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Opoderdaimprensa 

A IMPRENSA tem várias e variadas missões. Não apenas 
a da divulgação de notícias. Nem somente a da propagação de 
classificados. E nunca a de veicular elementos graciosos, ao sa- 
bor dos interesses ou das conveniências pessoais. 

ASSIM COMO o jornal é u'a máquina, o jornalista tam- 
bém o é. Os deveres atentam para que, ambos, sejam porta- 
vozes intransigentes na defesa dos direitos humânos, de bem es- 
tar cômum. 

É ISTO o que procuramos fazer nêste jornal, de modésta 
proporção é verdade mas que, também é verdade, vem calan- 
do profunda e notadamente nas camadas populares do "zé po- 
vinho" e, portanto, no conceito público. É o nosso "jornalzinho" 
uma constante na vigilância da ORDEM e do RESPEITO. 

PARA TOTAL observância dos deveres para com o pôvo 
que nos lê e nos prestigia, colocamo-nos invariavelmente ao seu 
lado. Talvez provoquemos a antipatia de quantos pretendem 
ignora-lo e ignorar-nos, na condição física, na consistência da 
solidariedade humana, ou mesmo na independência profissional 
ou, ainda, na inteireza moral. Mas, acreditamos no "VOX PO- 
PULI VOX DEI" e jamais fugiremos de tão sábia sentença. 

POR TODOS os mêios temos buscado situar os problêmas 
do pôvo no piâno das soluções locais, afastando o sensacionalis- 
mo que envolve os êrros e as mazélas de uma cidade, ao serem 
dimensionados por olhos extranhos. E, na maioria das vezes, não 
nos entendem porque não querem, ou por nos julgarem insigni- 
ficantes. 

ENGANAM-SE. Nossas edições de sete dias levam Impera- 
triz e sua gente além-fronteiras, ganham receptividade, atingem 
proporção à medida que o fator espaço se distancia. Somos lidos 
e prestigiados com uma atenção que nos desvanéce, humílimos 
na exaltação que nos concede o povo. 

ÓBVIO ESTÁ que palavra escrita e lida, ouvida e aferida, 
analisada e comentada, é pala vi a creditada, valorisada e respei- 
tada. Colhemos os frutos da afanosa seára da Imprensa e do 
Jornalista. Frutos sumarentos e adocicados às vezes, travosos e 
amargos outras tantas, mas que são frutos do que plantamos pe- 
las nossas próprias inteligência e mãos. É o suficiente !... 

NO CONTEXTO político, na estrutura econômica e na com- 
posição social do Brasil, a Imprensa é tida e reconhecida como o 
QUARTO PODER. Nós, d "O PROGRESSO", somos, aqui, os 
lídimos e legítimos representantes dêste poder, queiram ou não 
queiram. E, honra-nos a representação, porque a fazemos como 
um poder de Paz e de Concórdia para a unificação de toda a 
família imperatrizense. 

CONCURSO "MISS IMPERATRIZ" 

Esclarecimento da Redação 

Tendo em vista as reclamações que nos têm sido 
endereçadas e os comentários desairosos a respeito de 
suposta participação dêste semanário na indicação das 
candidatas e na escolha da "Miss Imperatriz", cumpre-nos 
esclarecer: 

a)— "O PROGRESSO" não teve a mínima interferência 
naquêle conclave, incusive porque nem convidado 
foi a fazer-se presente ao encerramento do mesmo, 

b)— "O PROGRESSO" somente se faz representar pelos 
seus Diretores e Secretário quando convidado o jor- 
nal. Outras representações, quando convenientes, so- 
mente por designação especial da Redação. 

c}— Embora presente àquela festa o nosso Diretor José 

Menezes na ge- 

rencia do "BEM'' 

Notícia que calou agrada- 
velmente nos meios econô- 
micos e sociais de Imperatriz 
foi a de que pela alta dire- 
ção do Banco do Estado do 
Maranhão, foi designado pa- 
ra assumir a Gerência da a- 
gência local do referido es- 
tabelecimento de crédito o 
sr. Francisco Meneses. 

De justiça a medida por- 
que, nasubgerência do 
"B E M", o nosso amigo Me- 
neses vinha confirmando 
uma eficiência que o colocou 
na e s t i m a e admiração 
comuns. 

Mais caros os 

ônibus interestaduais 

Dêsde de zero hora do 
dia 1.° de junho foram ma- 
joradas de ordem da Comis- 
são Interministerial de Pre- 
ços as passagens de ônibus 

interestaduais. De agora em 
diante, cada passagem será 
acrescida da taxa rodoviária 
obrigatória de 0,28 e outra 
facultativa de seguro que 
varia com o valor da passa- 
gem. 

Açougueiros enganam o povo 

O Banco do Brasil 

e o Cheque-Ouro 

Um novo serviço vem de introdu- 
zir a agência local do Banco do 
Brasil: o CHEQUE-OURO, dando 
melhores condições aos seus depo- 
sitantes ao apresentar-lhes. com es- 
te sistema de movimentação banca- 
ria. consideráveis vantagens sem 
despesas nem trabalho. O comerci- 
ante local também ganhou muito 
mais com a inovação, pois se o íre- 

guês mostra aos fornecedores o 
CARTÃO OE GARANTIA, seus che- 
ques são aceitos com maior tranqüi- 
lidade como quem recebe dinheiro 
em espécie em razão do seu des- 
conto estar garantido pelo esr be- 
lecímento de credito oficia! da NaçSo. 

