram de seu car- 
ro centenas de abóboras(ge- 
rimuns) que transportava, 
também no Piauí. — Agora é 
um motorista que pretendia 
levar arroz para a Paraíba 
mas que desistiu por ter re- 
cebido um telegrama da es- 
posa alegando que o trans- 
porte dessa carga oferecia 
perigo já que o carro corre 
o risco de ser saqueado. 

E como êsses são inúme- 
ros os casos Verificados na 
região atingida pelo flagelo. 
Sabe-se qne inúmeras famí- 
lias deslocam-se dos Estados 
atingidos rumo ao Maranhão, 
Goiás e Pará; e não faz mui- 
muito já um avião da FAB 
deixou em imperatriz uma 
família de nordestinos reti- 
rantes. 

famosa mulher do ex-ditador 
Juan Perón, derrubado do go- 
verno argentino por um gol- 
pe militar encabeçado por 
Aramburu. 

Até quando redigíamos es- 
tas notas ainda não se ti- 
nha qualquer informação so- 
bre o paradeiro de Arambu- 
ru, vivo ou morto, apesar dos 
esforços do govêrno argenti- 
no que mobilizou 20.000 ho- 

É dos mais precários o es- 
tado da rodovia que liga es 
ta cidade a João Lisboa. São 
14 quilômetros de buracos e 
curvas. 

Tratando-se de uma rodovia 
que liga duas cidades de in- 
terêsses tão comuns; escoa- 
douro da produção de tôda 
uma região, espera-se dos 
poderes competentes, espe- 
cialmente das duas prefeitu- 

Moscoso vai 

a novo Júri 

. Por 2 votos contra um 4^' 
Câmara do Tribunal de Jus- 
tiça acolheu o recurso do Mi- 
nistério Público para mandar 
a nôvo Júri o radialista Tu- 
pinambá Moscoso que em 
meiados do ano passado a- 
bateu a tiros de revólver 38 
o jornalista Othelino Nava, 
diretor do "JORNAL PEQUE- 
NO", de São Luis. Recorda-se 
que no primeiro julgamento 
Moscoso foi absolvido por 6 
votos contra um. 

mens na tentativa de liber- 
tar o seqüestrado ex-presi- 

dente. 

Secretaria da Fazenda 

com novos assessores 

Tomaram posse em seus 
cargos os Srs. Raimundo Es- 
trela e Raimundo Vilanova, 
respectivamente - gAssessor- 
Chefe e Diretor da Receita 
Estadual. Os novos titulares 
foram empossados pelo Sr. 
Wanis Verner Damous, Se- 
cre:ário da Fazenda. 

Chegou ao nosso co- 
nhecimento que o serviço 
de saúde da FSESP está 
fazendo através de um 
funcion.ário visitas domi- 
ciliares orientando a po- 
pulação no sentido de e- 
vitar que a água usada 
em casa seja jogada na 
rua através de esgotos de 
pmergência. O funcioná- 
rio está aconselhando aos 
moradores o desvio des- 
sa água para fossas sa- 
nitárias, não apenas vi- 
sando o interesse da saú- 
de pública como também 
o lado estético, pois que 

ras providências para a me- 
lhoria do tráfego entre as 
duas cidades, mormente ago- 
ra que as máquinas da Se- 
cretaria de Vlação encon- 
tram-se em Porto Franco,com 
facilidade de deslocamento 
para os reparos mais urgen- 
tes. Com a união dos dois 
prefeitos e a boa vontade do 
Secretário poder-se-ia con- 
seguir essa melhoria. 

Cimento no 

Câmbio nêgro 

Aproveitando-se da falta de 
fiscalização e da dificuldade 
de liberar-se o cimento em 
Belém, os comerciantes ;liga- 
dos ao ramo estão pedindo 
Cr$ 18,00 por um saco do 
produto, com tendência a'au- 
mento se perdurar a falta. 

Onde a fiscalização? 

quixadA saqueada 

POR RETIRANTES 

Graves incidente, com a 
participação da polícia cea- 
rense, verificaram-se na ci- 
dade de Quixadá onde cerca 
de 2.000 flagelados da seca 
saquearam o comércio, in- 
vadiram a residência do Pre- 
feito e repartições públicas 
a procura de recursos e de 
alimentos. 

