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GOVERNADOR VEM AO NORTE 
Para inaugurar obras da Prefeitura Municipal e tomar providências de 

caráter administrativo restá sendo esperado em São Sebastião do Tocan- 

tins, no extremo norte do Estado que dirige o governador Leonino Cai- 
Diretor 6 Redator-Chefe. Jurivê de Macêdo ado, de Goiás, acompanhado de assessores. ' 

ANO III Imperatriz (Ma.), 12 de Abril de 1973 N0. 144 
O prefeito da- Idade está elaborando festiva recepção ao Chefe 

do Governo goiano, e es demais autoridades que comparecerão ao encontro. 

Carne ruim preocupa; quem pode melhorar? 

Imperatriz poderá ter 
em breve, um matadouro 
frigorífico. O projeto aca- 
ba de ser elaborado pela 
última equipe do Frojeto 
Rondou, e poderá ser u- 
tilizado por empresas ou 
particulares, dispostos a 
executá-lo. 

O matadouro frigorífico 
em Imperatriz virá a so- 
lucionar os problemas de 
higiene e de saúde públi- 
ca, ainda existentes nos 
matadouros, além de que 
será importante elemento 
no desenvolvimento da 
região, abrindo novas á- 
reas de exploração den- 
tro do mercado pecua- 
rista. 

Em seu tradalho, os es- 
tudantes da Universidade 
Federal do Paraná visita- 
ram 53 açougues localiza- 
dos no perímetro urbano. 
"Dessa pesquisa resulta- 

ram algumas informações 
que evidenciaram clara- 
mente a necessidade de se 
tomar medidas urgentes, 
no sentido de regulamen- 
tar as condições de fun- 
cionamento destes esta- 
belecimentoslcomerciais", 
disseram os universitá- 
rios.' 

A pesquisa indica, que 
quase 50 por cento dos es- 
tabelecimentos que co- 
mercializam a carne, es- 
tão abaixo da faixa con- 
siderada como em "con- 
dições precárias", 'sto 
quer dizer, que não apre- 
sentam condições míni- 
mas sequer, para justifi- 
car sua livre atuação no 
mercado da cidade. Infor- 
mam ainda, que do total, 
apenas dois açougues a- 
presentam em Imperatriz, 
condições satisfatórias de 
higiene. Mesmo assim, os 

proprietários de açougues 
acham que, um serviço de 
inspeção de saúde, fisca- 
lização municipal sobre 
os etabelecimentos(desde 
a libertação dos alvarás 
de funcionamento) e prin 
cipalmente a implantação 

de um matadouro-frigori- 
fico, funcionando dentro 
das normas ideais de tra- 
balho, solucionará os pro- 
blemas de abastecimento 
de carne da cidade". 

É seguinte o resultado 
da pesquisa feita entre 53 
açougues da cidade: dois, 
em condições regulares; 
25 em condições precárias 
e 26, sem condições de 
funcionamento. Por outro 
lado, a carne vendida nes- 
tes estabelecimentos, é 
proveniente em 89% do 
próprio município. 

QUANTO COMEMOS 

A últfma equipe do Pro- 

Comunistas vencidos no Ceará 

Um núcleo do extinto 
Partido Comunista que agia 
nos raeius universitários e 
bancários do Ceará foi des- 
coberto e aniquilado pelos 
órgãos da Segurança Pú- 
blica daquele Estado. No «a- 
parelho» comunista a polí- 
cia localizou material de pro- 

paganda subversiva e livros 
doutrinários que eram dis- 

tribuídos entre os recruta- 
dos ou simpatizantes de cre- 

do vermelho: Dezenas de e- 
lementos da chefia e de 

ligação do núcleo estão pre- 

sos e indiciados em inquérito. 

Energia elétrica normal na próxima semana 

Os geradores da Cemar 
estarão novamente funcio- 
nando em toda a capacida- 
de na próxima semana. 
Informa o diretor daquela 
companhia, Sr. Nildo Perei- 
ra da Encarnação: "a pane 
que ocorreu hà dez dias, o- 

brigou os operários a tra- 
balhar 24 horas diárias na 
remoção das bobinas quei- 
madas e colocação das no- 
vas trazidas do Piaui, com 
assistência de técnicos Ge- 
neral Motores, fabricante do 
grupo gerador". 

Comentando 

JURIVÊ 

Para hoje, apenas uma nota de destaque e de a- 
gradecimento. 