Os possuidores dêsse t anão de 
Garantia têm a gratuidade de todo 
serviço, mesmo no caso de cheques 
pagaveis em outras praças, A ga- 
rantia prevalecerá apena? para as 
firmas que venham a participar do 
PLANO, mediante convênio especial 
com o Banco Não existem protoco- 
les para quem possui conta no BB, 
motivo porque os interessados po- 
derão se increver no plano do Car- 
tão de Garantia, 

Uma nova modalidade de lu- 
dibriar o povo está sendo pos- 
ta em prática pela maioria 
dos açougueiros em Impera- 
triz que passaram a recusar 
a venda da carne sem ôsso, 
impingindo ao comprador pe- 
sadas mixtas. E assim que 
cessada a presença do públi- 
co nos açougues a carne a- 
dredemente separada é reta- 
lhada imediatamente e salga- 
da. Já na tarde do mesmo'dia 
ou na manhã seguinte ela é 
posta à venda com grande fa- 
cilidade e com muito maior 
lucro pois que além da ma- 
joração natural do prêço da 
chamada '"carne sêca" ainda 

há o também natural aumen- 
to do pêso pelo sal, eis que 
na maioria dos casos essa 
carne nem chega a ser levada 
ao sol, apenas conservada no 
sal, justamente para ser im- 
posta ao comprador que às 
vêzes vê-se obrigado a pa- 
gar mais caro para não ser 
forçado a comprar ossada. 

O mais grave ainda é que 
a fiscalização dos açougues 
parece ser a única que não 
toma conhecimento da anor- 
malidade ou, se toma, não 
consegue todavia impor a sua 
autoridade em defesa da bol- 
sa popular. 

Até quando?.. 

A COVAP em Araguaina 

A Covap de Goiás S/A inau- 
gurou, ôntem, a sua filial de 
Araguaina, dando maior ex- 
pansão nesta região ao seu 
comércio de material de cons- 
trução. 

Para aquela solenidade veio 
de Goiânia o nosso amigo 
Genésio Chaves Rocha, seu 
diretor comercial, que nos 
fez amável visita em compa- 
nhia de seu mano. também 
nosso amigo, Antonio < haves 
Rocha, gerente da filial local 
da citada organização. Apro- 

veitando a opertunidade o 
sr. Genésio prestigiará, com 
sua presença e com um 
stand da COVAP, a III Ex- 
posição Feira de Imperatriz 
que se instala nesta data. 

Aos irmãos Genésio e An- 
tonio Chaves Rocha agrade- 
cemos a consideração da vi- 
sita e formulamos sincéros 
parabéns pela atuação que 
desempenham eom desenvol- 
tura, fazendo da COVAP uma 
das mais sólidas expressões 
na econamia regional. 

Colhemos em fonte não ofi- 
cial a informação de que a Cia. 
Mendes Jr. já st prepara para 

viaia 

José Matos Vieira, noss Dire- 
tor - Proprietário, unindo o útil 
ao agradavel seguiu, dia 3, para 
Marabá, onde vai rever amigos 
e tratar de interesse, além de 
aproveitar a "'folga" longe do 
"batente" das oficinas que ad- 
ministra. Vieira utiliza-se, tam- 
bém da oportunidade para, de 
perto, conhecer a rodovia que 
liga a terra da castanha à BR-14, 
fazendo a viagem de carro. 

Ao chefe e amigo, o nos- 
so "regresse breve", já que sua 
ausência entre nós é sentida e 
a sua presença torna-se impres- 
cendivel para todos nós. 

o reinicio dentro em breve das 
obras paralizadas dêsde há mui- 
to da rodovia Açailândia Santa 
Luzia, de vital importância pa- 
ra a economia maranhense já 
que ligará pelo caminho mais 
curto São Luís e as maiores re- 
giões produtoras do Estado a 
Belém e ao Sul do país, através 
da Belém-Brasília. 

Compreendendo a grande sig- 
nificação dessa estrada inexpli- 
càvelmente abandonada pelo go- 
verno estadual anterior é que 
o Gov. Pedro Neiva de Santana 
já f ê z apelo ao Presidente da 
República em favor dessa rodo- 
via que com muita propriedade 
o atual Chefe do Executivo Ma- 
ranhensetbatizou de 'mini-Trans- 
amazônica'. 