Fuzilado ex-Presidente 

Cumprindo o prometido pe- 
los seus seqüestradores, foi 
friamente fuzilado no dia 2, 
em um ponto não exclareci- 
do da Argentina, o ex-pre- 
sidente Aramburu. O seqües- 
tro é objeto de outra noticia 
nesta mesma edição. 

não se admite fazer-se 
das vias públicas escoa- 
douro de água. 

Igualmente a FSESP es- 
tá vistoriando quintais e 
proibindo |a criação de 
suínos, soltos ou presos 
nos perímetros urbanos e 
suburbano. 

Sabe-se igualmente que 
as pessoas visitadas têm 
o prazo de 30 dias para 
a correção das irregula- 
ridades apontadas pela 
saúde pública; e que fin- 
do êsse prazo medida pu- 
nitivas serão adotadas 
contra os infratores. 

Editai 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dêle co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que no dia 22 (vin- 
te e dois) do corrente mês, ás 10 (dez) horas, na sala do 
Fórum,, á Trav. Urbano Santos, desta cidade, sob a presi- 
dência dêste Juizo e pregão de Porteiro dos Auditórios serão 
vendidos em leilão público os bens adiante descritos, pe- 
nbcrados a FRANCISCO INÁCIO LEITE, na ação executiva 
qne lhe move DAVID OLIVEIRA SANTOS, a saber: Uma [1] 
Geladeira, marca Gelomatic, de sete (7] pés. usada, [avalia- 
da em Cr$ 500,00 [quinhentos cruzeiros], depositada em 
mãos do Sr. Rubens Lima; 3 (três] Caixas de Liso-Cilina an- 
te catarral, contendo cada caixa 50 [cinqüenta] frascos a- 
valiada em Cr$ 247,00 [duzentos e quarenta e sete cruzei- 
ros], depositadas em mãos e poder ao Sr. Francisco Alves de 
Freitas. E quem referidos bens quizer arrematar, deverá 
comparecer no local e hora designados, sendo eles entre- 
gues a quem mais der e maior lance oferecer, Pagos no 
ato o preço e as custas da arrematação. Dado e passado 
nesta cidade de Imperatriz, aos dois Jdias do mês de junho 
do ano de mil novecentos e setenta. Eu, Raimundo Bandeira 
Barros, Escrivão, datilografei e subscrevi. 

JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da Segunda 2^. Vara 

FSESP proíbe esgôtos para a rua 

LOJA DE VARIEDADES 

Acompanha em rítimo de Brasil Grande o desenvolvimento de Imperatriz 

Localizada; Avenida Getulio Vargas, n0. 681 — Fone 111 — IMPERATRIZ - MARANHÃO 

Mantém vasta linha de eletro doméstico e completo sortimento de perfumes, louças, ferramentas para agricul- 

ra, papelaria, armas, munições, miudezas em geral e tudo mais relacionado com ramo, pelo menor prêço da região. 

A vista ou a prazo é a única que oferece condições 

Troca Macabra 

Resto de Aramburu por ossos de Evita 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE tM- B « B B JL H Al | g f 

Motorista oeDeoo mata o fere 
O Prefeito Municipal de Im- 

peratriz, Estado do Maranhão, 

cidadão Renato Cortez Mo- 
reira, no uso de suas atri- 

buições legais, etc. 

EDITAL 

FAZ SABER a todos os seus 
habitantes e a quem mais in- 
teressar possa que pelo pra- 
zo de trinta (30) dias que o sr. 
NELSON RIBEIRO DOS PAS- 
SOS requereu por aforamen- 
to na forma da lei, um ter- 
reno de propriedade do Pa- 
trimônio Munícical desta ci- 
dade, sito à rua D. Pedro II, 
medindo sete (7) metros e 
cincoenta (50) centímetros de 
frente, por vinte e seis (26) 
metros de fundo, limitado pe- 
lo lado direito com o senhor 
Lourival Chaves, pelo lado 
esquerdo com o sr. João 
Bertulino da Silva, frente 
com a rua D. Pedro 11 e fnn- 
do com o senhor Luís Mar- 
tins Nogueira. 