Atendendo a compromisso profissional ausentei-me da 
cidade, indo até Itaguatins de onde regressei quando já 
não havia tempo para a coleta de material para esta co- 
luna. O destaque e o agradecimento entram justamente 
neste ponto e são dirigidos à simpática equipe (especial- 
mente a ela feminina) de Comunicação do "P. Rondon" 
que veio do Paraná para um estágio no Campus de Im- 
peratriz. Foi essa equipe que na minha ausência e com a 
colaboração da turma aqui da casa fez O^PROGRESSO 
de hoje, trazendo matéria e introduzindo modificações de 
ordem técnica. 

Ainda por uns quinze dias contaremos com essa o- 
portuníssima ajuda que merece da direção do jornal o 
melhor agradecimento entendido ao prof. Ozias que não 
é Abelerdo, nem"é Chacrinha mas já é um "VELHO GUER- 
REIRO" a serxiço de Imperatriz e eficiente colaborador 
d' O PROGRESSO. 

As peças avariadas serão 
remetidas para São Luiz, on- 
de a empresa fará testes, 
para descobrir a razão por 
que ocorreu o acidente. En- 
quanto isto a Cemar se vê o- 
brigada a um racionamento 
temporário no fornecimento 
energia elétrica, adotando 
o sistema de rodízio nas zo- 
nas, de modo que seis dos 
36 setores de Imperatriz, fi- 
cam sem luz de cinco em cin- 
co dias, para que fosse pos- 
sível a recuperação do motor. 

A Cemar vai instalar dois 
novos grupos geradores até 

Editais: as novidades 

pouco lidas e muito in- 

teressantes Consulte- 

os e evite supresa, 

Poucos leem os editais publi- 
cados pelos serviços públicos fe- 
derais e estaduais. Depois vem 
a supresa: uma divida executa- 
da que não sabia, um concurso 
que perdeu por desconhecimen- 
to. Leia os editais. Na página 
dois e três eles falam de exe- 
cução de dívidas, e outras coisas. 
Fique ligado. 

junho, podendo então man- 
ter motores de reserva para 
imprevistos futuros. Há tam- 
bém a preocupação em pre- 
ver os recursos necessários 

para e aumento do consumo 
de enérgia, com o efeito de 
progresso da cidade, sem ter 
se chegado a uma solução 

definida. Porém, comenta-se 
a existência de um plano 

no Ministério das Minas e 
Energia para a construção 

de uma hldroetetrica possi- 
velmente na cachoeira pró- 
xima de Itaguatins. 

CLÁSSICO: QUEM SE- 

SERÂ O BOM DE BO- 

LA NO DOMINGO? 

DOIS TIMES PROME- 

TEM ESPETÁCULO 

Um bom jogo para domingo. 
Cruzeiro Esporte Clube contra 
a Sociedade Atlética de Impe- 
ratriz. Alem disso já se pensa 
no torneio de primeiro de ma'o. 
Uma queixa: ninguém quer es- 
colher o melhor jogadr do Im- 
peratriz (pag. 4) 

jeto Rondon procedeu a 
um levantamento também 
do consumo de carnes na 
cidade. Semanalmente, 
são consumidos 44.850 
quilos de carne bovma; 
10.010 quilos de carne su- 
ína carne caprina, 513 qui- 
los; peixes, 257 quilos se- 
mais. A quase totalidade 
desta carne é proveniente 
de treze matadouros do 
município, todos eles, se- 
gundo a pesquisarem con- 
dições de higiene. 

matadouro 
FRIGORÍFICO 

O projeto do matadou- 
ro frigorífico, que poderá 
se tornar rerlidade em 
breve, no município, pre- 
vê uma area de constru- 
ção emalveneria, de 2.600 
metros quadrados. Visa 
padronizar o sistema de 
abate, impondo também 
condições para o desen- 
volvimento de uma indus- 
tria de sub-produtos (sal- 
sicharia, farinha de osso, 
farinha de sangue, produ- 
tos de graxaria, coleta de 
bílis e cálculos biliares os- 
sos de exportação e ou- 
tros). Com isto, aumefarà 
em 25 por cento, a volume 
de aproveitamento do 
gado. 

Um matadouro -frigorí- 
fico em Imperatriz virá 
abenefiar sobremaneira a 
economia, já que grande 
parte do gado aqui pro- 
duzido é levado para o 
abate e industrialização 
em outros centros maio- 
res, dêtrimènto do próprio 
municipio. O Campus A- 
vançado dispõe de exem- 
plar do projeto, que pode- 
rá ser consultado por in- 
teressados na sua execu- 
ção. 

Domingo: Io. torneio 

de íutebol de salão 

O primeiro torneio de futebol de 
salão local de 1973 terá sua primeira 
das três rodadas, no Colégio Santa 
Terezinha, as nove horas de domingo 
com os jogos da Liverpool contra 
Tipografia Violeta, e do Pentágono 
contra Serralheria Paraibana. 

