política
o

marabaense

(DO CORRESPONDENTE)

Município dos mais importan- esfriarj o entusiasmo de seus aJurivê de Macedo tes do Estado, pela pujança de migos, açulou ainda mais a luta,
suas riquezas e pela capacidade que se estendeu por todas as
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N0. 112 empreendedora de seu povo, Ma- camadas da população.
rabá ocupa no plano político uma
Por último, a Câmara Municisituação proeminente, escolhido pal de Vereadores, cuja maioria
que foi para pólo de aesenvol- movia uma guerra sem quartel
VEREADORES ACUSAM:
vimento.
ao ex-Prefeito, foi colocada em
Política Marabaense traz sem- recesso pelo Presidente da Repre aquela característica de coi- pública. Esse acontecimento asa complicada, de dificil solu- olacoq, de certa forma, o impacPrefeito
não
entrega
ção, pelo volume dos interesses to da ( demissão do gestor maraem choque e pelo colorido que baense e colocou os dois gruesses interesses dão á luta dos pos arenistas numa situação de
grupos antagônicos.
igualdade, já que ambos sofreverbas
do
Legislativo
Tudo seria claro com a luz ram revezes.
meridiana, se não fosse a força
Como em política ninguém fiVamos esclarecer o caso mento, o prefeito queria êsse econômica das partes, ou de uma
O prefeito de Imperatriz
ca pagão, é natural que cada gru
está passivel dfe afastamen- da rejeição do crédito espe- crédito para acobertar gas- parte, que, num passe de má- po tenha o seu padrinho na alta
to do cargo pelo não cum- cial para a compra de veí- tos com a campanha eleito- gica, consegue mudar, muitas esfera do Partido governista.
Se o Governador Fernando
primento de dispositivo da culos que seriam destinados ral tanto assim que a men- vezes, a situação do tabuleiro
Guilhon se inclina pare o depuLei 24/71 (Orçamento para à limpeza da cidade. Em pri- sagem enviada à Câmara o politico.
As coisas se complicam, as tado Mutran, o goupo Pedro Ma1972). Segundo referida lei a meiro lugar, a recusa não par- foi com malícia. No dia Io águas se turvam, as cartas se
rinho conta com a simpatia do
Prefeitura teria que deposi- tiu da bancada da ARENA de agosto, quando o legis- baralham de tal forma que é Ministro Jarbas Passarinho que,
tar à disposição do legislati- mas do próprio MDB cuja lativo terminava o período impossivel prever o desfecho da inegavelmente, é o líder do povo municipal, no corrente representação, por equívo- de recesso, já não poderia partida. Dai a certeza da sen- vo paraense, Isso significa que
exercício, a importância de co, na hora do voto pronun- votar créditos especiais com tença que "todo poder econômi- há bons trunfos de lado a lado.
co importa, também, em poder
Eleitoralmente o grupo lideracr$ 75.000 destinada ao ini- ciou-se pela rejeição pen- empenho do Fundo de Par- politico."
do por Pedro Marinho está macio da construção do prédio sando que estava aprovando ticipação. 6 mêses antes de
De um lado, o deputado Os- is forte, pelo menos em Marada Câmara e compra de ma- o pedido. Pela lei 24/71, o findo o exercício financeiro valdo Mutran, chefiando o seu bá, pri' cipal campo de batalha.
deputado Mutran tem
terial permanente. Findo o prefeito dispõe de uma do- o FP somente pode ser em- grupo, procura segurar, com Mas,
primeiro semestre do ano pe- tação, orçamentária de ... penhado com autorização unhas e dentes, os seus velhos muito dinheiro e quem tem muiprivilégios, aferrado á filosofia to dinheiro "convence muito".
lo menos a metade dessa im- 448.334,80 cruzeiros, na ru- expressa do Tribunal de do "vale quanto tem'', um tanto Mesmo perdendo o pleito em
