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PRENDE
CRIMINOSO
♦ •
Em Porto Alegre (RGS) um Uxel- dor de papel contou uma estória esDir.-Proprietario: José Matos Vieira
Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdoll0 apresentou-se à polícia para con- tranha:
fessar a autoria de um crime misDiz êle que quando matou o comterioso, ocorrido há 3 anos passados. panheiro, sòmente um homem pre0
Imperatriz (Ma.), 23 de Julho de 1972
N . 108
Ouvido pela autoridade o apanha- senciou u tudo, mas calou-se, talvez
ANO III
por temor. Depois de diligências infrutíferas, a polícia arquivou o inquérito no rói dos crimes-misterlosos. - Acontece que a testemunha
morreu logo após o acontecimento,
levando o segrêdo para o túmulo.
Desde então, confessa o matador,
todas as noites a alma da testemuPIN
Aplica Recursos nha lhe aparecia para mandar que
"se, entregasse à polícia".
Missas, rezas, velas, nada satisfazia a alma teimosa que voltava noiPlano diretor e Cadastro ainda êste Ano
te após noite, exigindo a confissão
do crime,
Agora, 3 anos depois, o lixeiro não
O PIN (Programa de Inte- neficiada cam recursos da mento de Análise e Projeto, fisco sôbre as mesmas serão
suportou mais a presença do fantasgração Nacional) recente- ordem de Cr$ 2.700.000,00 do Ministério do Interior, que recolhidos pelo cuntribuinte ma acusador. Foi procurar a polícia.
mente criando pela Govêrno estamos elaborando o do- se encontra em Imperatriz através do sistema de ''car- Quer responder a processo e ser
julgado, mas não que ser mais perse
Federal vem de aplicar re- cumento básico que servirá tratando junto à Prefeitura nets" que já ficarão prepa- guldo pela alma insistente.
cursos, através dos diversos para nos dar condições de, Municipal de detalhes con- rados por equipe do PIN, o
Ministérios, em alguns muni- no próximo mês de setem- cernentes às atividades do que evitará por completo a
bro, iniciarmos ao proces- PIN em Imperatriz, desde sa- sonegação até aqui verifica- ITINGA ILUMINA:
cípios da Federação.
Coube ao Ministério do In- se, através primeiramente da las para a instalação de es- da e que não podia ser conterior a aplicação de parte elaboração do Cadastro Té- critórios e alojamento das tornoda porque o município DO Cr$ 64.000
dêsses recursos. Através de cnico Municipal de Impera- equipes que parà a municí- não dispõe presentemente
Se8senfa e quatro mil crude dados precisos alusivos
suas autarquias O MI faz triz. - Virá a seguir, por e- pio serão deslocadas.
zeiros SLrão empregados peFuncionários da Prefeitu- aos imóveis existentes em
chegar os benefícios do Pro- quipe especializada, o Plano
la Prefeitura Municipal, oriDiretor da cidade, inclusive ra de Imperatriz garantem seu território, justamente undos da Eletrobrás, no forgrama aos municípios.
Ao SERFHAU - Serviço o levantamento de mapas à reportagem quem já no pela falta do Cadastro Té- necimento de energia elétriFederal de Habilitação e Ur- completos das zonas urbana exereício financeiro de 1.973 cnico que agora será elabo- ca o povoado Itinga. A liberação vem de ser conseguida
graças aos trabalhos do Pro- rado.
banismo cabe nêsse traba- e suburbana.
De outra parte, a elabora- pelo prefeito Renato Moreira
Estas informações foram grama, todas as propriedades
lho a fase primeira, ou seja
que já autorizou o início dos
o planejamento integrado do prestadas à reportagem pelo imóveis do município estarão ção do Plano Diretor da ci- trabalhos naquêle povoado.
Dr. Valfredo de Assis Ribei- devidamente cadastradas; e dade virá disciplinar o cresmunicípio.
Afirmou o prefeito que o
povoado Itinga será iluminaNo caso de Imperatriz, be- ro, Arquiteto do Departa- os pagamentos devidos ao simento fisico da mesma.
do no decorrer dos festejos
da semana da Pátria, em dia
ainda a ser designado.
Doentes reclamam:
ML