— o — 

MARIA ALVES DA SILVA, 
requereu por aforamento na 
forma da lei, um terreno de 
propriedade do Patrimônio 
Municipal desta cidade sito à 
Trav. Monte Castelo, s/n0, 
medindo oito (8) metros de 

frente, por quarenta (40) di- 
tos de fundo limitado pelo 
lado direito com o senhor 
José Santana Rodrigues, pe- 
lo lado esquerdo com terre- 
no devoluto do Município, 
frente com a Trav. Monte Cas- 
telo e fundo com a Trav. 
Tamandaré. 

— o — 

DELAIDES SOARES SAN- 
TOS-requereu por aforamen- 
to na forma da lei, um ter- 
reno de propriedade do 
Patrimônio Municipal desta 
cidade, sito a Trav. Luiz Do- 
mingos, s/n9, medindo oitc (8) 
metros de frente, por trinta 
[30] ditos de fundo, limitado 
pelo lado aireito com o se- 
nhor José Pereira, pelo la- 
do esquerdo com o senhor 
Heleno Vicennte, frente com 
a Trav. Luis Domingos e fun- 
do com a Av. Getúlio Vargas. 

Gabinete do Prefeito Mu- 
nicipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 14 de maio 
de 1.979. 

Renato Cortez Moreira 
Prefeito Municipal 

Mais uma vez a irres- 
ponsabilidade faz vítimas. 
Por volta das 23,30 horas 
do dia 31 de maio, quan- 
do em companhia de seus 
familiares regressava ao 

lar, vindo de uma visita 
a Exposição-Feira foi a- 
tropelada e morta a me- 
nina-moça Marluce Brito, 
filha do Sr. brlomão Bri- 
to (Saló) e sua esposa 
Da. Magnólia Brito. 

Segundo o depoimento 
de pessoas que passavam 
pelo local o motorista Se- 
bastião de Tal, visivel- 
mente embriagado, im- 

Perguntado por um repór- 
ter carioca como encarava o 
seu futuro político no Mara- 
nhão, o Senador Vitorino Frei- 
re assim se pronunciou. 

— Até a'qui eu estava mor- 
rendo afogado no Mearim; mas 
agora estou nadando alto, 
com o lombo de fora," 

Em Imperatriz a gente vê 
de tudo. Uma canguçú da 
malha miúda, belo espécime 
com quatros anos e pesando 
cerca de duzentos quilos foi 
a vedete da 2^. Feira Expo- 
sição. 

Presa numa jaula, accor- 
rentada, a onça atraia a a 
tenção de muitos. Pa- 
ra vê-la o curioso pagava 
Cr$ 0,50, para uma fotografia 
^monóculo] o negócio era 
mais dinheiro. 

primia a seu veículo, um 
jeep, velocidade excessi- 
va e em zigue-zagues ao 
largo da Avenida Getúlio 
Vargas,culminado porco- 

Regressou o Te- 

nente Vieira Jorge 

Procedente de Riachâo on- 
de pôs termo à baderda que 
ali se instalara, com ameaça 
inclusive a autoridade judici- 
al da comarca, regressou e 
já assumiú seu pôsto o Te- 
nente AlbertoVieira 
Jorge, estimado Delegado de 
Polícia local, acompanhado 
de homens de seu destaca- 
to para Riachão deslocados. 

Antes, quando a crise na 
Arena estava no auge o 
mesmo Senador afirmou em 
Brasília: 

— No Maranhão os meni- 
nos estavam soltos e eu dan- 
do corda. Agora eu resolvi 
dar um nó na ponta; quem 
quiser sair que desate o nó. 

O felino é domesticado à 
base da falta de água para 
beber Na hora da fotografia 
o "gatinho" é enganado com 
uma mamadeíra cheia d'agua; 
e enquanto ela suga a ma- 
madeíra indiferente a tudo, o 
"valiente" pode até usa-la 
como montaria Para beber 
a ónça faz qualquer pôse, 
inclusive sobre as capotas de 
caminhões, como é freqüen- 
temente vista no Itinga, sua 
base de operação, 

lher a menor na contra- 
mão quando a infeliz víti- 

ma já alcançava o pas- 
seio. Qual um trator o 
jeep subiu calçadas, que- 

brou um arbusto e dani- 
ficou uma casa. Após ar- 
rastar a menor pelo as- 
falto o veículo ainda co- 

lheu ura rapaz, quebran- 
do-lhe as pernas. Dizem 

ainda que também foi fe- 
rida no desastre uma 

prostituta que acompa- 
nhava o motorista bê- 
bedo. 