portância deveria estar depo- brica Viação, Transportes e Contas.— A mensagem do desmoralizada é certo mas ain- Marabá, como tudo indica, o de
sitada; entretanto, até agora Comunicação. Desse mon- prefeito pedindo êsse empe- da com bastante força e com um putado Mutran conta conseguir
somente 10 mil cruzeiros fo- tante, 100.000,00 destinam- nho deu entrada na Câma- poder de convencer impressio- votação em outros municípios,
de modo a assegurar sua reram entregues à Câmara pe- se à aquisição de equipa- ra nos últimos dias do pro- nante.
Do outro lado, o ex-Prefeito eleição. Entretanto, vai aparecer
lo prefeito, depois de pres- mentos e instalações e ... cesso justamente para dis- Pedro Mirinho de Oliveira, li- outro candidito forte em oposi184.150,00 para transferên- pensar a autorização do TC. derando um grupo de homens ção ao deputado, cuja eleição
são desta.
E -finalizaram:
de bem e decididos, menos po- para a Assembléia Legislativa
A informação foi prestada cias ao DMER.
Com essa verba poderia
— A rodovia Imperatriz— derosos economicamente, porém já se considera tranqüila.
à reportagem pelos vereadoSe o grupo Pedro Marinho
res Remi Ribeiro de Oliveira o prefeito fazer as compras Coquelândia está paralizada com um lastro considerável no
oeio da população e expressiva conseguir eleger a maior da Gae Benedito Batista da ARE- dos pretendidos veículos, porque a Prefeitura burlou maioria no Diretório da Arena mara Municipal no pleito de 15
NA, que procuraram a reda- sem a necessidade de cré- a boa fé do legislativo e da marabaense, consequentemente, de Novembro, fará certamente o
ção acompanhados de seu dito especial. Inclusive a CODERMA. O convênio as- em melhores condições eleito- seu deputado estadual no futuro pleito, igualando-se, dessa forcolega Salomão José Santa- Câmara desconhece a com- sinado para a construção des- rais.
Com a substituição do Prefei- ma, ao grupo Mutran dentro da
na, do MDB. Ésíe último, pra de equipamento com sa rodovia exigia em garanto Elmano Melo, apoiado pelo AssembíéiaLegislativa do Estado
0
nem confirmou nem contes- dinheiro dessa rubrica, até tia o empenho" de 30 /0 do grupo Pedro Marinho, parecia
Mas como em política tudo
Fundo de Participação. Mas que a ressonância da troca acar- é imprevisível, vamos aguardar
tou as declarações de seus hoje.
— Segundo nosso entendi- o prefeito pediu e obteve retaria, de certo modo, um des os acontecimentos, pois ás vecolegas, que prosseguiram:
da Câmara, que desconhecia prestigio para esse grupo. En- zes uma mudença de peças poessa exigência, o empenho tretanto, a substituição do Pref. de complicar e até compremeElmano Melo veio tarde demais ler o desfecho da partida.
POLÍTICA em
revista
de 50% do Fundo Rodoviá- para alcançar os objetivos perÉ certo, porém, que Marabá
rio Nacional. Descoberta a seguidos pelo deputado Mutran, já não é a de ontem e tem um
de
recursos
para
enfrentar
o
A Convenção Municipal do
burla, as máquinas foram pois o demissionário, a essas al- grande futuro a exigir dos hoMDB de Imperatriz, inicial- poderio econômico dos dois
retiradas
da estrada até ho- turas, já havia se firmado na mens, especialmente dos polítimente marcada para hoje, foi candidatos da ARENA. Um deconsciência do povo como ad- cos, uma reformulação de suas
je
paralizada.
les
conta
com
o
apôio
do
pretransferida para o próximo
ministrador eficiente á frente da condutas e um novo relacionadia 26, atendendo a motivos feito e é homem abastado; o
Prefeitura local. Dessa forma, a mento dos problemas comuns.