Política...ndo
Do vereador Remi Ribeiro recebemos uma cartinha
em que êle afirma não ser
verdadeira a notícia de que
é candidato a vice na chapa
Xavier. "Não houve cogitação do Partido nem de nossa
parte", diz êle. Afirma, entretanto, que é novamente
candidato a vereador, "contando, naturalmente, com o
apôio do Partido, amigos e
correligionários." - Falou e
disse.
XXX
Em recente artigo publicado em jornal da Capital do
Estado, líder arenista e exdeputado por Imperatriz cita nominalmente apenas o
Dr. Antônio Régis. Sitomático, pois não.
XXX
Vistos em Imperatriz, semana passada, procurando
entendimento com alto mentor arenista municipal o Sr.
Anísio Bandeira e assesores.
Podemos afirmar que não
se tratava de visita de cortesia... nem de negócios,
Parece não haver mais dúvidas: o MDB de Imperatriz
partirá com sub legenda. - A

propósito, cada partido dode
sair para a eleição até com 3
sub-legendas requeridas na
própria convenção por 10%
dos convencionais mas que
necessita de 20% de votos
para a aprovação. As sub-legendas receberão os números 1-2 e 3, na proporção
dos votos obtidos. Se houver
empate entre duas ou mais
chapas a numeração será escolhida pela idade dos candidatos; preferência para os
mais velhos.

SUGAM

retarda

A malária volta a atacar em grande escala no interior do município.
Soldados do destacamento local que
estiveram no vale do Pindaré, todos
êles tiveram que ser levados a hospitais da cidade para se verem socorridos contra a febre. Também em
outros setores do município o mal
vem atacando, muitas vezes de modo fatal. Parentes de pessoas trazidas do interior à procura de socorro
médico procurando a reportagem para inlormsr que em muitos casos a
doença assume aspecto grave pela
morosidade do Posto local da SUGAM em apresentar o resultado dos

Exames

exames solicitados pelo médico ou
por iniciativa própria. Alegam que
em média os exames levam 72 horas até a apresentação do resultado.
Nêsse espaço de tempo, jê o doente muitas vezes chegou a um estado
de debilidade que torna infrutífera
qualquer medicação. Normalmente as
pessoas que procuram aquele Posto
para esse tipo de exame são pobres,
vindos do intdrior do município. São
em sua maioria gente subnutrida,
carente portanto de medicação eficiente e imedita que depende, todavia,
do que Indicar o exame de sangue.

Em Tocantinópolis:

TV -

HA

POSSIBILIDADE
Consta que grupos financeiros estariam sendo consultados sôbre a viabilidade
da construção entre Belém e
Imperatriz e 5 torre destinadas à captação de imagem,
visando trazer até esta cidade a Televisão. O empreendimento, embora custoso,
encontra, segundo os entendidos, plena condição de
sucesso.

xxx
Dirigentes do MDB interiorano em reunião, amanhã,
Um investigador vindo de
em São Luis, com a direção
Goiânia conseguiu prender na
partidária,
cidade de Tocantinópolis o au
XXX
tor da morte de um garoto de
Agostinho no embalo da 10 anos de idade, encontrado
boiando nas águas do Tocantins
campanha. Afirmou que já amarrado a uma pedra que pe conseguiu até tratores para sa 14 quilos. Está apurado que
abertura de estrada no inte- quando o meino apanhava lenrior. Taí o lado positivo das nha nos terrenos da oleria, um
disputas: alguma caisa fica oleiro atirou contra o mesmo
um pedaço de alvenaria; atinde bom para o eleitor,
gido na fronte o garoto caiu sem
xxx
sentidos, do que se aproveitou
Terra, fisco e política... a o assassino para
escande-lo
num
dos
fornos
(caieira)
ainda
cruz das governos nas cam-

r
quente. À noite, o oleiro ámarrou a pedra ao corpo da criança que jogou nas águas do Tocantins. Mas estava escrito que
o crime seria punido; 3 dias
após o corpo veio à tona, com
uma das mãos para cima, fóra
da água. Como a policia da cidade não desvendou a autoria
do crime, veio de Goiânia o investigador agora vitorioso na sua
missão. - O assassino é homem
de posses, dono de um caminhão
e gado, ganhos na profissão que
exerce. E separado da familia e
vive em Tocantinópolis com outra mulher.