O Liverpool vem de uma vitória 
no torneio início e o Pentágono foi 
o vice-campeão. 

Escola alimentará 2.500 crianças, daqui 

A Prefeitura Municipal, es- 
tá afirmando convênio com a 
Campanha Nacional de Ali- 
mentação Escolar, para ini- 
ciar no mês de maio, a dis- 
tribuição de merenda aos a- 
lunos das escolas primárias 
da cidade, 

Todos os detalhes já estão 
acertados para o funciona- 
mento do chamado programa 
"vaca mecânica". Falta ape- 
nas a aprovação de projeto 
de lei, que será encaminha- 
do à Câmara de Vereadores, 
nos próximos dias. Isto feito, 

terá início o programa, que 
beneficiará 2.500 crianças, 
que freqüentam as escolas 
primárias da cidade. 

AJUDE MUSEU 
Por outro lado, o Museu 

Histórico do Maranhão, sedi- 
ado em São Luis, encaminhou 

oficio à Prefeitura local, so- 
licitando a colaboração, no 
sentido de localizar documen- 
tos, fotos e material históri- 
co de Imperatriz, Esse ma- 
terial será posteriormente 
enviado a São Luiz, onde pas- 
sará a integrar o acervo da- 

quele Museu. As pessoas in- 
teressadas em colaborar na 
reconstituiçâo da história de 
nosso município, devem en- 
caminhar doações ao sr. Ro- 
berto Casimiro Dias, na Se- 
cretaria da Educação do mu- 
nicipio. 
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olte atrás 

Por João Santis 

Nt caminhe da vida está o 
principio e o fim da edificação 
moral. Todos nós teremos que 
percorrer essa estrada que por 
imposição do destino, é uma es- 
trada tortuosa, para uns cansa- 
tiva, para outros tolerável e pa- 
ra a maioria um fardo insupor- 
tável. Poderia ser de outra ma- 
neira, não fosse a aberração dos 
nossos atos que muitas vezes, 
impensadamente, nos debruça- 
mos no peitoril da vida dos 
nossos semelhantes para dela- 
pidar e mutilar o pouco daqui- 
lo que ainda lhe resta: aquê- 
les princípios morais que po- 
deriam servir para nós outros 
de esteio edificante e de exem- 
plos construtivos para à atual 
sociedade moderna. O homem 
erra cem vêzes antes de ra- 
ciocinar uma só vez, afirmou 
Freud, e em conseqüência desse 

HOSPITAL STA. TEREZA 
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distúrbio emocional; generaliza- 
se a desintegração social com 
vários efeitos negativas, Çausan- 
do com isso, o distanciamento 
das várias camadas sociais. O 
orgulho, principalmente o orgu- 
lho, uma palavra que sintetisa 
a maneira brutal e opulenta do 
domínio do homem sobre o ho- 
mem, é ainda hoje, a maneira 
triste que muitos indivíduos u- 
sam na busca de uma persona- 
lidade que nada vale. Orgulho, 
opulencia e insidia andam de 
mãos dadas. Um trio que en- 
cerrados numa mente sedenta 
de posição e dinheiro fácil, des- 
troem fácil e inutilmente vidas 
dignas de exemplo, verdadeiros 
cabedais morais, corrompem a 
virtude e dilaceram até a alma 
daquêles que preferem a honra 
e a dignidade. Não foi por acaso 
que Caim matou Abel. Neces- 
sário se fazia para outros Cains 
a existência da insidia e com ela 
se tornasse um genero moldado 
para a busca e destruição de ou- 
tros Abeis. Triste, bastante tris- 
te quando se tem noticia do 
surgimento de outro Caim ma- 
tando moral e espiritualmente 
outros Abeis, simplesmente por- 
que o orgulho e o desejo de po- 

Estádio continua em recuperação 

O Estádio Municipal Frei 
Epifanio ainda continua em 
estado de recuperação de- 
vendo entrar em funciona- 
mento dentro de 30 dias, e 
entre os esquadrões, Sam- 
paio Correia Futebol Clube, 
de São Luis e o Remo de 
Belém do Pará. 

A declaração foi-nos pres- 
tada pelo presidente da Li- 
ga Imperatrizense, sr. Ma- 
ranhão que ainda adiantou: 

tomaremos ini- 
os times 

Logo após 
ciativa para que 

de Imperatriz passem para 
a Federação Maranhense de 
Desportos. 