O irresponsáve não 
prestou assistência a suas 
vítimas, fugindo do local 
em disparada. 

O jeep em referência é 
o mesmo que há cerca 
de um ano antes, em mãos 
de outro motorista, cau- 
sou a morte de pai e fi- 
lho, próximo a cadeia pú- 
blica. 

Rogério atira em Beoé 

Num parque localizado próximo à Quinta de Oouro, 
o mecânico Rogério de Tal descarregou sua arma conUa o 
prático de contabilidade Benedito Gomes de Oliveira, co- 
nhecido por Bené. 

Pessoas presentes ao local garantem que Rogério che- 
gou a barraca onde Bené bebia em companhia de colegas 
e convidou sua vítima, sem discussão, para falar com ele 
em um local próximo, na escuridão. De repente ouviu-se a 
rajada e quando os companheiros chegaram ao local já Ro- 
gério corria e Bené estava caído, atingido por duas balas: 
uma na perna e outra próximo nuca. 

Rogério está desaparecido e Bené hospitalizado, com 
possibilidade de salvar-se. 

A Filosofia de Vitorino 

Justiça do Estado do Maranhão 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartorio do 2q Oficio 

Edital 

O foutor José Deli no Sipaúba, Juiz de Direito da Segunda Vara 
da Comarca de Imperatriz, Estado do MaranMo, República do Brasil etc, 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL de Hasta Pública em Se- 
gunda Praça com o prazo de Vinte (20) dias virem, ou dele conhscimen- 
to tiverem, que, no dia 23 de junho de 1970 às 10 horas, na Sala do 
FÓRUM, será vendido em leilão púbiico, a quem maior preço oferecer, 
o bem penhorado para garantir o pagamento (reclamado na ação execu- 
tiva que LEONCIO PIRES DOURADO, brasileiro, casado, comerciante, do- 
miciliado e residente nesta cidade, à fraça Lino Teixeira, s/n", moveu 
contra NEWTON DE JESUS RAMOS, brasileiro, casado, comerciante, re- 
sidente e domiciliado nesta cidade, à Avenida Getíüio Vargas s/n0, a 
saber:— UMA CASA edificada em terreno pertencente à Prefeitura Mu- 
nicipal de Imperatriz, êste medindo quatro metros e sessenta centímetros 
(4,60 Mets,) de frente por trinta (301 ditos de fundo, coberta de telhas, 
paredes de alvenaria, piso cimentado com seis (6) compartlmento uma 
porta e um portão de madeira sita nesta cidade, à Trav, Benedito Leite, 
s/n8, limitado o terreno com JOSÉ PODRlGUES tDA SILVA, a direita 
com MELQUÍADES GOMES DA SILVA, à esquerda, frente para o Norte 
e fundo para o Sul, e avaliada em quatro mil e quinhentos cruzeiros 
novo (Ncr$ 4.500,00 , Quem pretender comprar o dito bem deverá compa- 
recer ao local, no dia e hera designados, a fim de dar seu lanço ao por- 
teiro dos auditórios, que aceitará, o de quem mais oferecer.O comprador 
pagará à banca o preço da arrematação, comissão do "porteiro, escrivã, 
custas e respectiva « arta, E, para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados e não aleguem ignorância, será o presente EDITAL, pu- 
blicado no jornal "O PROGRESSO*', desta cidade de Imperatriz-Maranhâo, 
e afxado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Impera- 
triz, aos 4 dias de junho de 1970, Eu, üoracilda Ayres e Silva, Escrivã 
Substituta datilografei, 

JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da Segunda (20)SVara 

TAL- 

TÁXI AÊRE0 LONDRINENSE LTDA. 

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

FONES ÍOO E IOO 

Para lavagem de seu carro procure o 

Posto Marudá 

Rua Luis Domingues, — próximo a MAR COSA 

O impossível acontece 

Deu Onça na Exposição 

^Loja Viana 

TECIDOS E ELETRODOMÉSTICOS 

Viana & Irmão Comércio e Indústria 

Tecidas e Artefatos em Geral. Máquina de Costura, Máquinas de Escrever e Somar. Rádios, radiolas. Gela- 

deiras, Fogões a Gaz e Bicicletas- Vendendo sempre por menos. 