Juiz

Voltará

Informam-nos que o juiz de direito Mário Barros Ferraz desistiu da
pretendida remoção para a comarca
de D. Pedro, voltando assim às funções de juiz da comarca de Porto
Franco. Em conseqüência da resolução do Tribunal de Justiça que
cancelou as férias de juizes em benefício do andamento do serviço eleitoral, aquêle magistrado deverá assumir ao direção de sua comarce até
o dia I de agosto vindouro.
Comenta-se, também, que decisão
recente de órgão do MEC permite
aos juizes a administração de colégios, pelo que é esperada a volta do
dr. Mário Ferraz à diretoria da Escola Normal Ginasial de Porto Franco.

panhas.
IMPERATRIZ:

Açailândia—Santa Luzia
Centro
Concorrência
O DER do Maranhão já abriu
concorrência pública para as obras da estrada Açailandia Santa Luzia. A firma vencedora ficará encarregada de todos os
trabalhos da estrada, da topografia ao revestimento. Em meados de agosto serão divulgados os nomes das firmas ven-

Aberta

cedoras às quais exige o DER
um minimo de matenal necessário aos trabalhos, desde as
basculantes até fábrica de tubos,
betoneiras e grupos geradores
de energia. A previsão de conclusão da rodovia é para julho
de 1.973.

de

Do antigo "Amazônia^ a
estrada constrói-o um mundo", publicado na edição de
17 do corrente da revista VISÃO, transcrevemos:
"...O Governo Federal já
assumiu a resposbilidada pela solução dos problemas que
estão surgindo nas cidades

Apôio

á

Integração

à beira da estrada. Inicial- cimento dessas sete cidades
mente, sete municípios ao é orientado (sic) po^u.m plalongo da Tranoamazônica - no diretor, onde os órgãos
Picos, Imperatriz, Marabá, federais executam desde traAltamira, Santarém, Itaiuba balhos de saneamento bás" jo
e Aumaitá - foram escolhidos até obras menores, como a
como centro de apoio do Pro- construção, por exemplo, de
grama de Integração. O cres- um matadouro."