não revelados à reportagem outro, igualmente, é homem
demissão do Prefeito, em vez de
Benedito Aroeira
mas que se supõe de grande rico e que volta a disputar a
Educação:
repercussão nos meios políti- prefeitura que já esteve em
seu poder. Segundo se sabe,
cos.
* *
a influência do dinheiro já se Novo Secretário
*
AO POVO DE PORTO FRANCO
faz sentir no interior daquele
Em Carolina, parece mudaO Dr. Magno Bacelar, que
Comunico aos meus amigos e correligionários
da a regra do jogo. Com o lan- município, constantemente vi- exercia as funçõos de Chefe
çamento da candidatura José sitado pelos líderes arenístas. da Casa Civil do Governador
políticos
do município de Porto Franco que por
Fracassaram todos os en ao Estado e esteve na interOlímpio, apoiado pelo prefeimotivos
de
ordem particular não aceitei a escolha
tendimentos para a conciliaventonas da CEMA, aceitou
to Absalão Coelho, surgiram
do
meu
nome
para candidato do MDB à prefeitura
ção no Partido governista na- o convite do Gov. Pedro Neios primeiros deseutendimen
quela cidade. A luta é intenmunicipal.
va de Santana para assumir
tos internos na ARENA, que
Igualmente, não apóio nem indico o nome de
evoluem gradativamente. Se- sa nos bastidores partidários, a Secretária da Educação,
prometendo tornar-se intensa substituindo o demissionário
gundo consta, o jornalista Gequalquer
candidato que não pertença aos quadros
até o próximo dia 25, data da Prof. Luis Rego que vinha
nésio Gonçalves, ex-prefeito
do
Partido.
Uma vez portanto que o MDB não
daquela cidade, seria outro convenção arenista municipal naquela Pasta aesde o início
concorrerá
às
eleições municipais de novembro
candidato à Prefeitura caro- Segundo os cálculos, haverá do atual governo. Regressanempate
na
votação
entre
Banvindouro em Porto Franco, nem para a Prefeitudo de uma viagem a Europa
linense, contando com o apodeira e Raimundo Milhomem. e alegandomotivos de ordem
ra nem para a Câmara de. Vereadores, ficam os
io da direção estadual. O jorOs oposicionistas portofran- particular o prof. Luis Rego
nalista foi visto em São Luis
meus amigos liberados de qualquer compromisso
quinos não disputarão nem enviou carta ao Governador
onde teria encontro marcado
político, comigo, escolhendo cada um o candidato
mesmo lugares na Câmara de solicitando demissão do carcom o Governador do Estado.
que lhe parecer mais indicado.
Sabe-se ainda que o ex-pre- Vereadores, ficando neutros gona disputa eleitoral.
feito Zizí (Jorge Lopes) aguar* *
Porto Franco, 16 de agosto de 1972
*.
da o surgimento de caudidaquanto
à
escolha
de
seus
canEm Grajaú, é tida como patura oposta aos interesses do
(a) Jano Macedo
Sr. Absalão Coelho para to- cífica a eleição do emedebis- didatos. Tranqüilidade aparen
mar posição na campanha po- to Carlos (Carrinho), ex-pre- te na ARENA.
* *
lítica, fazendo valer o pres- feito daquela cidade. A ARE*
NA,
dividida,
mostra-se
sem
tígio que diz ainda ter.
Em João Lisboa, continua a IMPERA TRIZENSE!
* *
condição de luta pelas diver- luta entre os partidários da
*
Colabore com a «CAMPANHA DA LIMPEZA» que
gências surgidas entre os prefeitura Nita Menezes e do
O MDB de Porto Franco deprincipais
líderes.
vereador
Nestor
Milhomem.
tem o «slogan» de «POVO DESENVOLVIDO, POVO
cidiu lançar manifesto em que
* *
*
Esperado no município o deconfessa a desistência da camLIMPO». Sejamos limpo. (Promoção do Rntary Clube de
Em Montes Altos, ainda di- putado federal Nunes Freire,
panha política. Alegam os eImperatriz).
medebistas que não dispõem vergem líderes emedebistas que apoia êste último.
Dir.-Proprietario: José Matos Vieira

