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REJANE E' A MISS 

Rejene Vieira, representante 
do R. G. do Sul, é a Miss Bra- 
sil-72, escolhida na passarela do 
Maracananzinho, domingo últi- 
mo. Do 29 ao 5^ lugares classi- 
ficaram-se, pela ordem, São Pau- 

lo, Guanabara, Ceará e Espírito 
Santo. Fátima Eliahe, classifica- 
da como "a bonequinha loura do 
concurso" pelo locutor da Rádio 
Tupi, não conseguiu lugar entre 
as finalistas. 

ii 

Campus" em Julho 

O Dr. Luiz Porto e o Capitão Otávio Fernandes, res- 
pectivamente Presidente do Conselho de Representantes 
do Projeto Rondon no Maranhão e seu Coordenador no 
Estado, passaram por Imperatriz com o encargo de pre- 
parar a "recepção nesta cidade no dia 12 de julho, às 
9, 40 horas de professores da Universidade Federal 
do Paraná e de componentes do Projeto Rondon que 
vêm preparar as instalações provisórias do Campus A- 
vançado de Imperatriz, bem como adquirir o material ne- 
cessário ao início dos trabalhos. A caravana pernoitará 
nesta cidade, seguindo no dia seguinte para Belo Horizon- 
te, exceção feita aos professores que aqui permanecerão. 
— Ofício nesse sentido foi encaminhado ao prefeito Re 
nato Moreira pelo Te. Cél, Sérgio Mário Pasquali, Coorde- 
nador Geral do P. Rondon. 

UNIVERSIDADE, COM CERTEZA 

Interpelados pela reportagem o Dr Luis Porto e 
Cap. Otávio reafirmaram a disposição do P. Rondon de 
instalar na cidade, dentro de dois anos, uma Universida- 
de Federal. Não podem precisar ainda qual a pri- 
meira Faculdade a ser instalada, tudo dependendo das ob- 
servações a serem feitas por professores e alunos que 
preparão a implantação do Campus. 

Essa equipe será formada por 10 professores e de 
25 a 32 universitários. 

INSTALAÇÃO NA 2a. QUINZENA 

Será na 2a. quinzena de julho, com a presença do 
Ministro do Interior, da Coordenação do P. Rondon e de 
estudantes, a instalação oficial do Campus de Imperatriz, 
o IIo a ser instalado no país, projetado como padrão. O 
12° C. A. será o de Picos, Piaui, a cargo da Universi- 
dade Federal de Goiás. 

COLABORAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

Declararam os nossos entrevistados que o P Rondon 
tem encontrado na parte do prefeito Renato Moreira todo 
o apoio de que necessita para a instalação do Campus, 
o que inclusive vepi apressando a implantação do mesmo. 
E que no momento em que nos concediam a entrevista 
recebiam do prefeito municipal a promessa do envio de 
mensagem à Câmara Municipal do sentindo de doar ao 

Min. do Interior, para essa instalação, tôda a área hoje 
ocupada pela pista de puuso da cidade, cuja entrega na- 
turalmente ficará condicionada à liberação pela autori- 
dade competente do .novo aeroporto. — Ali, o P. Rondon 
erigirá seus prédios e demais obras, tudo às expensas do 
Ministério do Interior, caso até aqui inédito na criação 
dos Campus geralmente instalados com outras participações. 

SUDENE LIBERA 200 MILHÕES 

De posse do documento de doação do terreno o PR 
o encaminhará à SUDENE que já prepara um financia- 
mento da ordem de cr$ 200.000,00 para a implantação 
do Campus. Assim, a rápida tramitação da mensagem na 
Câmara de Vereadores auxiliará o aceleramento das pro- 
vidências que estão sendo tomadas. 

CONSELHO LOCAL 

Declararam os entrevistados, ainda, que dentro em 
breve será criado em Imperatriz um Conselho Local do 
P. Rondon, "considerada- a potencialidade da cidade" e 
a necessidade de um trabalho mais concentrado em favor 
do Campus, bem assim para um entrosamento maior com 
a comunidade cujo apôio muito auxiliará na consecução 
dos planos do Projeto em relação à cidade. Os professores, 
os estagiários e o próprio desenvolvimento dos trabalhos 
do Campus precisarão do calor do acolhimento público. 

