
o II 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 

ANO II Imperatriz (Ma.), 9 de Maio de 1971 N0. 50 

Mãe... 

CARLOS RENATO MONTES ALMEIDA 

Somente hoje me lembrei de ti. 

Passei o ano todo pensando em tudo. .. 

Mas não pensava em ti. 

Pensei em festas, em serenatas; em promissórias, 

em concordatas; 

Pensei na vida, na minha vida... 

Mas não pensei em ti. 

Pensei em tudo que me atormenta: 

nos meus temores, na própria ausência 

de sentimento que existem em mim... 

Mas, não pensava em ti. 

Passei um ano pensando. 

Pensei em guerras, revoluções; 

Vivi amores, desilusões. 

Corri o mundo em pensamentos; 

morei nas cristas de tantas vagas; 

andei por mares de ondas crespas: 

parei em portos de todas espécies. 

Pensava em tudo que me cercava... 

Mas, não pensava em ti. 

Agora. .. o cansaço me abate, 

a mente turva, os pés calejados, 

somente as rugas me cobre o rosto. 

Talvez ... Resto, seja o meu nome talvez... 

tu nem mais existas. 

Mas, mesmo assim, a ti escrevo 

para dizer-te, onde quer que estejas: 

MÃE, hoje eu me lembrei de ti... 

Já se encontra nesta ci- 
dade o Sr. Manoel Ferreira 
de Vale, funcionário do 
D.E.R.-Ma. colocando a dis- 
posição da SEVOP - Secre- 
taria de Estado de Viação 
e Obras Públicas. 

Chegando dia 7, ontem 
mesmo pela tarde, o Sr. Va- 
le iniciou a missão que o 
destinou à Imperatriz, qual 
seja a da construção do nos- 
so Aéroporto, principiando 
pelos estudos geométricos e 
geotécnicos a fim da apli- 
cação do material a ser em- 
pregado, o qual só poderá 
ser utilizado com a renova- 
ção das vanantes (picadas) 
e do estudo do solo para 
aprovação em testes de la- 
boratório. 

O Sr. Vale seguirá ainda 
hoje à Carolina, com a fina- 
lidade de transferir para cá 
a patrulha mecanizada da 
referida Secretaria que se 
encontra ali, constante d e 
trator, patrol, caçamba e ou- 
tras maquinárias. Segundo 
nos garantiu o funcionário 
em apreço a 15 de setembro 
vindouro estarão concluídos 
os trabalhos de piçarramen- 

to do aéroporto, quando re- 
ceberá finalmente a camada 
de asfalto, passando a seguir 
para responsabilidade d o 
COMARA. 

gomamos ainda conhe- 
cimento através do Sr. Vale 
que, finda aquela tarefa, já 
tem ordem do Dr. Diretor 
do Departamento de Obras 
do Estado para atacar a 
frente urbanística da cidade, 
no sentido de trazer sensí- 
veis melhorias às nossas 
ruas, avenidas e praças 
públicas. 

EM MARABÁ 

COMERCIANTE 

BURLA FISCO E 

FORNECEDO RES 

Notícias da "capital da 
Castanha" do Pará, nos dão 
conta que o comerciante 
Youssif Racid Marina, de o- 
rigem libaneza, e usa ainda 
as denominações de José 
Mourão, J. Mourão etc., deu 
o "bolo" nos seus colegas 
fornecedores e, ainda, no fis- 
co Usando várias formas de 
assinatura nos documen- 
tos e mudando o nome da 
razão social a cada aquisição 
de mercadorias a terceiros,O 
José Mourão. on Youssif ou 
J. Mourão, compra tudo que 
aparece e vende a seguir 
por prêço inferior, prova e- 
vidente que não está agindo 
dentro dos padrões do lu- 
cro comercial. 

Segundo o nosso infor- 
mante, o sr. Mourão está 
sendo processado por falca- 
truas, conforme requerimen- 
to da firma J. P. Silva, Im- 
portação Calçados à autori- 
dade policial. 

Asfalto Moroso 

Os motoristas estão reclaman- 
do contra a lentidão do serviço 
de tapa-buraços na Av. Getulio 
Vargas, que se arrasta indefi- 
nidamente num único quartei- 
rão obrigando o trânsito a des- 
vios por ruas e travessas cheias 
de lama e buracos. 

O pior, alegam os motoristas, 
é que desviaram o transito sem 
dar as outras ruas condições de 
trafegabilidade, antes, dificul- 
tando ainda mais a passagem 
dos veículos, especialmente 
quando chove. 

A morosidades dos serviços, 
de outra parte o está tornando 
quase infrutífero, pois já a en- 
trada da Avenida está nova- 
mente cheia de "crateras", exi- 
gindo a volta de serviços. 

Carteiras de Identidede 

os interessados em cartei- 
ras de Identidade queiram 
procurar a Secretaria de Ad- 
ministração da Prefeitura, di- 
ariamente das 8 às 12 e das 
15 às 17 horas. 

NÔVO SALARIO Falecimento 

A -mpanhado de mensagem 
ao trabalhador brasileiro saiu 
também o novo salário minimo, 
que vigorará pelo prazo de 3 
anos. 

De acordo com a nova tabe- 
la, o salário-mínimo no Mara- 
nhão passa a ser de cr$ 151,20, 
dêsde o dia 1^ de maio. Nos 
Estados do Pará e Goiás êle 
foi fixado em cr$ 172,80. — O 
nível mais alto (cr$ 225,60) ficou 
para São Paulo, Guanabara e 
algumas cidades do Estado do 
Rio. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Ser- 
gipe e Paraíba ficaram na faixa 

BLANDINA NEGRI; — Em 
Pôrto Nacional, faleceu no dia 
4 último a senhora Blandina de 
Oliveira Negri, que deixou ir- 
mãos, cunhados e sobrinhos, en- 
tre estes o nosso redator-chefe. 

mais baiva (151,20). 
O artigo 3o do decreto pre- 

sidentíal fixa em 75% do salá- 
rio-mínimo regional o ordenado 
dos menores de 16 a 18 anos de 
idade, e em 50% o salário do 
menor de 16 anos ou daquêles 
entre 16 e 18 que recebem for- 
mação profissional metódica. 