Impressos em geral 

Tipografia VIOLETA 

NCR A Cueça a Desapropriação 

O maior trabalho de discri- 
minação de terras públicas já 
feito no mundo estará iniciado 
ainda êste mês quando virá à A- 

Matos Vieira, assim o fêz com seus familiares na qua- \ i j 1 ttt ^ 

lidade de sócio do C. R. Tocantins, que, como os de- AbCrtUTcl ÜH 111 ll/XÜOSÍC£lO 
ac rpfoban r> rrimri -te A c nv^-vr, J- mais contribuintes, recebeu o convite de praxe, 

d)— Entre os apresentadores das candidatas, apenas o co- 
lunista social Silva Jr. faz parte do nosso quadro re- 
datorial, fazendo-se, porém, presente àquela festa por 
determinação própria, sendo só ali convidado para a 
referida missão, em caráter particular. 

Imperatriz, 2 de junho de 1971. 

A REDAÇÃO. 

Presente o Secretário da Agricultura 

Prestigie m a 

III Teira Agro Pecuária de Imperatriz 

Sob o patrocinio do Sindicato Ru- 
ral e da Casa do Lavrador, logo mais 
terão inicio as solenidades de inau- 
guração do Parque Exposição e Pa- 
vilhão 'Pedro Neiva de Santana' e 
de abertura da III Exposição Feira 
Agropecuária de Imperatriz. 

O ato solene será prestigiado e 
presidido pelo Exmo. Sr. Dr. Louren- 
ço Tavares Vieira da Silva, Secreta- 
rio da Agricultura do Estado, que, 
acompanhado de luzida comitiva, de- 
verá chegar ao aéroporto local ás 9 
horas do hoje. Vasto e condigno pro- 
grâma toi elaborado pelos promoto- 
ras para que a exposição ganhe a 
repercussão desejada pela importân- 
cia do evento. 

Por ocasião da abertura haverá a 

bênção inaugural do Parque e do 
Pavilhão por Frei Ângelo, o que o- 
correrá ás 15 horas para, no horário 
imediatamente posterior, ocorrer a 
vaquejada nordestina e corridas de 
eqüinos, e asininos, 

No transcorrer da semana que se 
inicia, várias serão as promoções 
dentro da finalidade da exposição, 
incluindo-se concursos e palestras de 
eminentes autoridades no assunto da 
agropecuária." palestras estas que se- 
rão levadas a efeito no proprio Par- 
que, às 9 horas dos próximos dias 8, 
9, 10 e 11, para domingo que vem 
proceder-se ao encerramento do con- 
clave com a entrega de prêmios aos 
vencedores daqueles concurso. 

mazônía o Sr. José Francisco de 
Moura Cavalcante, presidente 
do Instituto Nacional de Colo- 
nização e Reforma Agrária pa- 
ra o início dos processos dis- 
criminatórios de dois milhões 
duzentos e trinta mil quilôme- 
tros quadrados ao longo da ro- 
dovia Transamazônica. A atua- 
ção do INCRA terá base nos 
textos legais que desapropriam 
imóveis rurais no trecho entre 
Altamira e Itaituba e terras si- 
tuadas na faixa de c e m quilô- 
metros de cada lado da rodo- 
via. A área passível de desapro- 
priação é de 64 mil quilôme- 
tros quadrados, devendo o 
INCRAj escolher locais para im- 
plantação de projetos oe refor- 
ma agrária e n.úcleos de colo- 
nização. 

A notícia procede de Brasília, 
acrescentada da informação de 
que 1.200 quilômetros de des- 
matamento já estão concluídos 
na Transamazônica. 
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L A M P Ê J O 
## 

(De: José de Ribamar Fiquene, da Academia Li- 
terária de Presidente Dutra.) 

A história começou, quando se apoderou de mim as impulsões visí- 
veis da admiração do belo. Via a clarividência das sugestões dizimar os 
sonhos que pesquei durante o lustro de aprendizagem à ciência pura das 
leis. Não sei como, nem quando, percebi que as Imagens, buscadans as a- 
calentações de outrora, fugiam de repente, em represália à intromissão ín- 
gênita Aí, compreendi perfeitamente que o valor de tudo estava somado 
ao máximo de uma experiência, já vergada ao sabor de tantas invencioni- 
ces, que o fulcro da medida pendia para o lado incompreendido das coisas, 
numa demonstração clara de expugnação. 

Do outro lado, sentia o pêso irresistível das fomentações, escritas e 
amalgamadas, querendo debelar o sonho dourado de um romantismo. E 
num esforço comungado à inspiração divina, tomei a resolução de conti- 
nuar a trilha dos que pregaram a perfeição da forma e excelência das 
idéias, sentindo diretamente, no produto do engenho humano, que o amor 
só pode ser contado, quando o coração se alinha à imaginação e que a 
beleza é visível para o cego quando sente as emoções tocarem as cordas 
invisiveis da sensibilidade. 

Juro que jamais deixarei de me embalar na inaviosidade do roman- 
tismo. Cantarei o amor à forma da beleza e cantarei a beleza à forma 
de amor. Lançarei o diletantismo a todas as inspirações que a vida amo- 
rosa me delegou, com ás insignias da poesia, para expandir o meu lampêjo. 