i)
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ma suas ultimas gotas de suor
sem,, nunca, haver possuído o
EDITAL DE PRAÇA
pessimismo de ver semeados na
proprisj terra todos os seus soToinho Rodrigues
nhos.
O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da
Em tempo de campanha poOlhai os lírios do campo, já estaríamos esquecendo que nela. Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão,
lítica (oú politicagem barata) o
nhuma
só
soca
desse
produto
dizia o poeta, Pobre de espírito
Homem do campo é herói, o hona forma da lei, etc.
v*
poético, que sou mesmo porque tenha sido fruto de lavouras
mem do campo é lembrado, é
FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- os lírios já não existem, abrin- mecanizadas. Estaríamos esque- visto como expoente máximo
cendo,
também,
que
foram
frunhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 9 (nove) do precedência aos capins, diria:
tos produzidos pelo trabalho no desenvolvimento de uma re •
do mês de agosto vindouro, às 10 horas, na sala das au- olhai o homem do campo.
gião. Para êle, assistência méFoi lendo um jornal que to- exaustivo, do alvorecer ao cre- dica-hospitalar, soluções imediadiência deste Juízo, Des. Tácito Caldas, à Trav. Urbano Sanpúsculo,
do
homem
do
campo
tos, sob a presidência deste Juízo e pregão do Porteiro dos mei conhecimento do vultoso
tas para seus problemas signiAuditórios serão levados avenaa e arremataçâo os bens montante duzentas mil sacas de que tem suas mãos calosas oca- ficam (promessas, em vã, fazenpenhorados a CIRILO ALVES DOS SANTOS, na ação exe- arroz, extraídas dos centros de sionadas pelos uso dos métodos do-no voltar ao campo, nem sem
cutiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A, Agencia produção do nosso município, is- primitivos do facão, machado e pre pacifico, de suas batalhas
de Imperatriz, a que mais der e maior lance oferecer aci- to na safra que passou. E, quan- foice, na expectativa de uma alimentando a esperança de que
ma da avaliação de Cr$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e qui- ta emoção, quanto orgulho a gen safra que, muitas vezes não cor- novos dias virão. Passa-se esse
nhentos cruzeiros), os sequintes bens: 1 (uma) máquina Za- te sente diante de uma públi- responde às necessidades e os tempo e o pobre homem volta
dessa, especialmente, vexames na manutenção dos
carias -tipo "A", modelo comercial no valor de 6.000,00 (s^is cação
a ser o esquecido de outrora.
quando
ela
é elaborada nas pá- seus desnutridos filhos, procuran
mil cruzeiros);.! (um) motor MWM tipo KD 12 n^ 61/35/22
Até que um dia, esgota as suas
do
em
volta
de
si
e
sem
epconHP no valor de Cri 11000,00 (onze mil cruzeiros); 1 (um) ginas dos jornais que não nos
forças, a velhice e a miséria
trar,
sequer,
uma
palavra
amipertencem,
dando-nos
a
primaterreno de 600 metros de frente com 1.000 ditos de fundos,
mandam-no faminto, sujo e desna cidade de Axixá de Goiás, Estado de Goiás, registrado zia de mostrar ao resto do Bra- ga. Esse, sim, é quem merece calço a bater às nossas portas
o
nosso
abraço,
a
nossa
palavra
em imóveis sob n^ de ordem 12. no valor de Cr$ 1 500,00 sil o dinamismo do povo que somendigando um pouco do pão
(hum mil e quinhentos cruzeiros)'; 1 (uma) casa de armazém, mos, Emoção e orgulho que pro- amiga e quem devemos o orgu- de cada dia para superar as torcoberta de telhas e construção de madeira de lei paredes vocam a vontade de sair-mos lho e emoção pelo que pública- turas da fome, na luta pela so
de taipa, com 4 portas de frente, quintal cercado de arame por ai, a bater às portas dos in- ram, lá fora. O homem que, por brevivencia, contra os caprichos
farpado, própria para comércio, na referida cidade de Axi- dustriais, para abraçá-los, como um só momento de sua exisdo destino que, também, o dexá de Goiás, registrrda em imóveis sob n^ 13, no valor de se tivéssemos batendo às portas tência, apezar dos sacrifícios não signa dormir ao relento nas friperde
o
bom
humor,
enquanto
Cr$ 1.500,00 (hum mii e quinhentos cruzeiros) 1 (um) terre- dos únicos responsávéis pela tão
as calçadas das noites.
no devoluto na Zona Patrimonial do Município o qual mede grande produção exportada ou, não aparecem os desumanos
Olhai o homem do campo,
grileiros
a
expulsarem-lhe
de
1000 metros de frente e 2.000 metros de fundos, no muni- ainda, retida em seus grandes
para não olhar o mendigo.
0
sua
humilde
gleba,
onde
derracípio de Axixá de Goiás registrado em imóveis sob n 19. depósitos. Se assim o fizesse-mos
no valor de 2.000,00 (dois -uil cruzeiros); um terreno devoluto destinado a pastagens situado na zona patrimonial do
Banco do Estado:
PROPRIEDADE A VENDA
referido município de Axixá de Goiás, o qual mede 300 menovo Diretor
tros de frente por 1.000 metros de fundo, registrado em imóveis sob n0 30, no valor de Cr$ 1.500,00 (hum mil e quinhenAté
meados da semana não
Vende-se uma propriedade à margem do rio
tos cruzeiros); uma casa à Rua do Comércio, onde funcioestava
escolhido o novo PresiTocantins, sendo no Estado de Goiás, acima do
na a Usina, com as seguintes características: coberta com
dente do Banco do Estado do
porto de Bela Vista.
telha brasilit, paredes de madeira e alvenaria, medindo 6,50
Maranhão, substituto do demismetros de frente por 20,50 de fundo, na referida cidade de
Cercado todo de arame, contendo muitas frusionário Aldemir Silva.
Axixá de Gaiás, no valor de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).
tas de toda a especie.
Quem, pois, os ditos bens quizer arrematar, poderá, no dia.
Com uma casa coberta de telha e alvenaria
hora e lugar acima referido, com dinheiro à vista, ou sinal
com
auto comportamento,
Casa à Venda
de 20% (vinte por cento), devendo neste caso integralizar
o seu lance dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
o interessado deve procurar o proprietário
VENDE-SE por motivo de
de perder o sinal dado. E para os devidos fins de direito,
viagem,
uma casa residêncial,
mando passar o presente edital, que será afixado no lugar
quilômetros
de
frente
por
9
dicom
sala
de estar, dois quarde costume e publicado no semanário "O Progresso" desta Negocio de Ocasião
tos, copa, cozinha, e banheicidade. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos ontos de fundos. Tratar com Joze dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e dois.
Vende-se uma fazenda â sé Bandeira Pires, à rua A- ro interno, sita à TRAVESSA URBANO SANTOS n0 198.
Eu, Rosseny da Costa Marinho Escrivão, datilográíei e subsmargem da Belém-Brasilia
0
A tratar com o Dr. AGOScrevi.
mazonas n 1133 no Bairro NoTINHO NOLETO, à travessa
distante apenas 70 quilômeva Imperatriz.
Urbano Santos 191.
Dr. José de Ribamar Fiquene
tros de Imperatriz medindo 9
Olhai o Homem do Campo