Diretor e Redator-Chefe:
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O PROGRESSO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

EDITAL DE LEILÃO
O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito
da la. Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão,
na forma da lei etc.
FAZ saber aos que o presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 12 de
setembro vindouro, às 10 hora ,, na sala das audiências deste Juízo, Des. Tácito Caldas, à Trav, Urbano Santos, desta
cidade, sob a presidência deste Juizo e pregão do Porteiro
dos Auditórios, serão levados a venda e arrernatação os bens
penhorados a RAIMUNDO GOMES DA SILVA, na ação executiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S.A., Agência
em Imperatriz, a quem mais der e maior lanço oferecer, os
seguintes bens avaliados por Cr$ 22.000,00, a saber; uma gleba de terras còm 1.000 hectares, dentro de uma gleba maior de 5.582,50 hectares, no lugar denominado Varjão, munícipio de João Lisboa, transcrita sob n0 4.821, às fls. 23 do
Livro 3-E do C.R.I, desta Comarca, com 200 tarefas de canim e uma parte de cerca de arame em mal estado de conservação. Quem, pois dito bem quizer arrematar, poderá,
no dia, lugar e hora 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 afixado 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 agosto de mil novecentos
e setenta e dois. Eu, Ro eny da Costa Marinho Escrivão,
datilográfei e subscrevi.
Dr. José de Ribamar Fiquene

Côncurso de Pintura
Encontra-se nesta cidade por
poucos dias, a professora de pinE REFORMA AGRÁRIA — INCRA
tura e representante das tintas
Abaeté; Sr^. Elizabeth.
AVISO
Os interessados em Curso de
Pintura,
procure-a na residência
COMPRA E VENDA DE TERRA
do Dr. Ribamar Bezerra à rua
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá- Godofredo Viana n? 634, nesta
ria-Incra. Autarquia Federal, sucessora de IBRA e do 1NDA, cidade, no horário das 8 ás 11 e
criada pelo Decreto Lei n^ 1110, de 9 de julho de 1970 — a- das 14 ás 17 horas.
tento a concorrência de transferência de imóveis rurais com
oferta pela imprensa, onde se acena a regularização dominial com documento de cadastro expedido por este Instituto.
o
NOTIFICA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO

a todos quantos se interessarem que tal prática constitue
crime punivel com pena de 2 a 6 anos de reclusão, conforme prevê o artigo 19 da Lei n. 4947, de 6 de abril de 1966
que assevera, verbis:
"utilizar, como prova de propriedade ou de direitos
a ela relativos, documento expedido pelo IBRA para fins cadastriaís ou tributários, em prejuízo de outrém ou em proveito próprio ou alheio".
A informação do dispositivo legal citado, acarretará
responsabilidade criminal a ser promovida na forma da lei.
Qualquer pessoa interrepsada em transação sobre imóveis rurais com origem dominial pública e localizadas nas
faixas de 100 (cem) quilômetros das rodovias de que trata
o Decreto-Lei u. 1.164, de 1^. ae abril de 1971, nos Estados
de Goiás, Maranhão, Pará, Amazonas, Mato Grosso. Acre e
os Territórios de Roraima, Rondônia e Amapá poderá procurar a Comissão de Discriminação de Terras Públicas sedidas nas Capitais dos respectivos Estados ou Territórios,
ou ainda Órgãos locais do INCRA.
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TESEZA

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

CL,
103
O
-c
P
—
o.

ca

Transcrito do "Jonal do Dia*' de São Luiz - Ma.