ENTRE COLUNAS 

Ao Resp.'. Ir.'. HELIUS DE MONÇÃO 

Guiado por uma estrela flamejante, 
com a mão no peito e o coração arfante, 
entra e fica de pé como os heróis 1 
Esquece a luz dos astros de outra esféra, 
pois, noutro céu formoso, que te espera, 
verás noutras estréias e outros sóis I 

Fecha do Mundo as milenáras portas ! 
Assiste ao entêrro das vaidades mortas 
e entrega-te ao divino sacrifício. 
Toma sublime e homérica atitude, 
para construires templos à virtude 
e cavares masmorras para vício. 

Faze com que as amarguras cessem, 
dividindo o teu pão com os que padecem, 
dando o conforto e o amor que dás aos teus; 
Distribue tua esmola e ficas mudol 
Quem aprende a ser bom, aprende tudo 
e, dar esmolas é empi estar a Deus! 

Assim como o sol nasce no oriente, 
leva um raio de luz à toda gente, 
transforma a sua noite em doce aurora; 
E tu, que és pai, medita um pouco... pensa 
na dôr sem têrmo, na tortura ímênsa 
de um coração de mãe se o filho chora I 

Aos que dormem, desnudos, nas seleiras, 
à chuva e ao sol candente, horas inteiras, 
sem que ninguém lhe escute a queixa e os ' ais, 
dâ-lhe abrigo na sombra que te cobre, 
para que o orfão, pequenino e pobre, 
durma tranqüilo e não soluce mais I 

Que João Batista, seja o nobre exempio 
— mais forte coluna dêsse Templo, 
onde não medra a ignorância vil I 
Unamos nossas mãos, num laço extremo, 
e roguemos ao Deus grande e supremo, 
pela Acácia de Iran— Paz ao Brasil 1 

Outubro/965. 

RODRIGUES PINAGÉS 
Da Academia Paraense de Letras 

Suspiios e saudades de Carolina 

O VIL — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Qnilômelro I da BR - 14-Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CGC .06 - 146 - 245 Insc. Est. 142/ 053.006 

Quem é quem no Governo 

Por uma fatalidade do des- 
tino, encontro-me atualmente 
na hospitaleira cidade de Im- 
peratriz. 

Colhida de surprêsa pelo 
destino, fico incrédula ao sa- 
ber que o passado já vai lon- 
ge, e que tudo agora é novi- 
dade, é desconhecido para 
mim. 

Já conhecia imperatriz; po- 
rem, nunca me havia passa- 
do pela memória, que iria fa- 
zer parte de sua majestosa 
população. 

Agora, só me restam sau- 
dades de Carolina. Recordo a 
casa onde morava, os mon- 

tes, os ares, as praias de ju- 
lho, as velhas mangueiras, as 
Avenidas largas e arejadas, 
os amigos, aquêle céu, tudo 
emfim ... 

Considerava-me carolinen- 
se, pois já vão muitos anos 
quando ali cheguei; e gozei 
a minha ihfancia e adolecen- 
cia, fazendo assim um bom 
circulo de amizades. 

Hoje, encarando o presente, 
noto que tudo já pertence ao 
passado, e encaro a realida- 
de com um sorriso e os 
olhos cheios de amor, pois a 
vida deve ser vivida, a caJa 
instante, a cada minuto que 

Iniciamos nêste número uma sé- 
rie de dados referentes jas pessoas 
que presidem os destinos da terra 
maranhense, ísta ilustração se des- 
tina a um melhor conhecimento pú- 
blico dos homens que têm missão 
de governar o estado e o povo, 
proporcionando-lhes condições de 
tazer prevalecer, na atualidade bra- 
sileira, a realidade do nosso Mara- 
nhão Tendo à frente a ilustre li- 
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só na 
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Rua S. Domingos - 141 

finda, como se fôsse o últi- 
mo de nossa existência. 

Pensando assim, estou me 
ambientando bem depressa; 
amanhã... não sei p'ra onde 
irei, nem o que serei, e os 
amigos ora presente, no fu- 
turo quando lembrarem o 
passado talvez nem ao me- 
nos recordarão meu nome. 

Portanto, ADEUS... Caro- 
lina querida; vou procurar 
talvez um túmulo, longe do 
teu regaço; não me foste mãe, 
mas sou tua filha. Concede- 
me, embora de longe, "aque- 
le abraço". 

IÊDA MARIA 
2o Técnico 

Colégio Comercial "Gonçal- 
ves Dias". 

gura do dr. Pedro Neiva de Santa- 
na, seus auxiliares dirétos que 
também são apresentados nesta 
série, pontifica nos seus atos a 
certeza de tudo fazerem para a 
correspondência da confiança que, 
lhes tributa, merecidamente, a gen- 
te tímbira, 

Quem é Qnem no Gover- 
no do Marauho 

(D 
lo GOVERNADOR 
Dr. Pedro Neiva de Santana — 62 

anos, médico Professor < atedrático 
das Faculdades de Medicina e Di- 
reito de Fundação Universidade do 
Maranhão; ex-prefeito de São Luis; 
ex-Dlr^tor da Faculdade de Meaici- 
ns; ex-Reitor da Universidade Fe- 
deral do Maranhão; ex-Secretário 
da Fazenla do Estado. 