MATRIZ; Rua Godoírêdo Viana, n. 556 — Fone 149 — Imperatriz - Maranhão 

FILIAL: Rua Cônego João Lima, n. 682 — Araguaina - Goiás 
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BOIEXPO — 70 

KALAN HELEUTEtfOS 

Começou domingo. 

Dos currais, recem caiados, exalava o cheiro acre 
da urina e esterco repisados. No ar a fina névoa cria- 
da por revoadas das partículas que evolam das cas- 
cas do cereal riqueza da região que atapetam o am- 
biente. 

Nesse cenário, onde se misturam o bucolismo à 
balburdia cosmopolita, o trabalho à malandragem e à 
trapaça, a arte ao mau gosto, foi que ela começou. 

Com fita cortada pelo secretário da agricultura, 
com discurso e churrasco, tudo dentro do mais rigo- 
roso figurino. • 

Começa, então, a lei do mais vivo. O expositor 
convencendo o comprador da excelência do seu gado 
e o comprador procurando todos os meios de conse- 
guir por menos. Com banco pelo meio ou na base do 
«toma lá, dá cá», os negocios vão se efetuando e to- 
dos dois saem pensando ter feito um bom negócio. Às 
vêses até pensam ter enrolado o outro. 

É bom ficar olhando de longe, assistindo de «ca- 
marote» o desenrolar dessa bagunça organizada. Nin- 
guém publicou regulamentos, ninguém recebeu circu- 
lares e, muitas vêzes, nunca foi numa feira. Mas o 
procedimento segue como se os passos tivessem sido 
ensaiados. 

Primeiro dia. Entra, vai dar uma olhada no gado, 
uma voltinha pelas barracas, escolhe uma, entra, e to- 
me grogue. Quando não há grana, o geito é, depois 
da olhada do gado, ficar paquerando, com olho com- 
prido, os mil e um malucos se esbarrando a cotove- 
ladas, pezadas e ...azadas no tablado de quatro por 
quatro enquanto o conjunto sopra com todo o fôlego 
os saxes e os pistões. Se der sorte, a paquerada pode 

"render algo melhor e a festa terminar além feira, nos 
ínvios limites onde a luz não consegue chegar. 

No segundo dia uma passadinha rápida beirando 
a entrada dos currais e, direto à barraca já de ante- 
mão escolhida. 

No terceiro dia não olha nem mais o gado, passa 
direto à barraca e os rios de cana continuam correndo. 

É quem movimenta a feira. Um^ou outro rodeio o 
resto diversões, diversões. 

O interessante são as conversas que se ouve aqui 
e ali. Nessa época todo mundo é entendido em gado. 
Milagrosamente aparece um chapéu na cabeça de ca- 
da um e não se sabe mais quem são os fazendeiros, 
os expositores ou os figurantes. Porque às vezes êstes 
se parecem mais que os próprios. E os comentários, e 
as sentenças são as mais estapafúrdias. É gir que vira 
nelore, alazão é árabe puro sangue. Nelore chega até 
holandês. E quando passa aquele reprodutor holandês, 
campeão premiado, um rosna com desprêzo—pé-duro... 
fí gozado de ver ao lado dessas rodas bem informadas 
um expositor ou fazendeiro, retraído em sua modés- 
tia, com um sorrisinho de mofa deliciando-se em si- 
lêncio às custas dêsses «experts». 

Mas melhor foi a que aconteceu no curral onde 
estava exposto um lindo bode de raça, ostentando or- 
gulhoso os seus longos pêlos fulvos, de fazer inveja a 
muita peruca das bonecas que por lá desfilam. Tinha 
no dito local um grupinho na polêmica mais afoita so- 
bre se o bichinho era um carneiro ou um bode. 

É bode. É carneiro. É bode. É carneiro... e não 
aparecia ninguém que se designase a dirimir a dúvida. 
Bolas, como se aomenos êles fossem comprar, ou se 
disso dependesse o sucesso da feira. 

O pobre bode, ferido nos seus brios, grosso de ser 
chamado de carneiro resolveu tomar uma atitude. E 
tomou. E provou que era bode. Só que ninguém mais. 
queria saber, porque ninguém tinha lenço. E o jeito 
foi cair fora. O bode empertigou-se feliz. Estava vingado 

Um gaiato que ia passando na hora torceu o na- 
triz e lascou: 

—Rapaz, mas que cheiro de Piaui... 