TRABALHOS 

Através do Campus, o Universidade do Paraná visa o 
desenvolvimeto em ritmo ainda mais acelerado da região, 
pois êsse é o fim precípuo dessas implantações que ou são 
feitas nas regiões mais sub-desenvolvidas do país, como 
ponto de partida do trabalho do Min. do Interior, ou, caso 
de Imperatriz nas regiões em franco progresso, como su- 
porte aos planos desenvolvimentistas através de um esfor- 
ço concentrado. 

Segundo ainda os nossos entrevistados, um dos pla- 
nos do P. Rondon será o do envio de equipe de técnicos 
encarregada da elaboração imediata do plano diretor da 
cidade. Também merecerá a atenção do Campus a pre- 
servação de nossas matas e os cuidados com o solo, evi- 
tando-se assim as derribadas e queimadas indiscriminadas 
que empobrecem a terra. 

Asfalto: 

"GUALO" APRESENTA PROPOSTA 

Vindo de Belém especial- 
mente para entendimento 
com a Prefeitura Municipal, 
está na cidade representante 
da -Construtora Gualo que 
faz o levantamento das ruas 
Simplicio Moreira, Avenidas 
Luis Domingues e Dorgival 
Pinheiro, rua frei ManoelPro- 
cópio e algumas Travessas, 
tudo com vistas ao orçamen- 
to solicitado para o asfalta- 
mento dessas vias públicas. 
— De posse da proposta, o 

prefeito Renato Moreira so- 
licitará ao legislativo muni- 
cipal a abertura do crédito 
necessário. — O orçamento 
deverá chegar às mãos do 
mentor municipal até o dia 5 

Ainda a propósito de asfal- 
to, divulga-se que a TRA- 
TEX estará em condições de 
fornecer o produto prepara- 
do para atendimento a servi- 
ços na região a partir do dia 
15 de julho. 

AUMENTO PARA 0 FUNCIONALISMO DR. SIPAÚBA PARA PORTO FRANCO 

Noticia-se que o Governador 
do Estado encaminhou à Assem- 
bléia Legislativa mensagem em 
que solicita autorização de au- 
mento dos vencimentos do fun- 
cionalismo estadual. É da 
ordem de 20% 0 teto má- 
ximo do aumento. Fala-se i- 
gualmente em reorganização dos 
quadros do funcionalismo Es- 
tadual. 

Estamos informando de que o 
Tribunal Regional Eleitoral de- 
signou 'para responder pelo Ser- 
viço Eleitoral da Zona de Por- 
to Franco o Dr. José Delfino Si- 
paúba, titular da 2a. Vara da 
Comarca de Imperatriz, no im- 
pedimento do juiz daquela zona 
eleitoral. Os demais processos 
oriundos daquela comarca obe- 
decerão ao sistema de distribui- 
ção em Imperatriz. 

DE PORTO FRANCO; 

ARENA dividida em Luta 

Não restam mais dúvidas quanto 
a divisão da ARENA portotranquina, 
quando a criatura, o atual prefeito 
Lourival Milhomem, rebelou-se con- 
tra o criador, o líder Anísio Bandei- 
ra de Miranda, arrebatando-lhe a 
maioria do diretório municipal e to- 
mando a iniciativa da luta pela elei- 
ção do futuro prefeito. Em dia da 
semana passada o prefeito esteve no 
povoado São João do Paraíso onde 
lançou oficiosamente a chapa Rai- 
mundo Milhomem, seu primo, e Fran- 
cisco Oliveira (Francisquinho), ex- 
vereador e representante daquele 
povoado. Enquanto isso, a ala Ban- 
deira mantém-se reservada. Comen- 
ta-s e que a mesma está propensaao 
lançamento da candidatura do pró- 
prio Anísio Bandeira ou dos comer- 
ciantes Oséas Gonçalves e Cândido 
Bastos: para vices, estão na pauta o 
vereador Joaquim Barbosa, também 