2o VicE GOVERNADOR 
General Alexandre de Sá Cola- 

do Maranhão 

res Moreira —64 anos; General R/l 
do Èxército Nacional; ex-Deputado 
estadual; ex-Vice-Governador do 
Estado; ex-presidente da Compa- 
nhia óe de Telecomunicaçees do 
Maranhão - TÈL3ÍA. 

3° CHEFE DA CASA CIVIL 

Dr. Carlos Magno Duque Bacolar- 
Bacharel em Direito; ex-deputaào 
estadual; ex-Presidente da Assem- 
bléia Legislativa do Estado; ex-Cne- 
fe do Gabinete do Prefeito Munici- 
pal de São Luis. 

49 SUB-CHEFE DA CALA < iVlL 

Dr. Sérgio Augusto Santana Cos- 
ta 23 anos; Bacharel em Direito; ex- 
Assessor do Gabinete do Secretário 
da Fazenca; ex-Chefe do Gabinete 
do Secretário da Fazenda. 

Leiam e anunciem em 

O PROGRESSO 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 
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Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

Edital de Praça de Bens 

, O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
l4 Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 30 (trinta) 
Junho, do corrente ano, ás 10 horas, na sala das audiências 
dêste Juízo, Des. Tácito Caldas á Trav. Urbano Santos, des 
ta cidade, sob a presidência dêste Juizo e pregão do Por- 
teiro dos Auditórios, serão levados a venda e arrematação 
os bens penhorados a FRANCISCO FREIRE DE OLIVEIRA, 
na Ação Executiva que lhe move DOMINGOS FERREIRA 
DA S?LVA, a quem mais der e maior lance oferecer sôhre 
o o preço do avaliação de Cr$ 3.000,00 (treis mil cruzeiros), 
o seguinte imóvel:— Um (1) terreno nesta cidade, á Ala- 
meda Brasília, antiga Av. Dr. iGetúiio Vargas, medindo seis 
(6) metros de frente por trinta (30) ditos de fundos, limitado 
pelo lado direito de que sai pela casa de Francisco Rodri- 
gues de Oliveira e a esquerda com a casa de proprieda- 
de do mesmo executado, antigamente com João Venâncio, 
registrado no competente Livro 3-C, transcrição das trans- 
missões, ás fls. 119, sob número de ordem 3.883, com frente*pa- 
ra o Sul e fundos para o Norte, que se depositado em poder do 
mesmo executado. Quem, pois, o dito imóvel quizer comprar, 
poderá fazer, no dia, hora e lugar acima referido, com di- 
nheiro á 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 "O Pro- 
gresso" desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Impera- 
triz, aos catorze dias do mês de Maio de mil novecentos e se- 
tenta e um. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão datilo- 
grafei e subscrevi. 

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

Auto Peças Anhanqüera 

Praça Lino Teixeira— Entroncamento —Fone 27 0 

CGC. 06149363 — Inscrição Estadual 150053080 - Imperatriz - Maranhão 

peças e acessórios em geral para veículos: — Willys—Chevrolet—Mercedes — Volkswagen —Ford 

ortezia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veículos 
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Edital de Citação com o prazo de 30 dias 

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

FAZ saber aos que ó presente edital virem, dele conhecimento 
tiverem ou interessar possa que, por êste Juizo e Cartório do Io Ofício 
corre o processo de Ação Executiva em que são partes como exequente 
DJELMA DA SILVA GUIMARÃES e executado — HAMIRES TAVARES, e 
atendendo ao requerimento do exequente que afimou estar o executado 
em lugar incerto e não sabido' pelo presente edital, que será afixado na 
sede deste Juizo, no lugar do costume e publicado no Diário Oficial do 
Estado, por uma (1) vez e por duas (2) no semanário "O Progresso" Jesta 
cidade, cita o mesmo executado Ramires Tavares, brasileiro, casado, co- 
merciante, para no prazo de trinta (30) dias, que correrá da primeira pu- 
blicação dc presente, fazer-se representar na causa, sob pena de revelia. 
Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos vinte dias do mês de 
Maio de mil novecentos e setenta e pm. Eu, Raimundo Bandeira Barros, 
Escrivão, datilogrei e subscrevi, 

DR. JOSÉ DELFINO SlPAJBA 
Juiz de Direito da 25 Vara 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — 
Credenciado pelo INPS e em Convênio 

Imperatriz - Maranhão 
com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
L1B0RATÚRI0 DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

tu! 

Com o prazo de 30 dias 

O Doutor José Delfino Sipauba. 
Juiz de Direito da 2S Vara da 
eomarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, na forma da lei etc. 