Uma comissão de verea- 
dores liderada pelo próprio 
presidente Leoncio P. Dou- 
rado esteve, em dias da se- 
mana que findou, na Cadêia 
Pública para visita-la, em 
atendimento a um pedido 
do tenente Vieira Jorge. 

De imediato, os srs. edis 
verificaram a absoluta falta 
de condições destinadas aos 
32 prêsos, somente existindo 
3 celas onde, promiscua- 
mente, vivem às 24 horas 
diárias. 

Por outro lado, o fa- 
tor alimentação é motivo 
de maiores preocupações 
para o Delegado, de-vez-que 
apenas 14 marmitas (semi- 
cheias) são fornecidas àque- 
la totalidade, o que impor- 
ta dizer que se o conteúdo 

de cada vasilha fôsse o su- 
ficiente para 2 detentos (o 
que não é o caso dada a 
exiguidade da «bóia») ainda 
ficariam quatro sem qual- 
quer alimentação. Resta a- 
inda acrescentar que o cofé 
pela manhã não é distribuí- 
do, e até ao meio-dia os 
prêses nada comem. 

Constatada a série de pro- 
blemas no cotidiano do te- 
nente Vieira Jorge, t)s re- 
presentantes da Câmara 
prometeram tomar imedia- 
tas e saneadoras providên- 
cias, inclusive para atender 
as despesas mensais da De- 
legacia na casa dos 2,6 mil 
cruzeiros, 

É o que espera e confia 
o Tenente Vieira Jorge. 

Vai provar 

que é Mulher 

Por exigência de Federação 
Internacional, as jogadoras da 
seleção brasileira de bola-ao- 
cesto serão submetidas a rigoro- 
sos exames médicos para pro- 
varem que são realmente mulhe- 
res. 

O exame consiste em duas 
fases: um desfile das atletas, 
despidas, frente a um médico 
capaz de distinguir um homem 
de uma mulher, e, seguir, exa- 
mes microscópicos de tecidos da 
mucosa bucal é fatores hormo- 
niais. 

As jogadoras aceitam o exa- 
me sem qualquer objeção, mas 
têm uma reinvindicação: a de 
que os componentes da equipe 
masculina sejam igualmente 
submetidos a exame para pro- 
varem que são realmento 
homens. Aí é que tá. .. 

Associação 

Comerciai vai 

ao Governador 

A Associação Comercial de 
Imperatriz tomou a delibera- 
do enviar uma Comissão que 
a represente, junto ao Govêr- 
no do Estado, a fim de plie- 
tear a sustação da saida do 
arroz com casca dêste Mu- 
nicípio em beneficio de outros 
centros consumidores. 

Apuramos que das 25 uzi- 
nas de beneficiamento de ar- 
roz sediadas Imperatriz, so- 
mente 8 estão em funciona- 
mento, isto devido a falta do 
produto que está sendo 
levado, com casca para ou- 
tros Estados. 

Mais que elogiável é a de- 
cisão da A. C. I., que dessa 
forma vem demonstrar a re- 
al finalidade de prestigiar e 
proteger os interesses dos 
seus filiados locais. 

SARNEY 

contra PORTELA 

A reforma administrativa do 
Senado preconizada pelo Sena- 
dor Petrônio Portela, presidente 
do Senado, está se tranformando 
em tema de debates entre o se- 
piauiense e o maranhense José 
Sarney que em sucessivos pro- 
nunciamentos tem se batido por 
uma reforma em bases mais 
atuais, citando o exemplo dos 
paises super-desenvolvidos como 
os Estados Unidos e o Japão, 
Sarney quer o adiamenio de re- 
forma administrativa até que 
modificações sejam introduzidas 
no projeto defendido por Potela. 

HOSPITAL 
DE TOCANTINÕPOLIS 

E TRANSAMAZÔNICA 

O Hospital e Maternidade 
"José Alcides de Carvalho", de 
Tocantinópolis, foi credenciado 
pela Superintendência do INPS 
para o atendimento aos previ- 
denciários e aos trabalhadores 
da rodovia Transamazônica no 
extremo norte goiano. 

Segundo essa Superintendên- 
cia, outro Hospital localizado na 
região poderá ainda ser creden- 
ciado a êsse fim, já que se sus- 
peita que a procura em Tocan- 
tinópolis será maior do que a 
capacidade de atendimento do 
ora autorizado. 

DIA 14: Curso 

de Administração 

Segundo informações ofici- 
osas colhidas, a aula inalgu- 
ral do Curso de Administra- 
ção marcada para o d i a 3 
passado foi transferida para 
o próximo dia 14, na Funda- 
ção Eurico Dutra. Uma via- 
gem foro do Estado impediu 
a vinda do Secretário de Edu- ' 
cação a Imperatriz para pro- 
ferir aquela aula. 

Maranhão e Paiá pedem Socorro 

Acompanhados de um repre- 
sentante paraense e do senador 
José Sarney, representantes em- 
presariais do Pará e Maranhão 
foram ao Ministro Delfim Neto 
solicitar medidas de desafogo 
para o comércio e indústria re- 
gionais que, segundo êles, pas- 
sa por grande crise. Segundo 
os cálculos dêsses homens de 
negócios os protestos de títulos 
no dois Estados em 1970 che- 

garam a perto de 24.000. O Mi- 
nistro ficou de estudar o as- 
sunto. 