HOSPITAL

»H ro
ra a»
-a

a

José Francisco de Moura Cavalcanti.
Presidente

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

RAIMUNDO

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 —
Imperatriz-Maranhão
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural
0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue —
LB0RATÚRI0 DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto,
Dr. Sebastião Saldanha
Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Dermatologia - Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos.
Dr. Sebastião Saldanha traiamento medico e cirurgia de uretra-prostala e Bexiga
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia

o

rapidez procurem: TIPOGM VIOLETA

REPRESENTANTE
Mold-Motores para barcas — Bombas de
todos os tipos — Máquinas para ração —
Moto-Serras "Homelite"
Converse com o Ney Milhomem
Rua Simplicio Moreira, 1740— Fone: 341
IMPERATRIZ

—

MARANHÃO

*
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O PROGRESSO

Demonstração da Receita e Despesas do

Orquestra (15/4/72) e limpesa Clube

MESES DE AGOSTO A. DEZEMBRO DE 1971.
RECEITA
Arrecadação no comercio para ajuda aos presos
Doação da COVAP
Mensalidades e jóias das sócias
Contribuição para pães dos presos
Renda baile 23/10/71
Contribuições
Renda baile 6/11/71
DESPESAS
Auxílios aos presos
Livros para o Clube
Presentes para o dia do Ancião
Orquestras bailes acima citados
Limpesa Clube e bebidas para músicos
Açúcar e pão para café dos presos
Brinquedos e tecidos para o Natal das- Crianças
Pagamento ao cobrador
Total receita agosto a dezembro
u
Total despesas
a "
Saldo
MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 1972.
RECEITA
Saldo em caixa
Mensalidades das sócias
Mensalidades para pães dos presos
Renda da la. Expo. de Trabalhos Manuais
Doação anônima
Rifa de uma Radiola
Renda Baile 15/4/72
Venda refrigerador doado pelo Sr. Vilela

Radiola rifada
Auxílios prestados a 11 pessoas doentes
Tratamento em Belém Sra. tuberculosa

Fupdado em 3 de maio de 1970
Registro n® 136
Diretor-Pro prietári o
José Matos Vieira
Diretor e Kedator-Chefe
Jurivê de Macêdo
Colaboradores
Mario Mazzlni

510,00
553,70
325,00

357,50 Total receita
250,00 Total despesas
1.115,00
330,00
1.400,00
MESES DE MAIO A AGOSTO DE 1972.
130,00
RECEITA
900,00
4.482,50 Saldo em caixa
Mensalidade das sócias
Mensalidade para pães dos presos
193,80 Lucros da Ha. Expo. de Trabalhos Manuais
33,70 Renda da festa das Misses
213,00 Doação Armazém Paraíba
1.000,00 Doação Covap
71,00
362,00
DESPESAS
928,99
20,00 Construção Barracas Expo.
Hospital e parto para uma senhora
2.822.49 Taxa localização Barraca Expo.
4.482.50 Auxílio para 12 casos de doenças
2.822.49 Pão e açúcar para café dos presos
1.660,01 Pagamento Covap e Pernambucana
Ajuda às vítimas do incêndio
Auxílios casos de doenças
1.660,01 Total da receita
515,00 Total das despesas
50.00 Saldo
1.168,00
Imperatriz, 10 de agosto de 1972.
160.00
Margarida Pereira Bessa Rodrigues
1.500.00
(Tesoureira)
3.430.00
1 000,00

752,00
613,60
130,00
585,00

o PROGRESSO

DESPESAS

0/483/01
DESPESAS
Pão e açúcar para café dos presos
Despesas com os Trabalhos Manuais
Impressão dos Estatutos e convites para a festa
Refrigerador (desconto de 50% Jã PARAGÁS)

525.00
2.605,60

Mater Clube de Imperatriz referente aos
meses de agosto de 1971 a agosto de 1972.
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3.994,30
9.483,01
3.994,30
5.488/71

TIRAGEM
1500 Exemplares
Número avulso :
0,50
»
atrazado: 0,60

5.488.71
180,00
90,00
297,00
2.691,50
300,00
420,00
9.467,21

assinatura anual 20.00
»
semestral 12,00
Redação e Oücinas
Rua Simplicio Moreira, 1679
A direção nfio assume responsabilidade por conceitos emitidos em artigos
assinados e nem devolve originais
mesmo não publicadas

470,00
520,00
150,00
449,60
424,00
122,00 Lista Telefônica
400.00
517,00
rm setembro
3.052,60
9.467,21
Todos 03 dados necessários
3052,60 à confecção da Lista Telefô6.414,61 nica de Imperatriz já se encontram em Goiânia e o livreto acha-se em fase de encadernação para entrega ao
público na Semana da Pátria.
A informação foi trazida a
O PROGRESvSO pelo representante em Imperatriz de LANCE EDITORA, empresa publicitária que contratou com a
TEL1MSA a impressão e exploração comercial da Lista.