FAZ saber aos que o presente 
edital virem: dele conhecimento ti- 
verem ou interessar possa que, por 
êste Juizo e Cartório do ly Oficio 
corre o processo de Ação Executíva 
em que são partes como exequente 
RAIMUNDO PEREIRA UE MESQUI- 
TA e executado RAMIRE5 TAVA- 
RES, e atendendo ao requerimento 
do exequente que afirmou estar o 
executado em lugar incerto e não 
sabido, pelo presente ed'tal, que 
será afixado na sede deste Juizo. 
no lugar do costume e publicado 
uma (1) vez no Órgão Oficiai do 
Estado e duas (2) no semanário "O 
Progresso" desta cidade, cita o 
mesmo executado — Ramires Tava- 
res, brasileiro casado comerciante, 
para no prazo de trinta (30) dias 
que correrá da primeira publicação 
do presente — edital, fazer-se re- 
presentar na causa, sob pena de re- 
velia. Dado e passado nesta cidade 
de Imperatriz, aos vinte dias do mês 
de Maio de m 1 novecentos e seten- 
ta e um. Eu. Raimundo Bandeira 
Barros, Escrivão, datilografei e 
subscrevi. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da 2B Vara 

VENDE-SE OU ALUGA-SE 

Magnífico salão situado na 
rua Godofredo Viana n0 

624 esquina da Travessa 
Magalhães de Almeida, nes- 
ta cidade. A tratar na Tra- 
vessa Magalhães de Almei- 
da 140 ou pelo telefone 461 

4-4/23-5-71 

INPS - Vai construir Edital de Praça 

O Superintendente do INPS 
no Maranhão, Sr. Wilson Vale, 
comunicou ao prefeito da cida- 
de que até o dia 15 de julho 
vindouro estará instalada em 
Imperatriz a Agência daquêle 
órgão federal. 

Acrescentou outrossim que já 
foi autorizada a abertura de 

concorrência para a construção 
do prédio séde do INPS, aqui. 
A contrução talvez tenha início 
ainda nêste ano e o prédio térá 
dois pavimentes, adaptado para 
funcionamento da repartição e 
residência do Chefe da Agência, 
além de um grande auditório. A 
obra está orçada em c r $ 
400,000,00. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - MSPERATBtBZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulejo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

Atenção 

Dona Raimundinha Pires leciona CURSOS DE ARTE 
CULINÁRIA, BANDEJAS E CONFEITO e aceita enco- 
mendas de salgados, frios, bolos e pratos típicos para Ca- 

samentos, Batizados, Aniversários, Festas, etc. 
Tratar à rua Minas Gerais, confronte à MAGOPAR. 

Dr. Henrique P. de Araújo 

Volveu à S. Luis, onde reside, o nosso prezado amigo ba- 
charel Henrique Pereira de Araújo, advogado do Banco do Bra- 
sil S/A. O brilhante causídico vez por outra está em Imperatriz, 
desde que seus afazêres no interêsse da principal orgarnização 
bancária do País assim o exija. Esperamos que não tarde uma 
outra oportunidade que nos permita tê-lo entre nós, já que suas 
qualidades e sua presença nos são por demais gratas. Bóa viagem, 
dr. Henrique e breve regresso. 

O Dr. José Delfino Sipauba, Juiz de Direito da Se- 

gunda Vara desta Comarca de Imperatriz, Estado 

do Maranhão, etc... 

FAZ SABER aos que o presente edital virem,, dele to- 
mar conhecimento ou interessar possa, que no dia 11 de Ju- 
nho de 1971, âs 10 horas, na sala do FÓRUM, localizado uo 
prédio da Prefeitura Muninipal desta cidade, serão vendi- 
das em audiências de arremataçâo os bens adiantes descri- 
tos, penhorados à ATAL1BA ALVES DE ALMEIDA COMÉR- 
CIO E INDÚSTRIA, na Ação Executiva que lhe move o 
BANCO DO BRASIL S. A., a saber:— Uma casa residencial 
construção própria, de propriedade do sr. Ataliba Alves de 
Almeida, sita â Avenida Getúlio Vargas, s/n, nesta cidade, 
ocupando uma área de 6 (seis) metros de frente por 18 
(dezoito) de metros de fundo, paredes de alvenaria, cober- 
ta de telhas, contendo 3 (treis) compartimentos e 3 (treis) 
porcas de frente, piso de alvenaria com rejuntamento de ci- 
mento limitando-se pelo lado direito com o sr. Francisco de 
Tal e pelo lado esquerdo com Ataliba Alves de Almeida, 
o qual foi avaliado por Cr$ 7.000,0o (sete mil cruzeiros). E 
quem os referidos bens quizer arrematar, deverá compare- 
cer no dia e hora designados, sendo entregue a quem maior 
lanço oferecer acima da avaliação, pago no ato, e as custas 
de arremataçâo. Dado e passado nesta cidade de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, aos dezenove (19) dias do mês de 
maio do ano de mil novecentos e setenta e hum (1971). Eu, 
Doracilda Ayres e Silva. Escrivã Substituta datilografei e 
assíuo. 

DR. JOSÉ DELFINO S1PAÚBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

AGENCIAS: 

São Paulo - Rio - B. Horizonte - Goiânia - Bra- 

sília - Uberlândia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

A v. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

RRMHZEM 

/ 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Reclamação Pública 

Rua Simplício Moreira ou Grande Lago? .. 

O PROGRESÍ 

IMPORTANTE 

Os moradores da Simplício 
Moreira, lançam apêlo às Au- 
toridades Municipais, no sen- 
tido de que observem os vá- 
rios lagos existentes na re- 
ferida via pública; principal- 
mente o "GRANDE LAGO, 
aquêle situado na esquina 
formada pela Simplício Mo- 
reira e Travessa Magalhães 
de, Almeida. 