N. da Redação:— acredita- 
mos que êsses 24.000 títulos 
protestados se refiram apenas 
àqueles das capitais e de algu- 
mas cidades dos dois Estados. 
Um levantamento municioso, a- 
creditamos, no minimo dobraria 
êsse cálculo. 
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mosaicos literários 

MÃEZ1H H A 

( de José Ribamar Fiquene. da Academia Literá- 
ria de Presidente Dutra) 

Maezinha, aqui estou 
Para na vida buscar 
Meu tempo de cricinça, 
Quando trepei na árvore 
Do quintal fronteiro 
Para apanhar caju, 
Não te obedecendo 
E te zangando. 
Mas agora entendo 
Que zanga de mãe... 
É amor imensoJ . . . 
A mãe existe fomente . .. 

< Para amar e sofrer I . .. 
Vem, mãezinha, 
Quero te beijar 
E te dizer baixinho 
O quanto me és útil, 
E agradecer, sorrindo, 

vida que me déste. 
Quisera retornar 
Ao tempo antigo 
Com o senso de agora, 
Para jamais fazer ' 
Com que sofrêsses. 
Sei que a mãe è sêr humano e único, 
E Deus não devolve nunca, 
Quando se perde. 
Dou-te o valôr agora 
Por saber quem ès; 
Anjo zeloso de meus dias, 
Razão constante de meus sucessos. 
Inspiração emotiva de minhalma. 
Defensora fiel de meus ideais. 
Maezinha, agora te entendo, 
Agora te quero mais, 
Agora te amo muito 1 
És a santa do altar de meu coração. . . 

ELA CHEGOU 

AUGUSTO CEZAR BASTOS 

Ela chegou, 
com passos de veludo e olhar distante. 
E pôs de leve as mãos mornas 
— asas de pomba mansa — 
em meus ombros cansados. 
Olhou no fundo dos meus olhos 
serenamente como quem procura 
uma coisa perdida. 
Tudo se transformou em meu quarto vasio. 
A alegria invadiu minha alcôva deserta 
e a tristeza fugiu pela janela aberta. 

UST R — Reproduzido por ter sido publicado com incorreções na edição 
passada — 3/5/71) 

As Letras paraenses de luto 

E N E I D A faleceu 

Dia 28 de abri) último realizaràm- 
se as exéquias da consagrada 
escritora paraense EN IDA DE MO- 
RAES. falecida na cidade do Rio 
de Janeiro. O corpo, trasladado pa- 
ra Relém em aviâc da Companhia 
Cruzeiro do Sul, foi velado no 
Salão de Honra do Instituto Histó- 
rico e Geográfico do Pará, numa 
última e justa homenagem a bri- 
lhante mulher de letras. Várias co- 
roas fôram depositadas em seu tú- 
mulo, dentre as quais as oferecidas 

pelo referido Instituto, pela Acade- 
mia Paraense de Letras e pelo Go- 
vêrno do Estado, representado no 
cortejo fúnebre pelo vice-governa- 
doKCel Nilton Barreiros, em razão 
do Dr. Fernando Guilhon na opor- 
tunidade encontrar-se ausente em 
viagem ao baixo-Amazonas. 

O falecimento de ENEIDA trou- 
xe consternação ao povo e deixa 
uma lacuna bemN^entida nos meies 
culturais dá terra mçrajoára. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 
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PREFEITURA MUMCJPAL DE IMPERATRIZ 
Estado do Maranhão 

Estação Rodoviária de 
Imperatriz 

AVISO 

O Prefeito Municipal de Im- 
peratriz faz saber que: 

Io—Pela firma Hotel Aná- 
polis LTDA foi apresentada a 
esta Prefeitura proposta para 
a construção e exploração da 
Estação Rodoviária Local; 

2o—Caso alguém mais te- 
nha interesse nessa constru- 
ção e exploração, obedecida 
as exigências legais, queira 
faser ciente a esta Prefeitu- 
ra dessa intenção, dentro do 
praso de 10 (dez) dias con- 
tados desta publicação, para 
que assim se instaure a com- 
petente concorrência pública. 

O presente vai afixado no 
quadro de avisos da Prefei- 
tura e no ''O Progresso" pa- 
ra os fins necessários. 

Gabinete do Prefeito Muni- 
cipal delmperatriz-Maranhâo, 
em 28 de abril de 1.971. 

RENATO CORTRZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

VENDE-SE 

Uma fazenda com 610 
hectares, toda cercada, titula- 
da empastada de colonião, a 
22 Kilometros desta cidade 
á margem da Belém—Brasí- 
lia com 370 bois para apuro. 
Falar com Pedro Américo 
Sales Gomes n/cidade. 

VENDE-SE OU ALUGA-SE 

Magnifico salão situado na 
rua Godofredo Viana n0 

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

(4-4/23-5-71) 

Funcionou o Tribunal do Júri 

6 Julgamentos: 3 condenações e 3 absolvições 

Err. data de 22 de abril recém—findo, iniciou-se a primeira reunião 
periódica de 1971 do Tribunal do Júri, sob a presidência do ' .v.sé de 
Ribamar Fiquene. MM, Juiz da Vara Criminal desta Comarcc.. r oram reali- 
zadas seis sessões funcionando o dr. José MaHa Rodrigues na acusação, 
como titular do Órgão do Ministério Público. 

PRIMEIRA SESSÃO —Dia 22/4 
Autora: A Justiça Pública. 
Vítima : Francisco Caciano. 
Réu : Francisco Manoel dos Santos, vulgo "Bigode". 
Denúncia : Homicídio Qualificado. 
Advogado: provisionado Álvaro Alvares Pereira (dativo) 
T é s e : Embrlaguês involuntária. 
Fato dituoso : O réu atingiu mortalmente a vitima com 26 facadas, por mo- 

tivo fútil, sendo preso em flagrante. 
Data e loeal do crime: Em 10-10-970, no povoado "1.700" (Belém—Brasilia). 
Decisão do Júri : Condenação a 26 ano de reclusão na Penitenciaria de Pe- 

drinhas (S. Luiz). Houve protesto por novo júri. 