do Paraíso ou Raimundo Sousa. A 
luta entre as duas elas, agora, gjra 
em torno do membro do diretório de 
nome Luciol que, comenta-se, aban- 
donou a ala Bandeira passando-se 
para o lado do prefeito. Se a notícia 
se confirmar a situação da Arena 
portofranquina estará totalmente in- 
vertida, pois o velho chefe de tan- 
tas lutis desde as antigas Oposições, 
Coligadas, Anísio Bandeira, é quem 
irá precisar de sub-legends para dis- 
putar a Prefeitura 

Do lado emebebista, reina apenas 
a expectativa em torno da lut^ no 
campo adversário. Alegc^tíã' oposi- 
cionistas que se receberem o apôio 
do Diretório Municipal do seu par- 
tido, têm amplas possibilid- des de 
vitória no pleito de novembro. 

GINÁSIO EM COLAPSO 
Com a luta que culminou com o 

Agradecimento: 

O prefeito Renato Moreira, sensibilizado pela gentileza 
das manifestações oficiais e populares que lhe foram tribu- 
tadas ao ensêjo da passagem de sua data natalícia, vem de 
público agradecer a todos que participaram dessas mani- 
festações, pessoalmente ou por mensagens. A cada um em 
particular, muito obrigado. 

Imperatriz/junho/l 972 

(a) Renato Cortez Moreira 

ELEIÇÕES: 

TSE — Divulga 

Calendário 

O Tribunal Superior Eleitoral 
divulgou o calendário e instru- 
ções oficiais com vistas ao plei- 
to de 15 de novembro próximo. 

De acordo com essas instru- 
ções, no dia 27 de agosto encer- 
ra-se o prazo para as convenções 
partidárias destinadas à escolha 
de candidatos. O registro dos 
candidatos será requerido até o 
dia 6 de setembro, improrroga- 
velmente. O julgamento dos pe- 
didos de registro deverá ser fei- 
to até o dia de outubro. No 
dia 16 de outubro caberá ao ju- 
iz eleitora' indicar ao Tribunal 
do Estad- o número de eleito- 
res inscr 40S. Somente poderá vo- 
tar ne- Ás eleições quem estiver 
alista to até o dia 6 de agosto. E 
só > tem se filiar até o dia 15 
de agosto poderá ser candidato 
às eleições municipais. 

COM OU SEM XAVIER 

Em declaração presta- 
da à reportagem deste 
semanário, informou, tex- 
tulamente, o Dr. Agosti- 
nho Noleto Soares, presi- 
dente do Diretório de Im- 
peratriz da A HE NA: 
"indepentemente da po 
siçãodo Sr. José Xavier, e 
usou candidato à prefeitu- 
ra no próximo pleito; não 
sei se vou pela legenda 
ou sub-legenda, e meu 
companheiro de chapa é 
o professor Roberto Ca- 
semiro." 

Como se sabe, perma- 
nece a indefinição sobre 
a candidatura do ex-Ohe- 
fe da Mesa de Re n d a s, 
até há bem pouco o can- 
didato natural do partido, 
oficiosamente. 

FATIMA CHECA HOJE 
Pelo avião de VASP, acompanha- 

da de sua genitora, regressa hoje à 
cidade. Fátima Eliane, representante 
da beleza maranhense no Concurso 
Miss Brasil, na Guanabara, Falando 
em S. Luis sôbre a eleição de Reja- 
ne, Fátima declarou que a eleição 
da gaúcha foi justa e muito merecida 

afastamento do dr. Mário Ferraz da 
diretória da Escola Normal Ginasial 
de P Franco e, também agora, com 
a renúncia do presidente do setor 
local da CNEC, o prefeito da cidade 
entra em colapso quase total o fun- 
cionamento da única escola do se- 
gundo ciclo naquela ci- 
dade. Provisoriamente, responde pe- 
la diretória do estabelecimento a 
Srta. Juclléia Martins. A comissão 
prometida pela direção estadual da 
CNEC até hoje não chegou Porto 
Franco, 