INGLÊS
INSTALAÇÕES GERAL
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz

Ensina-se, para tôdas as
finalidades.
Trav. João Lisboa, 853
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N0. 112

Prefeitura Municipal de Imperatriz

Redator em viagem

ESTADO DO MARAMHAO

Acompanhado de suaesposa, seguiu para Porto Nacional
o Sr. Jurivè de Macedo, chamado com urgência pela família para acompanhar os últimos momentos de vida de
seu pai, já desenganado pelo
médicos, após 3 anos de luta
inútil pela recuperaçã oaa saúde. O Sr. José Macedo foi vítima de sucessivos ataques de
derrame cerebral que o deixaram paralítico e afetado em
suas faculdades mentais.

PENSAMENTO DO DIA
"És como a eslrèla que transpondo as
sombras, deixa um rastro de luz no espaço''.
(C. Alves)

Precedente de São Luis (Ma), aonde ei .eve a tratamento de saúde, retornou o parlamentar Francisco Freitas, lider do Governo no legislativo
Municipal.

CARLOS ANTONIO
Esteve trocando de idade
no dia 13 do corrente mês o
nosso amigo Carlos Antônio Mafra
da Costa, êle que é chefe do escritório da Construtora Tratex s/a, em
nossa Cidade, à noite o casal ofereceu em sua residência um churasco
a Moda Gaúcha. Grande o número
de convidados estiveram ali presentes destacando-se a alta direção local da Construtora, p ssoal da Consol, Diomar Luis da Silva e esposa,
Júlio Guerra e esposa, Pedrc Américo Gomes, Romulo [Albuquerque e
esposa, Antônio Rodrigues,:
ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Muito comentada em nossa Cidade, a provável indicação do nosso
amigo para o cargo de Diretor do
Banco do Estado do Maranhão S/A,
segundo mesmo, a própria imprensa
da Capital já fez alusão a tal indicação, isto devido a sua brilhante atuação como gerente de nossa Agência.
O BEM VAI BEM.
☆
Aniversáriou no dia 13 sabado passado Celso Henrique Saraiva, bastante eufórico com a data inclusive já
com alguém de Carolina participando da alegria. Nossos Parabéns.

RENATO CORTEZ MOREIRA E
NELSON BANDEIRA NETO
Viajando pelo Avião da VARIG,
desembarcaram domingo passado de
regresso de Guaraparí (SC: aonde
estiveram participando do Congresso de Prefeito e representando o
nosso Município, o ilustre chefe do
Executivo que se fez acompanhar do
seu sect-etário Particular e aproveitaram para tratar de assuntos de
nossa Comuna na BELACAP E
BRASÍLIA aonde obtiveram excelentes resultados.
☆
Na Maternidade do Hospital São
Raimundo nesta cidade nasceu a
primogênita do casal Pedro Lopes
e esposa. Ainda não foi confirmada
a data da festa, mas esperamos o
mais breve possível e o convite chegue até nos.
☆
A Cidade contará com mais uma
Praça, desta vez o local escolhido foi
a Praça Brasil. Não resta duvida
que é ideal. Ali deverá erguir um
monumento em homenagem ao nosso emigrante, e o projeto não fica
nada d desejar.
☆
A fim de continuar os seus estudos embarcou para Belem o nosso
futuro médico Clldenor Simões Plasido Filho (Sansão) deixando alguém
bastante solitária. Por que não diz
a sua bonita noiva Eliane Freitas.