SEGUNDA SESSÃO — Dia 23/4. 
Autora : A Justiça Pública 
Vítima : José Isac Ximenes. 
Réu : Reinaldo Alves Teixeira, vulgo "Tico". 
Denúncia : Homicidio Qualificado 
Advogado: provisionado Jurivê de Macêdo 
T é s e : Legitima defesa própria. 
Curador : Sr. Benicio Miranda (o réu é menor de 21 anos) 
Fato delituoao,: Ocorrido na madrugada de 16/08/970, sem testemunhas vi- 

suais, quando o réu com uma cacetada abateu a vítima, 
vindo esta a falecer dois dias após em um dos hospitais desta 
desta cidade. O réu entregou-se voluntariamente, confes- 
sando a autoria do crime stribuida a outrem. 

Decisão do Júri: Absolvição .A Promotoria apelou, 

TERCEIRA SESSÃO — Dia 24/4 
Autora: A Justiça Pública 
Vítima: Deuselina Maria da Conceição (irmã de criação do réu) 
Réu : Antenor Pereira da Silva, vulgo "Doidinho", 
Denúncia : Homicidio Qualificado 
Advogado: Bacharel Agostinho Noleto Soares (dativo) 
Tése ; Insanidade Mental. 
Curador : provisionado Álvaro Alvares Pereira (por ser o réu insâno) 
Fato delituoso :0 réu matou Deuselina, com 3 machadadas na nuca, 

quando a mesma se encontrava na cozinha preparando 
o jantar da família, tombando sem vida sobre o próprio fo- 
gão. Em seguida, "Doidinho" investiu contra o pai, ainda 
empanhando a arma homicida. Examinado por mé- 
dicos locais, foi constatada a insanidade mental (esquiso- 
frenla) do réu, dêsde época anterior ao crime. 

Deeisão do Júri: Absolvição. O presidente do Tribunal decidiu encaminhar 
o réu a um manicômio judicial, para tralamento especifico 
por período de 12 anos, como medida de segurança. 

QUARTA SESSÃO — Dia 26/4 
Autora : A Justiça Pública 
Vítima : Manoel Ribeiro Soares 
Réu : Vicente Rodrigues de Assunção 
Denúncia : Homicídio Qualificado 
Advogado : Bacharel Renato Jácomo 
Tése : Legítima defesa 
Fato delituoso : Ocorrido nesta cidade, no bairro do Mercadinho, em Se- 

tembro de 70, ocasião em que o réu desentendeu-se com 
a vítima por questões de trabalho, abatendo--a a tiros de re- 
volver. 

Decisão do Júri: Condenação por 15 anos de reclusão na penitenciária de 
Pedrinhas (S. Luiz), A defesa apelou. 

QUINTA SESSÃO — Dia 27/4 
Autora : A Justiça Publica 
Vitima : Francisco Vaidemar Rocha Pessoa (viajante comercial) 
Réu : Neles Rocha. 
Denuncia : Homicidio privilegiado 
Advogado: Bacharel Agostinho Noleto Soares 
Tese : Legitma defesa própria 
Fato delituoso : Na noite de 24/25 de de setembro de 1970, o réu, ao guiar 

um carro, quase atinge involuntariamente a vitima, na zo- 
na do meretrício, sendo que, logo após, a referida vitima 
tentou agredi-lo dentro do próprio veiculo chegando a 
abrir a porta para osbofetear-lhe. O réu, sacando de um 
rsvolver, atingiu seu agressor, matando-o com um tiro. 

Decisão do Júri: Absolvido. A Promotoria apelou, 

SEXTA SESSÃO — Dia 28/4 
Autora : A Justiça Pública 
Vitima : Francisco Assis Lima 
Réu : Alipío Pinheiro da Cunha 
Denuncia : Homicidio Qualificado 
Advogado: Bacharel Agostinho Noleto Soares (em substituição ao provisio- 

nado Raimundo Moraes Barros que não compareceu à Plená- 
rio para a defesa òral. O Dr. Agostinho foi nomeado no pró- 
prio Tribunal pelo MM. Juiz). 

Tése : Dirimente Violenta Emoção 
Fato delituoro :"Por volta das 16 horas do dia 18/1/70, no local "Água Bôa"- 

Municipio de Montes Altos, sem qualquer motivo que o 
justificasse o réu esfaqueou por 11 vêses a vitima, que 
morreu após duas horas. 

Decisão do Júri: Condenação por 18 anos na penitenciária de Pedrinhas 
em S- Luiz. A defesa apelou. 

DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA 
Finda a sexta sessão, o Exmo. Dr. Presidente do Tribunal dissolveu 

o conselho de sentença, agradecendo a presença e a prestimosidade dos 
srs. jurados. 

Auto Peças Anhangüera 

= Praça Li no Teixeira — Entroncamento —Fone 270 . 

C G C. 06149363 — Inscrição Estadual 150053080 - Imperatriz - Maranhão 

PEÇAS e acessórios em geral para veIculos: _ Willys-Chevrolet - Mercêdes - Volkswagen - Ford 

Cortezia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veículos 
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HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRUGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

Juizo de Direito da Comarca de Imperatriz Estado do Maranhão etc. 