Juiz de Direito da la. Vara
O V I Li
HOSPITAL

STA.

Óleos

Vegetais

Imperatriz

Ltda.

TEREZA
" Industrialização das oleaginosas da região"

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto
CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS
LABORATÓRIO - RAIO X
Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão

Compramos

pelos melhores preços

de babaçu do

a produção de amêndoas

Maranhão, Goiás

e Pará

Quilômetro I da BR - 14-Fonc 278—Imperatriz-Ma.
C G.C. 06 - 146 - 245
—
lnsc.Est.142053.006

TECIDOS

ELETRO-

RRMRZEM
,.,-0.
DOMÉSTICOS

1

Sucesso

quer

em

Qual-

Lugar

O PROGHESSO

EDITAL
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DE PRAÇA
HOSPITAL

O Doutor
da 1^ Vara da
nhão, na forma
FAZ saber

José de Ribamar Fiquene, Juiz ue Direito
Comarca fte Imperatriz, Kstado do Marada lei, etc.
aos que o presente edital virem, dele co-

nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 8 de
agosto vindouro, às 10 horas, na sala das audiências deste
Juízo, Des. Tácito Caldas, à Trav. Urbano Santos, desta cidade, sob a presidência deste Juizo e pregáo do Porteiro
dos Auditórios, serão levados a venda e arrematação os
bens peuhorados a RAIMUNDO GOMES DA SILVA, na ação
executiva que lhe move o BANCO DO BRASJL S/A, Agência de Imperatriz, a quem mais der e maior lance oferecer
acima da avaliação de Cr$ 23,000,00 (vinte e dois mil cruzeiros) o seguinte bem: uma gleba de terras com 1.000 hectares, dentto de uma gleba maior de 5.582,50 hectares, no
lugar denominado Varjão, município de João Lisbao, transcrita sob n0 4.821, às fls. 23 do Livro 3 - E do C.R I. desta
comarca, com 200 tarefas de capim e uma parte de cerca
de arame em mal estado de conservação. Quem, pois, dito
bem quizer arrematar, poderá, no dia, hora e lugar acima
referido, com dinheiro à vista, ou sinal de 20% (vinte por
cento), devendo neste caso integralizar o seu lance dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de perder o sinal dado. E, para os devidos fins de direito, mando passar
o presente edital, que será afixa no lugar de costume e
publicado no semanário "O Progresso" desta cidade. Dado
e passado nesta cidade de imperatriz, aos onze dias do mês
de julho de mil novicentos e setenta e dois. Eu, Rosseny
da Costa Marinho bscrivão, datilografei e subscrevi.
(Dr. José de Ribamar Fiquene)
Juiz de Direito da Ia Vara

Farmacia dos Bons Remedios
O "Francisquinho"
Agradece a sua visita mesmo sem compromisso.
AS SUAS ORDENS, aberta das 7 horas até as 22 horas.
Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n0 933 — Fone: 476
IMPERATRIZ
—
MARANHÃO