TJ MANDA OUVIR JUIZ 

Divulga-se que o Tribunal de Jus- 
tiça do Estado mandou ouvir o ' iiz 
Mário Ferraz, de P, Franco, s res- 
peito da denúnci? contra o mesmo 
oferecida pelo prefeito Lourival Mi- 
lhomem. A comarca continúa acéfa- 
la. 
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Campo Alegre 

CONTINUAÇÃO 

ORIGEM E CADEIA SUCESSÓRIA 

4o Levantamento de cada sucessória e coléta de ou- 
tros dados importantes em cartório e repartições públicas, 
bem como a tomada de depoimentos dos interessados e an- 
tigos moradores; 

5^ Exame de documentação coletada com vistas á 
formação de provas de possível falsificação documental 
(grilagem) e outras fraudes atentatórias contra o domínio 
público estadual. 

II AJUIZAMENTO: 

A recuperação de terras, cujo estudo, realísado na dis- 
criminação administrativa, tenha concluído pela falsidade 
ou falta de auténticidade da documentação que ensejou o 
registro imobiliário seria realizada judicialmente, median- 
te ação anulatoria de registro imobiliário de acordo com a 
lei, cumulada com a reintegração de posse, (art. 371 e se- 
guintes do codigo de Proc. Civil.) 

São as seguintes as vantagens de tal procedimento: 

le A ação seria proposta contra determinadas pessoas, em 
citação diréta (por mandato) e não por edital como na 
descriminatória; 

2o As provas serkm coletadas com mais facilidades, em 
trabalho anteríoi e juntadas aos aos autos com a ini- 
cial, e não pelo p. ocesso de coléta no bôjo dos autos, 
em fase preliminar Judiciária, como na ação discrimina- 
tória, sempre sujeit c aos naturais percalsos dos pro- 
cessos judiciais e as protelações artificiais dos advo- 
gados das partes, contrarias. 

3Q A anulação de registro imobiliário pode ser realizado 
também por inexistência de formalidades legais, tais co- 
mo a ausência de averbação de registro anterior e for- 
ma do titulo, comprobatorio da da cadeia sucessória. 

III AQUISIÇÃO POR COMPRA: 

Comprovada na discriminação administrativa, a inataca- 
bilidade da documentação, e havendo interesse social a 
defender, o Estado poderá adquirir, por compra as ter- 
ras respectivas, para mais tarde revendê-las aos ocupan- 
tes, inclusive com ajuda dos recursos da PROTERRA 
federal, recentemente criada pelo Decreto-Lei de 6 de 
julho de 1971. 

IV USUCAPIÃO: 

A Procuradoria Geral do Estado poderá oferecer assis- 
tência judiciaria gratuita aos interessados, a fim de re- 
quererem a declaração judicial de usucapião sobre por- 
ções de terras cuja documentação for considerada bôa 

REUNIÃO COM O GOVERNADOR 
REIVINDICAÇÕES 

I Ao Procurador do Estado: 
1 Patrocínio das ações de anulação de registros imobi- 

liários cumulada com reintegração de posse, após le- 
vantamento em realisados pelos advogados da D. D. A. 

2 Oferecimento de procuradores para intentarem na jus- 
tiça, com assistentes judiciários de necessitados, e ação 
de usucapião contra proprietários latifundiários. 

II AO PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA: 

I Mobilisação do Ministério Público na coléta de pro- 
vas de falsificação documental e, em pareceres, sem- 

HOSPITAL SAQ RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LB0RATÓR10 DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

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

Dr. Sebastião Saldanha Iraiamenlo medico e cirurgia de uretra-prostala e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

MANOEL GOMES 

Os bandeirantes rasgaram 
os sertões brasileiros, levan- 
do a civilização; os aviões da 
FAB rasgam os céus do Bra- 
sil, levando a civilização, e 
as professoras normalistas, 
rasgam o território brasileiro, 
levando a instrução, a edu- 
cação e, finalmente, a civili- 
zação, entretanto essas abne- 
gadas que exercem um ver- 
dadeiro sacerdócio são des- 
prezadas por parte do poder 
público. 