Não saiu o Governador 

Até o momento de encerrarmos esta edição não se 
tinha notícias da indicação do fnture Governador do Es- 
tado, esperada dêsde há mais' de mês. Até aqui não se tem 
idéia do escolhido pelo Presidente da República. 

Resultado do Julgamento do gado bovino 

concorrente à II Exposição Feira Agropecuária 

de Imperatriz 

L RAÇA GIR 

Campeonatos 

ÍNDIO— grande campeão da raça. 
Proprietário: Altamir Aires de 
Azevedo; Fazenda Sitio Novo, mu- 
nicípio de Carolina. 

SEVILHO — reservado campeão, 
Proprietário: Lindolfo Feliciano de 
Brito, Fazenda Karajá, município 
de Imperatriz 

CRIOULA—grande campeã da raça. 
Proprietário: Lindolfo Feliciano de 
Brito, Fazenda Karará, município 
de Imperatriz. • 

LONDRINA — reservada campeã. 
Proprietário: Lindolfo Feliciano de 
Brito, Fazenda Karajá, município 
de Imperatriz. 

Categoria — Fêmea com 
registrado: 

4 dentes 

1. Prêmio LONDRINA 
2. Prêmio JÓIA 
3. Prêmio IPANEMA 

Menção Honrosa: MIMOSA, MULATA, 
BAIANA 

Todas de propriedade do Sr. Lindolfo Feli- 
ciano de Brito, Fazenda Karajá, Município 
de Imperatriz. 

2a. Categoria — Fêmea com bôca cheia 
registrada 

1. Prêmio: CRIOULA 
2. Prêmio RAINHA 
3. Prêmio BUARAREMA 
Menção Honrosa: SABARUNA. 
Tôdas de propriedade do Sr. Lindolfo Fe- 
liciano de Brito, Fasenda Karajá, Município 
de Imperatriz. 

Categoria — Fêmea com 4 dentes sem 
registro 

2. Prêmio: PALMEIRA 
Proprietário: Lindolfo Feliciano de Brito, 
Fazenda Karajá, Município de Imperatriz. 

4- Categoria — Macho com bôca cheia 
registrado 

1. Prêmio: ÍNDIO — Proprietário: Altamir 

Aires de Azevedo, Fazenda Sitio Novo, mu- 
nicípio de Carolina. 
2. Prêmio: SEVILHO — Proprietário: Lindolfo 
Feliciano de Brito, Fazenda Karajá, muni- 
cípio de Imperatriz. 
3. Prêmio: JACUNDO — Proprietário: Os- 
valdo Almeida de Oliveira, Faze da ZONGA 
Município de Imperatriz. 

rta. Categoria — Macho com 2 dentes, 
sem regtstro 

2. Prêmio: ISTABUL — Proprietário: Lin- 
dolfo Feliciano de Brito, Fazenda Karajá, 
Município de Imperatrtz. 

IL RAÇA INDUBRASIL 

Campeonato |Macho Senhor^ 

ORIENTE — grande campeão da raça: pro- 
prietário: Ricardo Ferraz, Fazenda Amarili- 
na, município de Paragominas. % 

GALANTE — reservado campeão. Proprie- 
tário: Juvenal Carvalho, Fazenda município 
de João Lisboa. 

I-. Categoria — Macho com bôca cheia, 
registrado 

t. Prêmio: ORIENTE — proprietário: Ricardo 
Ferraz, Fazenda Amarilina, município de 
Paragominas. 
2. Prêmio: GALANTE — Proprietário: Juve- 
nal Carvalho, Fazenda Município de João 
Lisboa. 
Menção Honrosa: MILÃO — Proprietário: 
Ricardo Ferraz, Fazenda Amarilina, Muni- 
cio de Paragoaminas. 

2. Categoria — Macho com bôca cheia, 
sem registro 

Menção Honrosa: JORNAL -- Proprietário: 
Ricardo Ferraz* Fazenda Amarilina, muni- 
cípio de Paragominas. 
Compuseram a mesa do júri, os médicos 
veterinários: 

Dr. Marden Augusto de Araújo Nogueira 
Dr. Sílvio Roberto Castanheira Silva 
Dr. Domingos Ubirajara. 