O requerimento da firma JORGE BATISTA DA SILVA,
que dá origem ao presente processo, tem amparo legal. ASSIM.
DECLARO NULO, para os efeitos devidos, o título de aforamento n0 5.016 de 10 de março de 1.972, em favor de LUZIA VIEIRA MARQUES.— En conseqüência, volta o domínio
útil do terreno a que se refere êsse título ao foreiro anterior—
a firma JORGE BATISTA DA SILVA, portadora do titulo de
aforamento n0 3.498 de 1 de dezembro de 1.967.
FAÇAM-se as averbações devidas nos. respectivos títulos
de aforamentos ^ nos livros competentes, bem assim na secção de cadastramento imobiliário. Notifique se da presente decisão ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, para as
averbações necessárias
Dê-se certidão dcf presente despacho ao forairo requerente Prefeitura Munipal de Imperatriz
e ciência, também de pachaco, digo, despacho, ao portador do
título anulado.
Edital n0 010/72.
Cumpra-se e publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Tomada de preço
Maranhão, em 27 de julho de 1.972.
O Prefeito Municipal de ImRENATO CORTEZ MOREIRA
peratriz, Estado do Maranhão,
Prefeito Municipal
JUÇARA EM FESTA
cidadão Renato Cortez Moreira, de conformidade com que
Sob o comando do Maestro Moisés
estabelece o Decreto n. 200/67. i o Conjunto O 5 «jPOPULARES DO
TORNA PUBLICO para o RITMO" se apresentam em mais uma promoção da atual diretoria. Os
conhecimento de todos inte- nossos parabéns, por mais esta.
Casa de Saúde S. Vicente Ferrer
ressados que se encontra aberta a TOMADA DE PREÇOS pa- Morreu Moreira Neto
Credenciada pelo I.N.P.S.
ra à terraplenagem, compacVítima de derrame ceretação o asíaltamento das Ave- bral, faleceu na cidade de Tonidas: Dorgival Pinheiro de
cantinópolis o poeta sertaneSouza, Luiz Domingues, Rua
Movimento Democrático Brasileiro - MDB Símplicio Moreira, Frei Mano- jo Fortunato Moreira Neto,
que teve concorrido sepultael Procópio etc. no total de mento na cidade de Porto
Convenção Municipal-Edital
10 (dez) quilômetros nesta ci- Frant-o. Na-cida no sertão
dade de Imperatriz.
portofranquen^e, de fan ilia
O Sr. Presidente da Comissão Executiva Municipal do
í.- O regime de execução
Movimento Democrático Brasileiro, diretório de Imperatriz, será de empreitada por me- pobre e inculta, Moreira Neto
é o exemplo perfeito do aufaz ciente aos Senhores convencionais partidários que foi tro quadrado;
to-ditadu:
tudo o que aprenadiada para o próximo dia 26, no íaesmo local e horário
II.- Planta, especificação tédesignados em edital anterior, a convenção municipal par- cnicas e demais informações deu foi sòzínbo. Foi um atortidária para as deliberações da ordem do dia já especificada. serão prestadas na DIVISÃO mentado pela frustração. Seus dois grandes souhos era a
DE OBRAS E SRRV ÇOS UR- fama literária e um casamenImperatriz, 17 de agosto de 1.972
BANOS. desta Prefeitura.
to que perseguiu até véspeIII.- As propostas em duas ras da morte, sem sucesso Já
(a) PEDRO RIBEIRO GONÇALVES
vias em envelopes lacrados fim de seus dias teve publiPresidente da Com. Executiva Municipal
com indicação de: TOMADA cado o seu primeiro e único
DE PREÇO N0 010/72, deverão livro de poesias, às expensas
Aliança Renovadora Nacional - ARENA ser entregues na Divisão de
de amigos e admiradores.
Obras e Serviço Urbanos, até
Diretório Municipal de Imperatriz
às 9,00 horas do próximo dia
ATENÇAO!!!
31 do corrente, ocasião em
EDITAL DE COMVOCAÇAÜ DE CONVENÇÃO MUNICIPAL
que serão abertas na presen- Loteria Estadual do Maranhão
ça dos interessados.
(LOTEMA)
O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Municipal da
IV.- O critério de julgamenALIANÇA RENOVADORA NACIONAL - ARENA do Município de ImPrecioa-se
de cambistas paperatriz, Estado do Maranhão, na forma da legislação eleitoral vigente, to será de prazo de entrega,
ra a venda de bilhetes
convoca os senhores membros do Diretório Municipal. Vereadores, Deputa- preços e condições.
dos e Senadores do Partido com domicílio eleitoral no Munlcipío e os deV.- O prazo de entrega da Os interessados queiram dilegados à Convenção Regional, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL a reali- obra será de noventa (90) dias
rihir se à trav. Magalhães
zar-se no dia 25 de agosto do corrente ano de 1972, no prédio da Câmara Municipal, sito à Av. Dorgival Pinheiro, às 20,00 horas, nesta cidade contados da data da assinatu- de Almeida, 45—N/cidade.
ra do contrato.
para as deliberações da seguinte.
VI.- Os contratos deverão os seus interesses.
ORDEM. DO DIA
apresentar documentos que
Gabinete do Prefeito MuniEscolha de candidatos do Partido a Prefeito, Vice -Prefeito e Verea- comprovem a capacidade téc- cipal de Imperatriz, Estado
dores à Câmara Municipal, para as eleições do dia 15 de novembro de 1972. nica e idoneidade financeira
do Maranhão, em 15 de agosImperatriz, 14 de agosto de 1972.
VIL- A Prefeitura reserva- to de 1.972.
se o direito de tornar nu lo
Agostinho Noleto Soares
RENATO CORTEZ MOREIRA
Presidente da Comissão Executiva
aproposta que não satisfaçam
PREFEITO MUNICIPAL