Edital de Praça 

O Dr. José de Ribamar Fiquene Juiz de Direito da Ia 

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

FAZ saber, aos que o presente edital virem, dele tomar 
conhecimento ou interessar possa que no dia 18 de maio de 
1971, ás 10 horas na sala do Fórum, localisado no prédio da 
Prefeitura Municipal desta cidade sobre a presidência deste 
Juizo e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão vendidos 
em leilão público os bens adiante descritos penhorados á 
ALTEREDO OLIVEIRA GONÇALVES na ação executiva que 
lhe move o tíANCO DO BRASIL S/A., a saber: Um terre- 
no nesta cidade, sito a rua JOÃO LISBOA com a Rodovia 
BR-14 transcrito no registro de imóvel desta Comarca sob 
o N0 5.078, livro 3 — E, Folhas 67 medindo de frente para a 
rua JOÃO LISBOA 118 M, 130 ditos de fundo, pararelos á 
BELÉM-BRASILÍA e 120 ditos de fundo, limitando á direita 
c/ a rodovia B.R. 14, e a esquerda c/ a rua JOÃO LISBOA, 
fundo para sudoeste e fundos para o noroeste. O qual foi 
avaliado em Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros). Sobre o 
terreno acima descrito encontra-se'uma casa sem comparti- 
mento coberta de telha com paredes de alvenarias S/ aca- 
bamento, ocupando, ocupando uma area de 8 m. de frente 
por 15 m ditos fundos lateraes valiados por crS 2.500,00 
(dois mil e quinhentos cruzeiros), uma máquina de beneficiar 
arroz marca ANDRÉA tipo 6 F, NQ 2299, equipado com (3) 
burnidores um polidor e um separador TRIER, em perfeito 
estado de conservação, a qual foi avaliado em cr$ 8.000,00 
(oito mil cruzeiros) Um motor desmontado, faltando a bom- 
ba ingetora a oleo diesel, marca MW, de fabricação alemã 
76 HP, modelo 4 F 175 D, N" 023-705, no valor de Cr$ 
2.000,00 (dois mil cruzeiros.) Avaliados todos por 42.500,00 
(quarenta e dois mil quinhentos cruzeiros,) e quem os re- 
feridos bens quizer arrematar deverá comparecer no dia e 
hora designados, sendo eles entregues a quem mais der e 
maior lance oferecido pago no ato o preço e as custas de 
arremataçâo. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, 
Estado do Maranhão aos 12 dias do mês de abril de 1971. Eu, 
Doracilda Ayres e Silva escrivã substituta datilografei e 
assino. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da 1^ Vara 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo INPS 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 ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URIpÍa — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIuO: 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 d^ oculos 

PLANTÃO PERANENTE — As 24 horas do dia 

Rússia faz festa 

e quer Pelé 

O embaixador soviético no 
Brasil esteve noltamarati ten- 
tando a ida do "rei" Pelé à 
Rússia, a fim de participar 
das comemorações do encer- 
ramento das atividados es- 
portivas do goleiro Yashin, 
a "Aranha Negra", conside- 
rado o melhor arqueiro do 
Mundo nesta última década. 
A festividade ainda não es- 
tá marcada mas sabe-se que 
será este ano no famoso es- 
dio "Lenine" em Moscou. 

Goiás não 

quer maconha 

A Secretaria de Seguran- 
ça do Estado de Goiás vem 
mantendo um rigorôso contro- 
le contra a entrada naquele Es- 
tado da"erva maldita".Desdea 
fronteira goiana os postos fis- 
cais matem agentes especia- 
lizados na busca e apreen- 
são de maconha e na prisão 
de portadores da erva que 
segundo as autoridades en- 
trava em grande quantidade 
através de motoristas e tra- 
ficantes que fazem a ligação 
Belém-Brasília. 

ACONTECEU EM ITAGUATINS 

O radio-técnico Oséas Jo- 
sé da Silva, filho de Itagua- 
tins, apostou com uns "foras- 
teiros" do sul de que se lhe 
pagassem cr$ 200,00 atraves- 
saria a perigosa cachoeira 
de Sto. Antonío. 

Dito e feito, "casada" a a- 
posta, Oséas "meteu os pei- 
tos" nagua e, lutando com 
todas suas forças, cumpriu a 
prometida façanha, nadando 
2 mil metros em 40 minutos, 
pois teve que fazer a traves- 
sia em diagonal pela violên- 
cia e força do trêcho enca- 

choeirado. 
Embora cansado, porém vi- 

torioso, o Oséas estava eu- 
fórico no final quando meteu 
no bolso os cr$ 200,00. So- 
mente temeu quando, em cer- 
to instante da travessia, bem 
ao seu lado pulou um "pei- 

xão" com quase um metro de 
tamanho, segundo o nosso 
"homem-rã" que nos veio 
coutar a história e pedir di- 
vulgação, no que o satisfa- 
zemos em reconhecimento a 
sua coragem. 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos- pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Qnilómetro. I daBK - 14 -FoneZTS—Imperatriz—Mta. 

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

Edital de Citação 

Com o prazo de 30 dias 
O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 

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

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, por êste Juizo e 
Cartório do Oficio corre o processo de inventário dos 
bens que ficaram por falecimento de JOSÉ DA SILVA BAN- 
DEIRA e sua mulher dona FRANCISCA DE MIRANDA BAN- 
DEIRA. E residindo fora desta Comarca e em lugar incerto 
e não sabido os herdeiros, filha—Tereza de Miranda Ban- 
deira e seu marido FRANÇA, e os herdeiros, netos — Ante- 
nor, Belisa, Raimundo, Tereza, Milton e Adalice, filhos da 
herdeira falecida Maria Bandeira Nery, conforme consta das 
declarações do inventariante, Antonio Fernandes Lima, man- 
dou passar o presente edital com o prazo de 30 (trinta) 
dias, pelo qual cita os mencionados interessados, para, den- 
tro de 5 (cinco) dias, apos o decurso do prazo deste edital, 
dizerem sobre as declarações prestadas pelo referido inven- 
tariante e assistirem aos demais termos do inventario e par- 
tilha, até final sentença, sob as penas da lei. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presen- 
te edital, que será publicado na Imprensa Oficial do Estado, 
uma vez, e no jornal "O Progresso" desta cidade duas ve- 
zes, e afixado no lugar do costume. Dado e passado nesta ci- 
dade de Imperatriz, aos dois dias do mês de Abril de 1971. 
Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilografei e 
subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da Io. Vara 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS ^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