PB

SAO

RAIMUNDO

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 —
Imperatriz-Maranhão
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural
0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICÜLAH 00 INTERIOR DO ESTADO
R aio X
— Oxigênio — Banco de sangue —
LB0RATÚRI0 DE ANALISES LÍN1CAS: Todos os exames de URINA —j FEZES — e SANGUE
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ru h Fçrreira de Aquino Noleto,
Dr. Sebastião Saldanha
Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatología-Ortopedia — Dermatolcgia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos.
Dr. Sebanião Saldanha Iraiamenlo medico e cirurgia de urelra-prosiata e Bexiga
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia

ARMAZÉM PARA

ARROZ

O PROGRESSO
Fundado em 3 de maio de 1970
Registro ri9 136
Diretor-Propritítário
José Matos Vieira
Diretor e Kedator-Chefe
-Jurivê de Macedo
Colaboradores
Mario Mazzinl

Aluga-se um Armazém com capacidade de
10,000 sacos, otimo preço, Informações nesta Tipografia.

Coletor pede Cooperação
O Sr. Milton de Jesus Araújo, chefe da Mesa de Rendas de
Imperatriz informou a êste semanário que uma das dificuldades aqui enfrentadas pelo fisco
estadual reside na omissão do
comerciante ou do contribuinte
em geral que não procura a repartição a fim de legalizar-se ou
de recolher os tributos de vidos sobres suas operações mercantis, o que obriga a fiscalização a um trabalho dobrado e
muitas vêzes ao conhecimento
ex-oficio do contribuinte relapso

TIRAGEM
1000 Exemplares
Número avulso :
0,50
»
atrazado: 0,60

sujeita porisso mesmo às sanções previstas.
Entende o Chefe da Mesa de
Renda que o contribuinte, no
seu próprio benefício, deve procurar expontâneamente a repar
tição para tratar de seus interesses, inclusive receber orientação. E que de nada lhes adianta a fuga ao fisco, pois mais
cedo ou mais tarde serão chamados à responsabilidade pelas
operações ilegais.

IMPERATRIZ

assinatura anual 20.00
»
semestral 12,00
Redação e Oficinas
Rua Simplicio Moreira, 1679
A direçào não assume responsabilidade por conceitos emitidos em artigos
assinados e nem devolve originais
mesmo não publicados
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LAMARTINE