Êsse reservatório de água 
da chuva, que drena de gran- 
de parte da cidade, está a- 
meaçando a população das 

Focalizando o esporte 

Torneio ''Cidade 

de Imperatriz" 

10. RODADA 

Data: 3o—5—971. 
Jogo preliminar: Tiradentes x Tocan- 

tins. 
Juiz: Samuel Gonçalves (bom) 
Placár: empate — 2x2. 
Partida de fundo: União x Fabril 
Juiz: José Araújo (bom) 
Score Final: União, 4x2. 

A RODADA DE HOJE 

Ünlco jogo: Imperatriz x Renner 
Na tarde de hoje praticamente será 

decidida a Taça "Cidade de Impera- 
triz", pois o vencedor do jogo Ren- 
ner x Imperatriz apontará seu pos- 
sível ganhador. Ambos os conten- 
dores despontam na liderança abso- 
luta do certame, com 3 pontos de 
vantagem ^bre o 2o colocado, no 
caso do Tocantins. Possuem as me- 
lhores equipes e seus respectivos 
dianteiros já marcaram 20 goals pa- 
ra cada clube.O Imperatriz tem a me- 
lhor defesa; deixou passar apenas uma 
bola. enquanto o Renner viu suas 
redes serem vasadass por 6 veses. 
A partida de mais logo está prece- 
dida de grande expectativa, espera- 
da com ansiedade. Tudo indica que 
teremos u'ã magnífica tarde espor- 
tiva, muito dependendo dos dois 
adversários que possuem times pa- 
ra apresentarem um bom espetá- 
culo. O resto ficará por conta do ár- 
bitro que o dirigirá, o qual deve 
usar os meios que dispõe para evi- 
tar que os atletas, em campo, per- 
corram o caminho da violência e do 
desrespeito ao público, transforman- 
do e deturpando a finalidade do Tor- 
neio. 

imediações, por servir de ver- 
dadeiro meio de cultura para 
a ploriferação de ANOPHE- 
L1S.— Carapanãs —transmis- 
sores do Plasmodium, agente 
causador da Malária 

Curioso é, que a Campa- 
nha de Erradicação da Malá- 
ria (CEM), está localizada há 
apenas um quarteirão do 
GRANDE LAGO, por mais 
paradoxal que nos pareça. 

Pedimos que as autorida- 
des Municipais e Sanitárias, 
nos ajudem e também à CEM, 
aterrando o GRANDE LAGO, 
heróico vencedor de várias 
gestões administrativas de 
nosso Município. 

Fotocopias e Plastiíicação de 

Documentos 

o ESCRTÔRIO RUBENS LIMA 
COiMTADILIDAÜE E ADVOCACIA 

Eslá aparelhado com modemissimas má- 
quinas, já instaladas 

Rua Frei Manoel Procópio, 915 — Fone 105 
IMPERATRIZ — MARANHAO 

Areia na rua 

causa prejuízos 

Moradores e comerciantes 
na Av. Getúlio Vargas vêm 
reclamando contra a areia 
deixada naquela artéria pelo 
serviço de asfaltamento. Es- 
palhada para proteção do as- 
falto, a areia não é mais re- 
colhida pela Prefeitura e, le- 
vada pelo movimento de veí- 
culos e pedestres ou ainda 
pela força dos ventos e das 
chuvas, começa a amontoar- 
se frente aos estabelecimen- 
tos comerciais ou nas vale- 
tas, em ambos os casos cau- 
sando prejuízos pois que, nas 
sarjetas, impede a passagem 

da água; e, no leito da rua, 
acaba açoitada pelo vento 
para dentro das lojas, onde 

Vários fatores levaram 
a direção d "O PRO- 
GRESSO" para a delibe- 
ração de que, a partir 
dêste mês, toda MATÉ- 
RIA PAGA será liquida- 
da antes da publicação, 
como é procedido em 
todos os jornais. Dessa 
forma, face ao presente 
AVISO, esperamos que 
os interessados em pu- 
blicação, de matérias, 
sem qualquer distinção, 
compreendam a nossa 
decisão aliás comum em 
se tratando de divulga- 
ção jornalística. 

A REDAÇÃO 

LA ROCQUE E 

SÁLVIO ESPERADOS 

Divulga-se que estarão em 
Imperatriz em data próxima 
o deputado federal Henrique 
La Rocque de Almeida, da 
bancada federal da ARENA 
Maranhense, o deputado es- 
tadual Ivair Saldanha, presi- 
dente da Assembléia Legis- 
lativa, e o político e advoga- 
do Sálvio Dino, antigo repre- 
sentante da região no parla- 
mento estadual, que já ensaia 
os primeiros passos rumo a 
novas jornadas eleitorais. Por 
sua vêz, a visita do dep. Ivair 
Saldanha estaria ligada ao 
entrosamento do citado par- 
lamentar com a liderança 
da ARENA—1 de João Lisboa, 
cujo representante na As- 
sembléia será doravante o 
ex-prefeito de São Luís, ora 
à frente do Legislativo esta- 
dual. 

suja e deprecia a mercadoria, 
especialme te o tecido. Há o 
caso ainda da areia amontoa- 
da no meio da rua vir a pro- 
vocar um inesperado golpe de 
direção de veículo, com ris- 
co de vida dos pedestres, 
sempre em grande número 
na Avenida. 