Sociedade na Passarela 

O Progresso 
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O povo reclama 

À medida que penetra nas 
camadas populares "O PRO- 
GRESSO'" vem sendo solici- 
tado para a divulgação dos 
Justos anseios comunitários. 
E fiél aos princípios que nor- 
tearam a fundação e exis- 
tência desta folha é que vi- 
mos dando guarida a essas 
reclamações do povo, sem o 
intuito de agradar ou o de 
desagradar: simplesmente o 
de servir. 

LIXO — saúde ameaçada 

Usuários do Mercadinho a- 
pelam à Prefeitura no senti- 
do de que se faça ali nos ar- 
redores um serviço de lim- 
peza. Não bastasse o lama- 
çal que circunda o prédio, 
ainda há o acúmulo dedetri 
tos (lixo de casa e restos de 
feira) atirados sem a mínima 
cautala. O mau cheiro e as 
moscas são a constante na- 
quela cercanias, com grave 
risco da saúde pública. 

AGdA ESTAGXADA — on- 
tra ameaça 

Da Cél. Manoel Bandeira — 
setor da Metereologia—vem 
a reclamação contra água 
estagnada que toma a via pú 
bliea, servindo de foco de 

mosquitos e de pastos para 
porcos que ali refocilam. 

Igualmente são constantes 
as reclamações contra a água 
estagnada ao longo das cal- 
çadas, juntando lixo e apo- 
drecendo. Em algumas ruas, 
especialmente próximo ao 
Mercado Velho, vermes e lar- 
vas são vistas '."desfilando" 
sobre as águas. 

Matagal 

Dos setores periféricos vem 
o pedido de atenção da lim- 
peza pública para o matagal 
que invade alguns logradou- 
ros públicos, enfeiando ainda 
mais a cidade e dando opor- 
tunidade ao aparecimento de 
cobras. 

Preços de aves 

Cada vendedor de ave, e 
também de peixes, faz em Im- 
peratriz a sua tabela de pre- 
ços, impunemente. Frangos 
que depois de preparados não 
chegam a 1 quilo e meio são 
vendidos ao prêço mínimo de 
7.00, nas portas dos mercados 
quer nas ruas. O mesmo a- 
contece com a venda de 
peixe. 

E a bolsa do povo? 

Lei Municipal 

N.0 11/71 

— O Preíeiio Municipal de Im- 
peratriz, do Estado do Maranhão, 
cidadão Renato Cortez Moreira, faz 
saber a todos seus habitantes que 
a Câmara de Vereadores deste Mu- 
nicípio, aprovou e eu faço públicar 
a presente Lei. 
ART. 1.°)- Fica "DOADO" às Cen- 
trais Elétricas do Maranhão S/A 
CEMAR, um terreno nesta cidade, 
com as seguintes caraeterísticas e 
dimensões: 100 metros pela margem 
direita da Rodovia Belem-Brasilia, 
152 metros pela rua Henrique Dias 
(lado Sul), 100 metros pela rua Jose 
Bonifácio (lado Norte), 86,40 metros 
pelo lado Leste. 
ART. 2 5)— Fif a desapropriado dos 
Senhores Jorge Henrique Hermida 
Guterres e Diomar Luiz da Silva, 
a parte necessária para a comple- 
mento da área descrita no ari. Io. 
ART. 3.°)— Ah indenizações cons- 
tantes da desapropriação do artigo 
anterior, serão pagas com proven- 
tos da Lei n5 17/70 pela verba da 
Secretaria Geral de Administração, 
ART. 4,5)— Esta Lei entrará em vi- 
gor na data de sua públícação, re- 
vogam-se as disposições em contrá- 
rio. , 

PUBL^IF-SE e CUMPRA-SE 
Gabinete do Prefeito Municipal de 

Imperatriz, Estado do Maranhão, 
em 04 de maio de 1971. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

No «1.700» 

Zé Mineiro íaz mi- 

lagres e operações 

Lá das Minas Gerais che- 
gou para o quilômetro 1.700 
da "BB" um digno conterrâ- 
neo de Zé Arigó. Conterrâneo 
e colega de profissão, pois 
vem sendo o centro das aten- 
ções regionais pelo grande 
número de "curas milagrosas" 
e operações que vem fazen- 
do; A diferença é que enquan- 
to Arigó usava facas velhas 
n a suas operações, 
Zé Mineiro não usa na- 
da. O paciente sai da mesa 
de operações sem qualquer 
arranhão; mas sente as difi- 
culdades sintomas próprios 
de um recem-operado. E, o que 
é mais importante, todos fi- 
cam bons. Pelo menos é o que 
garantem os operados já ou- 
vidos pela reportagem, 

Por operação, Zé Mineiro 
cobra seis cruzeiros, fazendo 
abatimento para os doentes 
que necessitem de mais de 
uma intervenção. 

De Imperatriz e arredores 
tem sido grande numero de 
doentes à procura do Zé. No 
domingo último, foi necessá- 
ria a intervenção da polícia 
para disciplinar o trânsito na 
Lagoa Verde, onde alguns a- 
toleiros dificultavam a pas- 
sagem dos romeiros, todos 
ansiosos para chegar ao 
1.700, o que provocou o con- 
gestionamento naquêle tre- 
cho da Belém-Brasília. 

nho lica aberto para os "cartolas" 
fazerem o funeral de nosso "asso- 
ciation". O que é uma penal 

FILOSOFIA DO TORCEDOR 
De um popular para o cartola "no- 

ta de 10 e 50 cruzeiros não corre 
etraz de bola só vence quem tem 
bons jogadores". 