Breve em Imperatriz aCorrida 

da Eogneira 
Aproximadamente uns 50 dias o 

«O PROGRESSO» estará inscreven- 
do os atletas para a maratona de 
pedestrianismo entre os jovens de 
17 anos à 34 anos, que na próxima 
edição estarão os requisitos para as 
inscrições que será de patrocino do 
comércio imperatrizense. 

sições inocúas é para sí muito 
mais importante do que a vida 
a honra e a dignidade dos seus 
próprios irmãos. Vale a pena? 
Não devemos acreditar que tais 
atos possam ter qualqer sentido 
meritório, de vêz que, em todo 
homem existe um momento de 
confirmação dos seus atos e 
dentro dele, decerto sentirá na 
sua própria conciência o reflexo 
negativo de tudo quanto tenha 
praticado. 

Este é o mês da FRATERNI- 
DADE, em vários pontos da ci- 

dade, vê-se tem sentido duplo 
quando dirigida especialmente 
à alguém que devetá procurar, 
voltar atrás e recomeçar uma 
nova caminhada na estrada do 
bem, esquecendo todas as ma- 
quinações desapiedadas, as in- 
sidias, o orgulho desenfreado, 
as conquistas por meios duvi- 
dosos e condenáveis,—colocan- 
do agora, acima de tudo, o a- 
mor próprio, a igualdade o per- 
dão, para deste modo, sentir-se 
digno de todos e da sua própria 
consciência. 

O V I L ôleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 
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EDITAL DE CITAÇAO 

Com o prazo de 30 dias 
O Doutor José Delfino Sipaúba. Juiz de Direito da 2a (segunda-' 

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

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimen- 
to tiverem, expedido dos autos n0 1.380/35 Execução de Dívida com ex- 
cussão de garantias, em que é requerente o BANCO DA AMAZÔNIA 
S.A., nesta cidade e requeridos as firmas MARCOS ANTONIO MOURA 
e B. SANTIAGO, todas nesta cidade, que se processa perante êste juizo 
e Cartório do Io Oficio, que atendendo o que lhe foi requerido pelo autor 
BANCO DA AMAZÔNIA S.A., que afirmou estar o sr. MARCO ANTO- 
NIO MOURA titular da citada firma, em lugar incerto e não sabido, pelo 
presente edital, que será afixado na sede deste juizo no lugar de costu- 
me. e, por cópia, publicada no Órgão Oficial do Estado e no Jornal lo- 
cal «O PROGRESSO», citada, digo, cita o senhor MARCO ANTONIO 
MOURA, brasileiro, solteiro, comerciante, titular da firma MARCO AN- 
TONIO MOURA, para no prazo de 30 (trinta) dias que correrá da data 
da primeira publicação do presente,fazer-se representar na causa por advoga- 
do legalmente habilitado e contestar no prazo da lei a Ação no valor de 
Cr$ 27. 373,93 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e três cruzeiros e 
noventa e três centavos)' ao saldo devedor, referente a Escritura Pública 
Encampação e Assunção de Dívida cujo principal era de Cr$ 97.200,00 (se- 
tenta e nove mil e duzentos cruzeiros), conforme despacho em seguida 
transcrito, exarado na inicial «A.R. Faça-se a citação por edital, do pri- 
meiro suplicado com o prazo de 30 (trinta) dias, publicado no Órgão O- 
ficial do Estado, em O PROGRESSO, e afixado na porta do Fórum. 
Quanto aos demais citem-se por mandado. Imperatriz, 12/02/1973. (a) Jo- 
sé Delfino Sipaúba». 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, na forma da 
lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 15 de fevereiro de 
1.973., Eu Rosseni da Costa Marinho Escrivão substituto, o datilografei e 
subscrevi. 

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

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

COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO ETC. 
Faz saber aos que o Edital virem ou dele conhecimento tiverem 

que digo pelo presente fica citado o Sr. Marco Antonio Moura, brasilei- 
ro, soiteiro, comerciante, atualmente em lugar incerto, a fim de que com- 
para perante êste Juizo no prazo de 30 Trinta dias, depois de publicado 
este na forma determinada, para efetuar o pagamento da quantia de 
Cr$ 83. 220,00 (oitenta e três mil. duzentos e vinte cruzeiros] correspon- 
dente a uma ação movida pelo Banco da Amazônia S/A. dito citado é 
chefe da Firma Comercial e Industrial estabelecida nesta cidade, a ruà 
BR-14 s/n0, correspondente as duplicatas de prefixo: SD-1180 no valor de 
Cr$ 11.200,00-SD-ll81 no valor de Cr$ 11.20l»,00-SD-lll4, no valor de 
cr$ 10.20'\00-DS-11 15- no valor de cr$ 10.200,00-SD-1116, no valor de 
cr$ 10,2Ü0,00-SD-1117 no valor de cr$ l0.230,00-SD-ill8, no valor de cr$7,140, 
ÜO-SD-1144-no valor de cr$ 6.440,00-80-no valor de cr$ digo 1145 no valor 
de cr$ 6.440,00-Somatória 83.220.00, além do^ honorários de advogados ê 
demais cominações de lei. [DESPACHO] a. r. Defiro o pedido, publique-se 
Edital com o prazo de trinta dias, no Órgão Oficial do Hstarto, em o Pro- 
gresso e afixado no local de costume, Imp, 21-2-73. José Delfino Sipaúba, 
Imperatriz, 21 de Fevereiro de 1973. Rosseni da Costa Marinho Escrivão do 
25 Oficio dactilografei. 