COVAP

-

Materiais

Canos Galvanizados e Plásticos

para

LAMARTINE

Em viagem de negócios seguiu para Uberlândia devendo retornar nos
próximos dias o nosso amigo Ivan
Paiva de Assunção, para inaugurar
sua residência. Esperamos receber o
convite para tanto:
GENESIO GONÇALVES
Segundo o jornal Imparcial o redator chefe da TRIBUNA de CARO
LINA seria candidato pela ARENA
2 na vizinha cidade de Carolina.
Mas até agora não temos nada oficial.
Afim de assumir as suas funções
no Banco da Amazônia S/A, retornou a belem o nosso amigo José de
Souza Santana que se fez acompanhar de sua família uma vez que ali
fixará residência.
☆
Retornando de Belo Horlzonto aonde estave tratando de negócio o industrial Ubirajara Parreira que era
breves dias deverá inaugurar mais
um empreendimento em nossa cidade o POSTO AVENIDA, estando
prevista a festa para o próximo mês
Esperamos participar da mesma.
☆
Viajando em avião especial seguiu
na semana passada aonde foi a tratamento de saúde na capital marajoara sra. Maria Cortez, exma esposa
do sr. Guilherme Cortez, que fez se
acompanhar de seus filhos Dr. Marcilio, o acadêmico de médiclna, Mario e Mariana. Formulamos votos de
breve retorno.
☆
Estive ligeiramente dando uma esticada em São Luis, tratando de interesses do nosso Município, como
sempre aproveitei para entrar em
entendimento com os meus colegas
a respeito de nossa Coluna.
E por hoje basta. Até a próxima
semana.

Construção

Tintas Ypiranga

Ferro Redondo p/ construção

Serras Braçais e Golpeões

Azulejos,

Motores Estacionários, Elétricos de 2 e 3 Fases

Cerâmica

Louça Sanitária

Bombas Hidráulicas

Material p/ Encanamento

Ferragens em Geral

Produto de Cimento Amianto

Materiais Elétricos

Fôrro de Pinho e Eucatex

Máquina para Ração

«
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