Guias de Recolhi- 

mento do INPS 

Você encontra na Tip. VIOLETA 

O jovem José Mariano da Silva 
Ferreira, (BB local) aniversariou dia 
3 último. Ao bancário e amigo nos- 
sos parabéns. 

☆ 
Nosso redator-chefe Jurivê de Ma- 

cêds e digna esposa, D. Leonor, co- 
memoraram nos dias 23 de abril e 
4 de maio; as datas natalicias dos 
herdeiros José Neto e Jurivê Filho. 
Pelos festivos eventos, queiram re- 
ceber as congratulações do pessoal 
«cá de casa". 

☆ 
Na cidade os altos funcionários 

Leão Tolstoi de Arruda Leda, fiscal 
de Rendas e Inspetor Regional de 
Fiscalização e Raimundo de Jesus 
Pereira, Coletor de Rendas e inte- 
grante da Comissão Permanente de 
Estudos Fiscais. A ambos a nossa 
satisfação por té-los entre nós. 

☆ 
Em viagem com destino ao Rio e 

São Paulo, seguiu pela "Avro" de 5? 

feira passada, o dinâmico amigo Pe- 
dro Américo de Sales Gomes. Du- 
rante sua estada no Sul tratará de 
assuntos da TELIMSA e da Diesel, 
de cujas diretorias faz parte atuante- 
mente. Breve regresso, desejamos- 
Ihe. 

☆ 
Em missão da Secretaria da Fa- 

zenda do Estado, esteve rapidamente 
nesta cidade, rumando a seguir para 
Carolina, o dr. Palmerio Campos 
Filho, Diretor do Departamento da 
Despesa daquela Secretaria. 

☆ 
Visitaram nossa Redação os amigos 

Jano Macedo, irmão do nosso reda- 
tor, e de Edecy Santos, ambos radi- 
cados no visinho Porto Franco, A- 
gradecemos a gentileza através de 
amistoso abraço. 

☆ 
Esta coluna é portadora do agra- 

decimento do nosso Secretário, Hé- 
lius de Monção, à POLIPLACAS pela 
sugestiva oferta que lhe fizeram. 
"Thank you, boys"... 

☆ 
Dia 4 de Abril esteve aniversa- 

riando a graciosa jevem Cleudimar 
Freitas Gomes, filha do casal Anto- 
nio-Leonice Gomes, e "dona', do co- 
ração do nosso particular amigo 
Sidney Valadares que, por nosso in- 
termédio. envia os "parabéns a você". 
Felicidades Cleudimar, são os nossos 
votos. 

☆ 
Em rápida estada veio à Impera- 

triz o sr. José Pereira da Silva, chefe 
da firma marabaense "J. P. Pereira". 
Ao presado amigo nosso abraço e a 
satisfação em revê-lo forte e rijo. 

NO MERCADINHO 

Às 23,30 do dia 7, no bair- 
ro Mercadinho, também co- 
nhecido porVietnam, Raimun- 
do Alves Pereira, de 43 anos 
de idade, natural de Porto 
Franco, assassinou com 4 fa- 
cadas a Raimundo Gomes Pe- 
reira, aleijado. O criminoso 
foi preso em flagrante e con- 

silva júnior 

Procedente da capital maravilhosa, 
regressou ao nosso meio, a exma. sra. 
d. Alzira Medleg depois de uma tem- 
porada de 7 mezes em visita á sua 
filha Sofia Medleg Herenio, esposa 
do nosso grande amigo José Herenio 
de Souza, ali resistentes. 

☆ 
De passagem para Itaguatins visi- 

tou-nos o querido amigo Tarquinio 
Bezerra, radicado em Itupiranga, no 
Pará, de, cujo município é ve- 
reador e nome respeitável. Acom- 
panha-o a sua virtuosa esposa sra. 
Maria Nilce Holanda Bezerra, e a 
ambos o nosso abraço de simpatia e 
estima. 

☆ 
Aniversariou ontém a menina moça 

Rosimeire Carvalho, dileta filha do 
amigo Lupercindo Carvalho, gerente 
do Armazém Bandeirante, de nossa 
praça. A aniversariante e ao seu digno 
"cara-metade" os nossos parabéns. 

☆ 
"Completou tempo"' ôntem a srta, 

Hilda Cortez Silva, filha do casal 
Guilherme-Maria Cortez, figuras de 
realce em nossa sociedade. Congra- 
tulações de "Passarela" pelo alegre 
acontecimento. 

☆ 
Hoje é o dia do aniversário do 

rapazinho que na pia batismal rece- 
beu o nome de Messias, Filho do 
nosso Diretor José Matos Vieira e 
de sua digníssima senhora, dona Vi- 
cencia Valadares Vieira, o natallcian- 
te está sendo alvo de jubilosas ma- 
nifestações. Parabéns do pessoal d"0 
PROGRESSO" e do colunista. 

☆ 
Em nosso melo Dr. Heber Mara- 

nhão Azevêdo, que possivelmente 
estará transferindo sua residência 
para esta cidade. Ao Dr, Heber, nos- 
sos votos de boas viddas. 

☆ 
A fim de passar o dia das mães 

com sua genitora seguiu ontem para 
Carolina o jovem Emiliano Azevedo. 

☆ 
Depois de uma temporada na ca- 

pital do Estado, para a alegria de 
seus familiares é esperada hoje a 
Sra. Jória Cordeiro Fiquene, esposa 
do D.D. Dr. Josè de Ribamar Fique- 
ne, Juiz da Comarca. A D. Jória nos- 
sos cumprimentos, pelo regresso. 