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

Festa para 

Santos 

Dumont 

Em memória de um dos 
maiores brasileiros de todos 
os tempos, e um dos prin- 
cipais artifices da aviação 
de todo o mundo, Alberto 
Santos Dumont, foi elabo- 
rado pelo Ministério da Ae- 
ronáutica um programa com 
uma série de datas de acon- 
tecimentos que marcaram 
o advento do avião. 

Citando os fatos rela- 
cionados com o próprio «Pai 
da Aviação» durante a sua 
incessante busca para con- 
seguir levar o homem aos 
ares e também dos outros 
cientistas que lhe seguiram 
nesta tarefa árdua, esse 
programa do Ministério da 
Aeronáutica relembra todas 
as aventuras pelas quais 
passaram estes valorosos 
homens, e suas respectivas 
datas, homenageando o 100° 
aniversário da morte de 
Santos Dumont. 

EDITAL 

Achados e perdidos 

Encontra-se em nossa reda- 

ção a Carteira de Identidade, 

pertencente ao sr. Francisco 

Ferreira Fontes, emitida pela 

Pol. Civil do Piauí. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

Credenciado pelo IN^S e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANÂISES CLÍNCAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

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

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

O DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA JUIZ DE DIREITO DA 2a 
VARA DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MA- 
RANHÃO, ETC. SBMJH 

FAZ saber aos que o Edital vii^em ou dele conhecimen- 
to tiverem que polo presente fica citado MIGUEL GONÇAL- 
VES DA SILVA, Eden do Rego Milhomem, pelo prazo de no- 
venta dias para se defenderem perante esse Juizo de uma a- 
ção movida pelo Banco da Amazônia S.A. de Anulação de Titu- 
les e Renovatória Cambial, conforme petitorio e despacho a- 
baixo: «Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2a Vara Civel de Im- 
peratriz—Ação Renovatória Cambial-Meritissimo Doutor Juiz— 
O BANCO DA AMAZÔNIA S.A, estabelecimento de crédito o- 
ficial vinculado ao Ministério do Intfrior, com sede era Belém 
Capital do Estado do Pará, à Avenida Presidente Vargas, n5 

800 e Agência nesta cidade à Avenida Getúlio Vargas, n0 404, 
com C.G.C. n0 04902979/030. por seu procurador judicial que 
a esta subscrevo, instrumento de procuração incluso, vem por 
esta forma propor perante V. Exa. a presente ação de ANU- 
LAÇÃO DE TITULO E RENOVATÓRIA CAMBIAL, contra os 
obrigados em Nota Promissória, senhores MIGUEL GONÇAL- 
VES DA SILVA e EDEM DO REGO MILHOMEM, brasileiros, 
casados, comerciantes, o primeiro residente em Itaguatins (GO) 
e o segundo em esta cidade, à Praça Tiradentes, oferecendo a 
justificativa seguinte: — 1. Em 15 de setímbro de 1968 o Su- 
plicante firmou com o Sr. Miguel Gonçalves da Silva um con- 
trato de abertura de crédito no valor de Cr$ 20.000,00 (Vinte mil 
cruzeiros), nos termos do contrato junto à presente por foto- 
cópia autenticada, com vencimento previsto para 15.6.69. 2. En- 
tre as garantias das obrigações assumidas, o Sr. Miguel Gon- 
çalves da Silva, na mesma data e com igual prazo de venci- 
mento, emitiu em favor do Suplicante uma Nota Promissória, 
também de valor de Cr$ 20 000,00 (Vinte Mil Cruzeiros), devi- 
damente avalizada pelo Sr. Eden do Rego Milhomem, conforme 
se vê da CLASULA 14 (quatorze) do contrato já referido no 
item precedente, título que vem de ser extraviado. 3 SENDO AS- 
SIM. estando perfeitamente provado ser o Suplicante legitimo 
proprietário de titulo extraviado, vem, por esta forma, com 
fundamento do Art. 36 e seus parágrafos, da Lein^ 2.044 de 
31.12.908 (Lei Cambial), requerer a V. Exa. a intimação dos 
coobrigados para não pagarem a outrem e a citação dos pos- 
síveis detentores da letra, para apresentarem a Juizo, tudo por 
edital, com prazo de 3 (três meses;'podendo, nesse prazo, se o 
desejarem, os coobrigados oporem a defesa que tiverem, e afi- 
nal julgada por sentença e procedência da RENOVATOR1A 
CAMBIAL, em tudo observadas as formalidades legais. 4. NES- 
TES TERMOS, dando à presente o valor de cr$ 20.000,00 pa- 
ra os fins devidos, PEDE DEFERIMENTO. Imperatriz (MA), 16 
de FEVEREIRO/1973. p.p.a) Evandro Diniz Soares Advogado 
OBA-Pa. 637-E-36-CPF 001328372-ANEXOS: a) Instrumento de 
Procuração; e b) Instrumento de contrato (fotocópia autenticada 
de). (DESPACHO] A.R, Façam se as intimações requeridas. Pu- 
blique-se edital com prazo de noventa dias, no Órgão Oficial do 
Estado e em «O Progresso» para o fim requerido. IMP. 21/2/73, a) 
José Delfino Sipaúba. 21 de Fevereiro de 1973. EU, Rosseni da 
Costa Marinho Escrivão do 2o Oficio Datilografei: 