Há an^s atrás, quando na 
Assembléia Legislativa eu era 
ainda oposição ao discutirmos 
o Plano de Classificação de 

Cargos, travei grande batalha 
em defesa das normalistas, 
que no plano estavam classi- 
ficadas no nível "6", e eu sus- 
tentei a tese que deveriam 
ser classificadas, pelo menos, 
no nível "12", entretanto tudo 
que consegui foi classificá-las 
no nível "8". 

No Governo Sarney, discuti 
com o Secretário de Admi- 
nistração, Dr. José Maria Ca- 
bral Marques e com o Gover 
nador José Sarney o plano de 
classificação do Estado que 
era evitado de êrros, omissões 
e injustiças e, argumentei que 
um oficial de administração 

ARMAZÉM PARA ARROZ 

Aluga-se um Armazém com capacidade de 

10,000 sacos, otimo prêço, Informações nesta Ti- 

pografia. 

pre que solicitados nos autos de ação intentada pelo 
Estado. 

III AO CORREGEDOR DA JUSTIÇA: 
I Recomendação aos juizes das comarcas do interior no 

sentido de procederem correiçâo periódica nos cortó- 
rios de suas juridicações principalmente nos cartórios 
de registro de imóveis, promovendo o cancelamento 
ex-oficio, do registro imobiliário, manifestamento nulo 
de plenodireito. 

II Recomendação aos juizes das comarcas do interior no 
sentido de dedicarem prioridade na apreciação das 
ações intentadas pelo Estado, pela recuperação de ter- 
ras do seu domínio, fazendo cumprir, a todo custo, os 
prasos processuais. 

FIM 

não poderia permanecer nos 
níveis "8" e "9", pois no con- 
curso para êsses cargos é 
necessário que o candidato 
tenha conhecimento ou pelo 
menos noção de Direito Cons- 
titucional e Direito Adminis- 
trativo. Argumentei também 
que uma professora normalis- 
ta não poderia permanecer 
no nível "8", pois não é pos- 
sível que depois de longos 
nos de estudos, uma profes- 
sora normalista não tenha 
condição para poder decen- 
temente vestida e adquirir li- 
vros a fim de estar sempre 
atualizada para o desempenho 
da sua nobre missão. Tanto o 
Secretário de Administração 

( Ccrfclusâo na 4a. Página ) 
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Farmacia dos Bons Remedios 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

AS SUAS ORDENS, aberta das 7 horas até as 22 horas. 
Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n0 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Nelo 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA —PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Parabéns Imperatriz! 

O ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SÃO JOÃO. à Trav. Bom 
Jesus, 99 (Frente à Prefeitura Municipal), acaba de receber a famo- 
sa Copiadora Eletrostática, das mais modernas de fabricação Japo- 
neza, assim como a moderna máquina de Plastific&çáo, para atender 
aos mais exigentes clientes. 

Reproduz em preto e branco qualquer original indepente de 
forma, páginas de livros, revistas, cartões, fatografias, objetos, etc, 
de côres diversas. Produz matrizes de papel para Uff Set. 

' Capacidade 30 cópias por minuto Vá correndo tirar fotocópias 
de seus documentos e plastifique-os, protegendo-os contra o desgas- 
te natural de uso. 

Imperatriz(Ma). 21 de Junho d® 1.972 
(ES JR1TÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SÃO JOÃO 

O Doutor JOSÉ DELF1NO 
SIPAUBA, Juiz de Direito da 
Comarca de Imperatriz, Es- 
tado do Maranhão, República 
Federativa do Brasil, na for- 
ma da lei etc... 