OBS: II Exposição -Feira Agropecuária de 
Imperatriz, realizada no período de 31 de 
maio a 7 de junho de 1970. 

^Deéfile Social 

O Clube recebeu na noite de sá- 
bado, da semana passada, a socieda- 
de de Imperatriz, que compareceu 
em massa '.para prestigiar a .'maior 
festa já realizada no ano de 1970. "A 
FESTA DA PRODUÇÃO", que a- 
presentnu as lindas rainhas; Cristi- 
na, Elizabeth e Dilma, cuja coroação 
será em outra festa a ser progra- 
mada pelas Diretorias da Associação 
Atlética Banco do Brasil e Clube 
Recreativo Tocantins. 

ANIVERSÁRIO 
Aniversariou dia 31 p.p., o garoto 

Raymundo Alípio de Arruda, dileto 
filho do José Gomes de Arruda, Se- 
cretário de Administração Municipal, 
nossos cumprimentos. 

SÉRGIO ANTÔNIO 
Completou 15 anos no último dia 

24 o Sérgio Antônio, filha do casa- 
Leonor-Juaivê de Macedo. Sérgio re,l 
cebeu seus amigos para um brinde 
na residência de seus pais. 

— o — 

É com prazer que registramos o 
aniversário da Sra. Eliane Saraiva, 
esposa do sr. Celso Saraiva. A Eiia- 
ne nossos sinceros parabéns. 

— o — 
O Pedro Américo, passeando a 

tira-colo com uma senhorita louris- 
sima. 

— o— » 
Encontrá-se em nossa cidade, o 

confrade Pedro Santos, diretor do 
jornal "GAZETA DE iNOTICIAS", 
que vaio fazer uma reportagem so- 
bre a II Exposição - Feira 'Agro-Pe- 
cuária. Nossas boas vindas. 

— o — 
Arruda Secret9. de Administração, 

proferiu discurso sobre o tema 
TERNO X QUADRA, na quinta-feira 
passada, a noite, durante os festejos 
da II Exposição. 

— o — 
A serviço da Organização que di- 

rige esteve em Imperatriz o Sr. 
Celso Coelho, Diretor Vice-Presiden- 
te da COMAUTO e Diretor do jornal 
'.TRIBUNA DE CAROLINA". 

Porto Franco... 
(Continuação) 

que vai até o povoado Pa- 
raíso, naquele município. 

Outro melhoramento digno 
de nota em Porto Franco è 
a recuperação do mercado 
público da cidade, hoje um 
dos mais higiênicos da re- 
gião, Ali o povo fica isolado 
das bancas de corte por gra- 
dis de ferro, sem essa pro- 
miscuidade tão comum em 
nossos açougues e mercados. 

Reassumiu as funções de seu car- 
go, após o gôzo de férias, o , ilustre 
promotor de justiça na nossa comar- 
ca, Dr. José Maria, 

Marcado o inicio, etc. 
(Continuação) 

depósito de cargas. 
As obras da rampa estão 

calculadas em mais ou me- 
nos Cr$ 180.000.00, com a ver- 
ba já em vias de tramita- 
ção para liberação imediata 
pelo Ministério dos Trans- 
portes. 

Em seu contáto com a ad- 
ministração municipal o Sr, 
José Gomes Neto obteve a 
garantia do fornecimento pe- 
la Prefeitura da energia elé- 
trica necessária a todo o ser- 
viço do porto, assim come a 
remoção e transporte do ma- 
terial necessário, além da 
construção dos meios fios 
necessários. 

B. Santiago Ind. e Comércio 

Vendedor aut. das aíamadas Maquinas D'ANDRÉA na região 

Comunica que tem para venda e de pron- 
ta entrega a nova máquina modelo compacto 
para beneficiar arroz, com capacidade diária 
de 25 a 30 sacas de arroz beneficiado, e de 40 
a 50. Inteiramente metálica, blindada, ocupa 
menos espaço com novo aperfeiçoamento. 

As referidas máquinas Já vem montadas pron- 
ta para o sen bom fnneionamento. 

Procure hoje mesmo para melhores esclarecimantos com o seu vendedor 

B SANTIAGO INDUSTRIA E COMERCIO 
Rua Bom Futuro canto com Pernambuco,, Telefone 041 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 