Cel. Eurlpedes na terra a serviço
Não diga sou Imperatrizense diga
do Muáeu Histórico da Maranhão
suo príncipe.
Afinal você e filho de Imperatriz. encontra-se em nossa cidade o Cel.
Euripedes. aqui o cel. e n t.r o u
0
em contacxo com o Prefeito, para adN . 108
Imperatriz (Ma) 23 de julho de 1972
ANO III
PENSAMENTO DO DIA
Melhor um passarinho na mão que quirir, velhao peças de pesos e medidois voando; todavia, é melhor deis das que a Imperatriz Tereza Cristina
maribondos voando que um na mão. havia presenteado a outra Imaeratriz.
Ao Cel. Nossos cumprimentos.
(Cafeteira)
Como era esperado...
☆
☆
Visitando seus parentes e familiaVisitou o Maranhão na semana
que passou o Comandante Renato res encontr-se em nossa cidade a
Archer na oportunidade foi bastante Sra. OLIVIA CORTEZ.
A Sra. Olivia é princesa e atucumprimentado por parentes e
Zé
do
Óleo
matou
um
almente reside em São Luiz.
amigos.
Também em visita aos seus familiares a Sra Fatima Cortez Moreira.
JAIRO
LOPES
Não foi surpresa o ato do qualquer troca de palavras, alegando que o carro não
Amanhã o lar do Sr. José Lopes A Sra. Fjatima que tambe é princesa1
motorista conhecido por Zé Zé do Oleo diz para quem es- chegaria ao local determina- estará era festa. É que o seu primo- é irmã do Sr. Renato Cortez Moreido Óleo, abatendo a tiros seu tava no local: "em homem co- do, por falta de pneumático. gênito Jairo estará trocando de idade. ra. Prefeito Municipal.
às princesas nossas boas vindas.
O jovem Jairo é príncipe e atualex-motorista João Batista, na mo o João eu bato e de ca- Voltou com o recado para
☆
mente
está
na
capital
Anhaguera.
noite do dia 20, à porta de no de revólver." A vítima, em- que o motorista a serviço do
Passando férias na terra as^enhoAo Boy nossos parabéns.
próprio
Zé
do
Oleo
o
fôsse
abora
assustada
com
aquelas
um bar no Entropcaraento.
ritas Rosângela e Rosiana Araújo,
Elemento de máus antece- palavras nem ao meno tentou panhar. Sabendo disso, o CaEncontra-se na terra de Frei Ma- que vieram acompanhadas de seus
dentes, com passagem pela a fuga, talvez porque não es- pitão Daniel, antecipou-se ao noel Prooópio, o sr. Jose Maria Pi- pais Milton/Dolores Araújo, ele Chefe da Mesa de Rendas de Imperatriz.
polícia e processado por ten- perasse o resultado da amea- criminoso. Deixou dois poli- res Vasconcelos, Inspetor do Banco
☆
do
Estado
do
Maranhão
S/A.
que
tativa de homicidio, envolvi- ça. Disso aproveitou-se o ho- ciais escondidos nas vizinhan- está em serviços de inspeção de roNa mesma campanhla chegou Sando em falsificação de cartei- micida uara desferir contra a ças da casa de Silvino e mo- tina. O aludido inspetor está deve- dra Maria Macedo, filha do casal
ras de habilitação, o crimino- mesma 3 tiros de revólver vimentou outros para locais ras impressionado com o crescimen- Jurivê-Leonor Macedo. — As três
estão esfriando a cabeça paso vivia sèm nenhum segredo "38", a queima-roupa. João diferentes de modo a que mento dos negocios do B.E.M depois jovens
ra enfrentar o "vestiba" de 73.
que
o
dinâmico
gerente
Sr.
Antonio
acintosa permanentemente ar- faleceu ao dar entrada no Hos- muita gente percebesse. Con- Carlos, assumiu o Comando.
Para conhecera Ilha"(ex) Rebelde,
mado, promovendo arruaças pital mais próximo.
viaja hoje em companhia de seu pai
Já
se
diz
por
ai
o
B.E.M.
vai
muito
o jovem Sérgio Macedo.
Feitos os desparos, o cri- fiado o homicida seguiu cal- BEM.
e ameaçando.
mamente para a casa de seu
Aniversariou dia 21 a princesinha
Seguindo testemunnas, João minoso tentou tomar um carTeresa Cristina filha do casal João
amigo
Silvino,
tendo
a
surRetornou
da
capital
Marajoara
o
Batista que trabalhava na ro, mas não foi atendido pepresa de ver-se recebido pe- Srta, Dorivam Chaves Rocha, irmã e Edelvisa Marques.
TRATEX, chegava ao bar lo motorista. Tomou outro
A êles os meus parabéns.
la policia quando ali chega- de nosso amigo Antonio velho des
VIAJARAM:
quando lá estava o assassino. mandando qüe "tocasse para
Canos.
Para
Marabá
as jovens Lúcia
va.
O
inquérito
está
em
anAo
registramos
aproveitamos
a
oa
casa
do
Silvino".
O
motoSem qualquer
provoc. '•ão
portunidade para adverti-la do peri- Maria Eunice Oliveira Santes, que
da narte da vitima e sem ristr deixou-o logo adiante amdento.
passavam suas férias na terra de frei
go do cupido de nossas plagas.
Manuel.
VIEIRA FAZ TURISMO
Aqui para nós...