FAZ SABER aos que o pre- 
sente EDITAL virem ou dêle 
conhecimento tiverem que, 
pelo presente, cita à SINVAL 
DE CARVALHO, ENEAS DE 
CARVALHO e MANOEL MAR- 
TINS "vulgo Nozinho", brasi- 
leiros, os dois primeiros agro- 
pecuáristas, de estados civis 
ignorados, e o último solteiro, 
lavrador, residentes neste mu- 
nicípio e Comarca de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, que 
se encontram em lugar incér- 
to e não sabido, com o prazo 
de trinta (30)dia8,para respon- 
derem aos têrmos de uma a- 
ção possessória de MANU- 
TENÇÃO DE POSSE, que se 
processa neste Juizo, e expe- 
diênte do cartório do segun- 
do Ofício, movida por JOSÉ 
MENDES NÉTO, brasileiro 
desquitado, agricultor, resi- 
dente à Al. Santos n0 013, São 
Paulo, Estado de São Paulo, 
podendo contesta-la no prazo 
de 10 (déz) dias, que correrá 

O V I L — ÓJeos^ Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro l da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. 

C G.C. 06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142/053,006 

em cartório após a terminação 
do prazo do EDITAL, sob pe- 
na de revelia, nos termos e 
de acordo com a petição e 
despacho a seguir transcritos 
"PETIÇÃO Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da 2a. Vara desta 
Comarca. JOSE MENDES NE- 
TO, já devidamente qualifica 
do nos autos da ação de posse 
cumulada com interdito proi- 
bitório que move contra Sin- 
val de Carvalho e Eneas de 
Carvalho dois proprietários 
da Empresa Agro-Pecúaria 
Paty e Manoel Martins, vulgo 
"Nozinho", por seu procura- 
dor e advogado in fine assi- 
nado, proc. nos autos vem ex- 
por e no final requerer: Con- 
clui-se da leitura da certidão 
de fls. 21 v. dos respectivos 
autos que os Réus Sinval de 
Carvalho e Eneas de Carva- 
lho não tem residência e do- 
micilio definitivos na séde sua 
Emprêsa, nela sómente apa- 
recendo esporádicamente e 
que Monoel Martins, conforme 
a mesma certidão se encon- 
tra em lugar incérto e não 
sabido; Dêsse modo, ignorado 
o autor quais sejam os domi- 
cílios e residênciais dos Ré- 
us, posto que a certidão em 
aprêço nada esclareceu nes- 
te sentido, vem requerer se- 
jam os Réus citados por Edi- 
tal vistos que a citação com 
hora certa torna-se imprati- 
cável, já que não ficou prova- 
do, digo, comprovado tenham 
os Réus se ocultado a fim de 
evitarem êsse procedimento 
judicial; Requer, contudo, que 
na hipótese de os mesmosapa- 
recerem,oportunamente,na sé- 
de de suaEmpresa e lugar on- 

de molestam os direitos pos- 
sessorios do autor, sejam no- 
vamente citados por mandado, 
para que não venham de futu- 
ro, alegar ignorância ao fei- 
to. Assim, junta esta aos au- 
tos. Pede deferimento. Impe- 
ratriz. 18 de Novembro de 1971 
a) PP. Wener Pereira Lopes. 
1° DESPACHO-N.A Diga ao 
Oficial de Justiça para os es- 
clarecimentos a respeito. Imp. 
18/11/71. a) José Delfino Sipa- 
úba Juiz de Direito-2o DES- 
PACHO - Fls. 31. Trata o pro- 
cesso demarcatório devolvido, 
de uma fazenda de extensa 
área, onde despachei enca- 
minhando os litigantes às vi- 
as adequadas, enquanto que 
este, apenas de uma gleba. Co^ 
mo aquele ainda não foi resol- 
vido, poderá a negação deste 
ocasionar prejuízo ao reque- 
rente. Assim em face da docu- 
mentação juntada, determino 
sejam os suplicados citados 
por edital com prazo de(30)tri- 
ta dias,afixado na porta do fó- 
rum e púb .içado no Órgão Ofi- 
cial do Estado, uma vez, em 
duas em o Progresso. Sema- 
nário Tícal. D.P.A.S. Imp.2/5- 
72. JOSÉ DELFINO S1PA- 
ÚBA Juiz de Direito-É para 
que chegue ao conhecimento 
dos interessados e não pos- 
sam, de futuro, alegar igno- 
rância, expedi o presente e 
outros iguais que serão pu- 
blicado e afixados na forma 
da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Imperatriz, Èstado 
do Maranhão, aos dezesete 
dias do mes de maio de 1972 
COMEMORAÇÃO DOS 150 A- 
NOS DE INDEPENDÊNCIA DA 
NAÇÃO BRASILEIRA Èu An- 
tenor Bastos, escrivão judici- 
al, o datilografei e subscrevi. 