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

Bobinas para Maquinas de Somar Envelopes saco, 
etiquetas e grande estoque * de classificadores diversos 
tipos, 

TIPOGRAFIA VIOLETA 
4 Seção de Papelaria 

Av. Getúlio Vargas. 623 
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TECIDOS E ELETRO 

^ DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

i 



iro: qual será o 

Quis morrer por amor 

A mulher Irenildes, tam- 

bém chamada Iran, é vidra- 

da no amante, bem pareci- 

do blay-fcoy que ia deixar a ci- 

dade acompanhando a firma 
em que trabalha. Desgosto- 
sa com isso, Iran passou a 
beber em excesso. Com a 
bebida veio a fantasia, as es- 
tórias do suicídio «por amor 
e outras dessa natureza. E 
foi nessa onda que Iran em- 
barcou. Na noite de sábado 
passado, quando o amante 
curtia um sono reparador a- 
pós uma noite de orgia, a 
mulher conseguiu furtiva- 
mente apossar-se do revól- 
ver dele. Com a arma na 
mão deixou o quarto, talvez 

para não incriminar o amado. 
Encontrou-se na saída com 
um empregado da casa de 
quem se despediu carinho- 
samente! «Ciáo». E com a 
despedida o disparo do revól- 
ver que Iran acionou de en- 
contro à orelha direita. Mas 
ou pela falta de prática ou 
pelo nervosismo, a arma res- 
valou eo projétil saiu ras- 
gando a pele da quase sui- 
cida, até atingir a região da 
nuca, onde saiu. Levada pa- 
ra o Hospital, Iran levou 
12 pontos de remendos da 
orelha e pescoço, colocada 
fora do perigo. Moral da es- 
tória! Quem erra tiro por 
amor, perde o amor e a ore- 
lha. 

Desportista da cidade estarão se 
movimentando no próximo domingo, 
com a realização de um dos nossos 
clássicos: Cruzeiro Esporte Clube con- 
tra Sociedade Atlética de Imperatriz. 
O jôgo terá inlnio às 16 horas, no 
campo da Rodobrás. Grande núme- 
ro de torcedores deverá se fazer pre- 
sente ao acontecimento esportivo. 

TRABALHO 

Por outro lado, em reunião levada 
a efeito à noite de segunda-feira úl- 
tima, foram acertados detalhes, com 
vistas ao tradicional torneio de l9 de 
Maio' quando se comemora o dia do 
trabalhador. A promoção é da Liga 
Imperatrizense de Esportes, sob a di- 
reção de José Aviía Daniel Maranhão. 
Futebol, corrida rústica, bola militar, 
cabo de guerra e futebol de salão, 
serão algumas das modalidades de es- 
porte a serem realizadas. 