☆ 
Hoje em todo o Brasil comemora- 

se o dia dedicado às Mães. 
☆ 

Nesta oportunidade, através d "O 
Progresso" queremos desejar as Mães 
brasileiras os nossos parabéns. 

x 
Data em que todas as atenções 

dos filhos estão voltadas para a pes- 
soa mais querida. 

fessou à polícia que tinha an- 
tigas "diferenças" com a ví- 
tima que— segundo êle — vi- 
via ameaçando tomar-lhe a 
a mulher, Raimundo Gomes 
faleceu antes de receber 
qualquer rocorro, com as vís- 
ceras à mostra, tal a bruta- 
lidade das facadas. 

Focalizando o Esporte local 

Torneio «CIDADE DE IMPERATRIZ» — Quinta e Sexta Rodadas 

Mesmo para fazer parte das co- 
memorações do "DIA DO TRABA- 
LHADOR", a Comissão Organizado- 
ra do Torneio programou e fez 
realizar a 5" Rodada do "Cidade de 
Imperatriz", com jogos duplos. 

No primeiro, mostrando todo seu 
poderio o S: A. Imperatriz se Im- 
pôs de modo a não deixar dúvidas, 
para golear por 5 x 0 ao A. <•. tí- 
radentes. Arbitragem correta do sr, 
Samuel Gonçalves, que expulsou ao 
jogador ' Gameleira" por agressão 
em "Pelé". 

Na partida de fundo, o brilho foi 
empanado pela agressividade dos 
jogadores do Cruzeiro que, antes de 
terminar o tempo oficial, sabia que 
não poderiam ganhar a partida 
"apelaram" para a violência e a- 
gressões. Resultado, o sr. José 
Araújo teve que expulsar os joga- 
dores Renato (que tentou agredi-lo) 
Moca. Manoel, Zé Maranhão e Pelé, 
todos daquele Clube. No final, o 
marcador acusava 2x1 para o seu 
antegonista, o Fabril E. ( . que es- 
teve em tarde inspirada, merecendo 
a vitória. 

Já uma só única peleja foi rea- 
lizada pela 6S Rodada, na tarde de 
domingo 2 de maio, entre A. . To- 
cantins x União b'. C. Isto porque a 
outra^programada (Fabril e Renner) 
fôra adiada "sine die" pela Comis- 
são, atendendo ao acordo feito en- 
tre ambos. 

Outra vez o 'or í unionense" viu- 
se derrotado, ap sentando se po- 
rém melhor que duo vezes anteriores 
e dando uma "suadeira-' no time 
do Etevaldo. Placar final de 2x1 
para o Tocantins, sob a arbitragem 
normal de José Marinho 

PROXIMOS JOGOS 
Feia 7" Rodada, jogarão hoje a 

tarde no Fstádio "Frei Epifânio" os 
times dos Tlradentes x União e 
Cruzeiro x Tocantins.. 

Dia 13 (quinta feira), defrontar-se- 
ão Tocantins e Imperatriz, comple- 
mentando o 3a. Rodada, jogo que 
não foi realizado dentro da progra- 
mação Jo d'a 21 de abril findo de 
comum acordo e com assentímento 
da C omissão, para que o clube dos 
Arrumadores pudesse excursionar 
à Araguaina, 

ARBITRAGEM 
'"omeçou a confirmar-se o prog- 

nóstico desta coluna esportiva, No 
jogo Cruzeiro versus Fabril o "pau 
comeu solto". Houve de tudo: ten- 
tativa de agressão ao arbitro, indis- 
ciplina, xingamentos. palavras obce- 
nas, etc. e tal. Uma página triste 
na historia do futebol de Impera- 
triz. Tudo pelo incoüformismo e a 
autosuficiencia de certos diretores. 
O que importa dizer que o "carto- 
la" também prejudica ao esporte 
local, assim como é uma chaga no 
futebol brasilleiro. O lamentável é 
que se escasseia cada vez mais o 
quadro de árbitro. Ha pouco tempo, 
um ótimo árbitro como o sr. Sady 
deixou de apitar. Sabemos que foi 
pelo abuso e pela indisciplina de 
certos jogadores, apoiados por dire- 
tores. Agora o sr, José Araújo, dei- 
xa de arbitrar conforme endereçou 
petitório à comissão. Lamentamos o 
ocorrido e nos solidariezamos com 
os mesmos. De fato é uma teme- 
ridade apitar jogos locais. Nem por 
amor ao futebol-aríe. Ha perigo de 
vida para os corajosos, E o cami- 

AGENCIAS: 

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

sília - Uberlândia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 — Fone 341 

Edital de Citação com o prazo de 30 dias 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 2a 

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

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, por esce Juizo 
e Cartório do Io Oficio, corre o processo de ação executi- 
va em que são partes como exequente José Jair da Con- 
ceição e executado Ramires Tavares, e atendido ao reque- 
rimento do exequente que afirmou estar o executado em 
lugar incerto e não sabido, pelo presente edital que será 
afixado na séde dêste Juízo, no lugar de costume, e publi 
cado uma vez no Órgão Oficial do Estado e duas no jornal 
"O Progresso" desta cidade, cita RAMIRES TAVARES, bra- 
sileiro, casado, comerciante, para o prazo de 30 dias, que 
correrá da primeira publicação do presente, fazer-se repre- 
sentar na causa, sob pena de revelia. Dado e passado nesta 
cidade de Imperatriz, aos dois dias do mês de abril de 1971. 
Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilgrafei e subs- 
crevi. 

Dr. JOSÉ DELFINO SIPAU6A 
Juiz de Direito da 2.a Vara 
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