Mais uma vez não contamos com 
a "PASSARELA" do colunista Silva 
Jr. Seus afazeres particulares voltam 
a nos privar do seu concurso, o que 
é uma lacuna em nossas páginas. Mr, 
X tenta representa-lo. Os erros e as 
omissões correrão à conta da inex- 
periência, motivo porque os acredi- 
tamos perdoados, tá? . .. 

☆ 
Encontra-se em visita a seus fa- 

miliares o jovem Luís Mota Bandei- 
ra, alto funcionário do Banco Regio- 
nal de Brasília e aluno da Faculda- 
de de Economia da Universidade da 
Capital Federal. Luis é filho do ca- 
sal Raimundo e Maria Bandeira Bar- 
ros, ele titular do Cartório do le 

Ofício desta Comarca. 
☆ 

Vimos na cidade o nosso amigo e 
assinante Frederico M. de Azevedo, 
radicado no Rio de Janeiro. O nos- 
so abraço ao dinâmico carolinense. 

☆ 
Regressou de S. Luiz o sr. João 

Menezes Santana, chefe político re- 
gional. 

☆ 
Também da capital timbira volveu 

o sr. Fortunato Macedo, chefe do 
Posto da Receita Federal nesta ci- 
dade. 

Para a "Ilha Rebelde" viajou o 
cirurgião dentista José da Ribamar 
Raposo Bezerra, para tratar de ne- 
gócios. 

☆ 

Mr. X. 
' Aniversariou, no dia 3, o Sr. 

Amélio Marinho, funcionário muni- 
cipal. Enviamos-lhe os nossos para- 
béns. 

Para a inauguração da sua filial 
local, situada na na Cel. Bandeira, 
fato que ocorrerá hoje, estão na ci- 
dade os irmãos Valdecy e Wilson E. 
Maia, socios da Joalheria Maia, de 
Goiânia. Nossos votos de bons ne- 
góciosi 

Vlsitou-aos o nosso assinante re- 
dente ern Marabá Raimundo Araújo 
Silva, de passagem por esta cidade. 
Ao velho amigo um abraço refor- 
çando a nossa estima antiga. 

Contribuinles da Escola: 

"Mourão Rangel" 

(Continuação) 

Prefeitura 4.367,00 

Armazém Paraíba 1.500,00 
Armazém Norte e Sul 20,00 

João Jacinto Silva 10,00 

Lúcio 5,00 

5.902,00 
Presidente da D.A.G.I. 
Frei Epifanio Taióli 

Edital de Praça de Bens 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 
da Ia Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia vinte e 
oito (28) do mês de Junho vindouro, ás dez (10) horas, na 
sala das audiências deste Juizo, Des. Tácito Caldas, á Tra- 
vessa Urbano Santos, desta cidade, sob a Presidência des- 
te Juizo e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão levados 
a venda e arrematação os bens penhorados a MANOEL A- 
RAÚJO DA SILVA, a quem mais der e maior lance ofere- 
cer sôbre o preço da avaliação de Cr$ 4.000,00 (quatro mil 
cruzeiros), o seguinte imóvel: Dois (2) quinhões de terras de 
lavrar e criar, em campo aberto e em comum com vários 
condominos, sito á fazenda "Folha Larga", no município de 
Montes Altos, termo desta Comarca, transcrito no registro 
imobiliário desta cidade sob número 5.244. Quem, pois, o di- 
to imóvel quizer comprar, poderá no dia, hora e lugar aci- 
ma referido, com dinheiro a vista, ou sinal de 20% (vinte 
por cento), devendo neste caso integralizar o seu lance 
dentro de 48 horas (quarenta e oito) horas, sob pena de per- 
der o sinal dado. E, para os devidos fins de direito, mando pas- 
sar o presente edital, que será afixado no lugar do costume 
e publicado no semanário "O Progresso" desta cidade. Dado 
e passado nesta cidade de Imperatriz, aos trinta e um dias 
do mês de Maio de 1971. Eu, Raimundo Bandeira Barros, 
Escrivão, datilografei e subscrevi. 

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

Prestigiando os organizadores 

m 

e ao ato da instalação 

da III EXPOSIÇÃO-FEIRA AGROPECUÁRIA DE IMPERATRIZ, 

■ a se realizar nesta data, a == 

COVAP DO MARANHÃO lança, à apreciação dos Srs. Fazendeiros e Pecuaristas, a linha 

completa dos aíamados motores YANMAR e trituradores MENTA. 

Agradecemos a visita dos interessados para quaisquer informação e aquisição no STAND da 

— COVAP Do Maranhão na — 

111 Exposição Agropecuária de Imperatriz 