Edital de Arrematação 

O DOUTOR JOSÉ DELFINO SIPAUBA, JUIZ DE DIREITO 2a 
VARA DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MA- 
RANHÃO, ETC. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele co- 
nhecimento tiverem que, no dia dois (02) do mês de maio pró- 
ximo, às dez (10 00) horas, na Sala do FÓRUM, terá lugar à Ar- 
rematação dos bens penhorados a VENANCIO RODRIGUES DE 
SOUSA, na Ação Executiva que é promovida contra o mesmo 
pela CASA DIANA PAOLUCCI S/A., estabelecida na cidade de 
São Paulo, capital do Estado de São Paulo, à Rua DOM BOS- 
CO. 717, constante de: «2 (duas) casas anexas, à Rua Godofredo 
Viana, sendo que a primeiraoocnpa uma área de (9) metros de 
frente, por 36 ditos de fundos, coberta de telhas, parede de 
ivlvenarias, teto de madeira de lei, com seis (6) compartimentos 
pizo de cimento e moizaco, com oito (8) portas de frente e 
uma janela, com mais um depósito ao lado, com paredes de 
alvenarias, cobertas de telhas, teto de madeira de lei, e nos 
fundos da dita casa encontra-se plantios de árvores frutiferas. 
Limites — a direila com Travessa Benjamin Constant e a es- 
querda com a Casa do Sr. Raimundo Cavalcante, frente para 
o nascente e fundos para o poente, registrada no Registro de i- 
móveis desta comarca sob o n0 4 188. A qual avalio pela im- 
portância de Cr$ 30.000,00 (wrinta mil cruzeiros). A segunda ocu- 
pa uma área de nove (9) metros de frente p 36 ditos de fun 
dos, coberta de telhas paredes de alvenarias, sem compartimen- 
tos, com uma porta e duas janelas de frente, limitanao-se à 
direita com a casa acima descrita eà esquerda com a Casa do 
Sr. Raimundo Cavalcante, registrada no Registro de Imóveis sob 
o ii0. 4.188. A qual avaliei pela importância de CrS 5.000,00 Icin- 
co mil cruzeiros). E foi proferido nos autos o DÉSPACHO do 
teor seguinte: "DESIGNO O DIA 2 DE MAIO PRÓXIMO, ÁS 
DEZ HORAS NA SALA DO FÓRUM, PARA TER LUGAR A 
AUDIÊNCIA DE ARREMATAÇÃO DOS BÈNS PÈNHORÀDOS. 
PARA O QUE DEVE SER PUBLICADO EDITAL POR TREZ 
VEZES ÉM O PROGRESSO E AFIXADO NO LOCÀL DE COS- 
TUME. D.P.Á.S. IMP. 05/4/73. JOSÉ DÈLFINO SIPÀÚBÁ". | 
È para que chegue ao conhecimento dos interessados e nâo pos-j 
sam, alegar ignorância, mandei expedir o mesmo edital que se- ■ 
rá cumprido na forma do determinada. Dado e passado nesta ! 
cidaiede Imperatriz, aos cinco (5) de abril de 1.J73. Eu, Ànte-í 
nor Bastos escrivão, datilografei. 

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

Vendo e ouvindo 

Catarinus Santus 

Não tem jeito mesmo a 
Câmara dos Vereadores en- 
trar em funcionamento, isso 
foi afirmado por um dos seus 
vereadores que está vendo 
findar o primeiro semestre 
o não ter nenhum projeto 
que beneficie a comunida- 
de, nem tampouco outro 
qualquer. Ainda não tem 
nem mesmo devolvido 
os requerimentos já emi- 
tidos. 

O que não está certo é 
a onda de furtos e assaltos 
que vem acontecendo nos 
últimos tempos com esta fal- 
ta de corrente elétrica e até 
mesmo no claro, ainda na 
semana passada registrei 
pessoalmente um assalto em 
Via Pública na rua Rio 
Grande Norte, bem quase 
de esquina com trav. Luis 
Domingues. Já pensou? 

De vento em pôpa vão 
os novos escritórios da LO- 
TECA e LOTEMA que se- 
rão inaugurados ainda esta 
semana. 

Ainda este mês os drs- 
José Saldanha e José Bran- 
co, farão funcionar um novo 
consultório para atender 
melhor as necessidades do 
povo imperatrizense. 

Não tem jeito mesmo é 
a buraqueira nas ruas, os le- 
prosos às soltas e a censura 
nos filmes impróprios para 
menores. 

O serviçodemeio fio, está 
indo muito bem, obrigado? 
Quem viver verá ao menos 
isso funcionar. 

E A COMISSÃO 

A Sociedade Atlética de Imperatriz 
abriu, a 20 de junho do ano passado, 
um concurso entre os próprios joga- 
dores, com o objetivo de apontar os 
que melhor se destaquem, nos áspec- 
tos disciplinar e técnico. 