Acompanhado de Da. Vicença e de
Tem gente de orelha quente com a parte do "time", está fazendo turisilerials para Escritórios procurem oa demora da ATIMAL.
mo rumo a Marabá e adjacências o
☆
nosso diretor José Matos Vieira.
Encontra-se em nossa cidade o Dr.
☆
Valfredo de Assis Ribeiro, Arquiteto
De Carolina, retornou ao plantão o
do D.A.P. (Departamento de Analise enviado especial dos Associados, jorPresidida pelo Desembarga- eleitoral o Dr. J. Delfino Sipae Projeto! a Serviço do Serfhau e nalista Srbastlão Negreiros.
a
dor Moacir Sipaúba da Rocha, úba, da 2 Vara desta Comarca
do PIN (Programa de Integração
Com a instalação da 6õa. zo- tenderá ao limite sul do mu- Nacional).
terá lugar às 10 horas do dia
Regressou Gerenle do BEM
de amanhã a instalação da na eleitoral haverá a desdo- nicípio e ainda ao povoado A êle nossas boas vindas.
☆
65a. zona eleitoral, de Impe- bramentado 33a. zona. Segun- Camaçaú e o têrmo judiciáDesde o início da semana está
Está sendo aguardado com viva aratriz. recentemente criada pe do informados, a parte direi- rio de Montes Altos. Da par- legria a inauguração das novas ins- novamente à frente da agência local
do Banco do Estado do Maranhão,
lo TRB. Na oportunidade será ta da Avenida, será o marco te esquerda da Avenida, iodo talações de AABB.
Quando formos convidados para seu dinâmico e popular Gerente Sr.
empossado juiz da nova zona inicial da 65a. zona que se es- ao Itinga e ainda ao termo de
uma visita ao novo prédio daremos Antonio Carlos Rdrigues, que esteve ausente da cidade por uns dias.
melhores detalhes^
João Lisboa, ficará a 33a.
☆
Em visita a nosso diretor-proprieRoberto colabora com a AdminisDe vereadores à Câmara Municipal de Porto Franco, recetário, Sr. José Matos Vieira, encontração.
bemos com pedido de publicação:
Você pensou que êle tinha sido no- tra-se na cidade a Sra. Rita Teixeira Vasconcelos, esposa do Sr AnServiço de Utilidade meado?
tônio Vasconcelos, funcionário da SeCâmara Municipal de Pôrto Franco
não, não foi não!
É que aquele cidadão tem dado um cretaria de Educação do Estado. O
ESTADO DO MARANHÃO
colorjdó todo festivo a cidade com casai reside em S.Luis e Da. Rita
Pública
veio acompanhada de seus filhos Josua placas luminosas.
sé de Ribamar, Emanue" e Sheilla.
Parabéns.
PROTESTO
O Gerente da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos
Nós, vereadores, abaixo assinados tendo conhecimento, a- nesta cidade, comunica às autoGrupos e
través do Jornal Pequeno, da capital do Estado, da primeira ridades, ao comércio e ao pú- Praça Brasil
quinzena do mês do maio, das declarações do Prefeito Lourival blico em geral, que, a partir do
Mercados
da Silveira Milhomem, esclarecendo que a Câmara discordou dia 22 do corrente, (sabado), os em agosto
sobre o pagamento do aluguel da casa de residência do Juiz de serviços postais e telegráficos
no Interior
Direito da Comarca, Dr. Mário Barros Ferraz, vimos protestar passarão a funcionar em sua
Imformam-nos da Secretatal declaração, de vez que esta Casa não consta nenhuma maté- nova Agência, situada à AVE- de Obras da Prefeitura MuO prefeito Renato Moreira
ria a este respeito.
NIDA DORGIVAL PINHEIRO nicipal que no próximo mês determinou o inicio das obras
Gamara Municipal de Porto Franco, 10 de julho de 1972.
DE SOUZA, antiga BR-14, cande construção dos Grupos Esto com a PRAÇA TIRADEN- de agosto terão micio os tra- colares dos povoados Cidelân(Osmar Avelino da Conceição)
TES, em modernas instalações, balhos de preparação e emPresidente
para melhor atendimento aos belezamento da Praça Bra- dia, Cajuapara e São Francisco, e do mercado de Cidelânseus clientes.
sil Êsses trabalho têm seu dia. Todas essas obras serão
(Limes Gomes Pereira)
Carlindo Souza de Oliveira
final projetado ainda para o concluidas e inauguradas no
Io Secretário
decorrer deste ano.
Telegrafista - 14 - GERENTE corrente ano.
Joaquim Barbosa Lima
O
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-

Materiais

Canos Galvanizados e Plásticos
Ferro Redondo p/ construção
Azulejos, Cerâmica
Louça Sanitária
Material p/ Encanamento
ProJ-^to de Cimento Amianto
Forro ae Pinho e Eucatex

para

Construção
Tintas Ypiranga
, Serras Braçais e Golpeões
Motores Estacionários, Elétricos de 2 e 3 Fases
Bombas Hidráulicas
Ferragens em Geral
Materiais Elétricos
Máquina para Ração
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