Os prêmios foram oferecidos, pelo 
comércio local, incluindo bicicleta, li- 

I . .* 
quidificador. rádio, ferro elétrico e 
cheques em dinheiro. No entanto, diz 
Severiano Silva, presidente daquela 
Associação, "ainda não foi possível 
reunir uma comissão, para avaliar o 
desempenho dos jogadores". Diver- 
sas pessoas e autoridades foram con- 
vidados para participar da comissão, 
mas não compareceram aos grama- 
dos, para desempenhar o trabalho. 

Wa do firroz atrapia e prejudica 

Moradores dos lugares Ô- 
Iho d'Agua do Paulo, Espe- 
rantina, Bacaba e outros, pe- 
dem à CODERMA e à Pre-j 
feitura providências imedia- 
tas para resolver o proble- 
ma da passagem de pedes- 
tres, pelo menos sobre o iga- 
rapé Sítio Novo, na passa- 
gem localizada nas proximi- 
dades da piçarreira do Barra 
Grande. Alegam que antes 
das obras inacabadas da 
rodovia chamada «Estrada 
do Arroz», os lavradores con- 
seguiram facilmente atra- 
vessar o Sítio Novo, mesmo 
improvisando pontes rústi- 
cas, com uma ou duas árvo- 
res derribadas sobre o leito 
do igarapé. Depois, vieram 
as máquinas que a pretexto 
de preparar terreno levaram 
âs ribanceiras de um e ou- 
tro lado do riacho, impe- 
dindo essa improvisação de 
pontes porque alargou muito 
a passagem. O boeiro que 
tentaram fazer também re- 
sultou em nada, porque in- 
suficiente para a canalização 
da água. Conclusão, sem pon- 

Clmpe entre Policia e EsiiÉníes 

Em Santa Inês, alunos do 
colégio Bandeirantes revol- 
tarám-se contra ato do pre- 
feito da cidade que demitia 
o diretor do colégio. Ante o 
movimento de protesto 
resultou num choque de 
proporções mais ou menos 
graves entre milicianos e 
estudantes. Pelo menos dois 
alunos do colégio recebe- 
ram ferimentos no decorrer 
do choque, segundo notícias 
da capital que acrescentam 
ter saído também ferido o 
diretor do estabelecimento 
de ensino, sem gravidade. 

te, sem boeiro e sem outro 
recurso que facilite a passa- 
gem do Sitio Novo, os lavra- 
dores ficam agora impossi- 
bilitados de atravessa-lo mes- 
mo a nado, pois após a 
chuvas a corrente de água é 
bastante forte no local. Des- 
necessário dizer-se que se o 
viajante não passa sozinho, 
muito menos pode atraves- 
sar a carga que é na maio- 
ria das vezes composta de 
gêneros para vender na ci- 
dade em troca de mercado- 
rias de q2e nocessita em ca- 
sa, remédios, roupas e até 
alimentos, às vezes. 

Rápidas 

Poppy 

UM FATO CURIOSO: em todo o 
Brasil, existem filmes liberados e 
proibidos para menores. Em Impe- 
ratriz, por incrível que pareça, nin- 
guém diz, quando um filme é cen- 
surado cu não. Olha ai, gente. Al- 
guém está desrespeitaúdo as normas 
do Serviço de Censura Federal. 

ESTÃO BASTANTE freqüentados 
as treinos de vôlei, realizados na 
quadra esportes da Rodobrás, prin- 
cipalmente aos sábados e domingos, 
a partir das 17 horas. Todos os que 
gostarem e quiserem desenvolver 
esse esporte estão convidados. 

SERÃ QUE o Departamento de 
Trânsito de Imperatriz já viu os ô- 
nibus circulares de nossa cidade? 
Olha aí... 

ONDE ESTÁ o Clube Juçara, que 
não promove mais festas? E a sede 
Campestre? 

PARABÉNS ao advogado Agosti- 
nho Noleto e sr. Manoel Jairo Mon- 
teiro de Almeida pelo brilhante em- 
preendimento que será a Indústria 
de leite BIBOM. 

CHEGOU NO DOMINGO último, 
a nova turma do Projeto Rondon, 
Desta vez, a equipe de jornalismo, 
dirigida pelo professor Noel Sam- 
ways. 

IMPERATRIZ conta com ma;s um 
estabelecimento comercial, Èa Só- 
Móveis, com direção de nosso ami- 
go Fernando Teles Antunes. 

ENCONTRA-SE em Imperatriz, a 
odontológica pediatra Maria do So- 
corro Adler. Procedente de São Luiz, 
Maria do Socorro dará melhor aten- 
dimento dentário as crianças de Im- 
peratriz e região. 

COVAP - Materiais para Construção 

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

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

Revendedor do Cimento Búíalo 

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