JOSÉ DELFINO SIPAÜBA 
Juiz de Direito da 2a. Vara 
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ÇS O C I A I S LAMARTINE 

Não diga sou imperatrizense, diga 
sou príncipe; afinal você é iilho de 
Imperatriz. - 

Quebrando todcs os laços dos pre- 
conceitos hierárquicos, o príncipe 
Nelson, casou-se, dia vinte e nove 
com a linda Srta Lila. 

O acontecimento teve lugar na resi- 
dência dos pais da noivo. Foram pa- 
drinhos o Sr. Renato Cortez Moreira 
(e Sra.), José Gomes Arruda t.e Sra.), 
Pedro Américo Sales Gomes, Fran- 
cisco Freitas Filho. Após o ato ceri- 
monial foi servido o coquitel aos con- 
vidados, destacando-se as ilustres 
figuras; Os Irmãos Milhomem e 
Exma. esposas, Itapoãn Martins e 
senhora, Dr. José Moreira, Sr. Vei- 
ga e esposa, Mário Brandão e senho- 
ra, o acadêmico Sansão e sua boni- 
ta noiva Eliane, acompanhado de do- 
is colegas de Faculdade cj Pará, Val- 
decy Epifânio e esposa, A itônlo Ro- 
cha. 

Ao jovem casal desejamos um 
mundão de felicidades. 

Cupido fez outra vítima, desta o 
coração ferido é do jovem ATIMA 
ROCHA, que sucumbiu as saudades 
da Mina Francisca e voltou à terra 
de Frei Manoel Procópio, sua terra. 

X}- 
Depois de alguns dias de repouso, 

voltou as suas atividades na Sec. de 
Educação e Cultura do Município, a 
Srt". Auüa. 

☆ 
Quem vai visitar a terra de José 

de Alencar é a Srtã Julla Ribeiro. 
Que esta visita não se prolongue por 
muito tempo. 

xj- 
Estará trocando de idade, no próxi- 

mo dia cinco, o vereador Raimundo H 
Ribeiro, o popular Mundico, homem 
público e bastante relacionado no se- 
io de nossa sociedade. Estamos na 
expectativa de que a chacara Recan- 
to seja novamente lembrada. 

☆ 
Em nossa terra contamos com a 

destacada visita dc jovem Sansão 
que se faz acompanhar de dois aca- 
dêmicos de Medicina: Oswaldo e Ja- 
der, ambos da Universidade Federal 
do Estado do Pará. 

A Loja UNI AO E FRATERNIDA- 
DE IMPERATRIZ Ne DEZ, tem sua 
nova diretoria, O nosso amigo Le- 
ôneio Pires Dourado é o novo VE- 
NERAVEL. 

À nova diretoria auguramos os nos- 
sos melhores votos de êxitos na o- 
portunidade em que a parabenizamos 

☆ 
Telefonistas de Imperatriz (as me- 

ninas que comunicam) comemoraram 
a data alusiva à classe. À elas os nos- 
sos parabéns. 

SECRETUmO PRESÍIGIA FUIÁRIC 

Recebemos: 
"O Secretário da Agricultu- 

ra, Dr. Lourenço Vieira da 
Silva, designou o Kngr0 Pe- 
dro Nunes de Oliveira para 

Aniversariou na semana que pas- 
squ o Sr. Gulherme Cortez. O ani- 
versariante faz parte do quadro de 
rolarianos de Imperatriz e pessoa de 
amplo conceito em nossa terra. 

# 
O Sr SOUSINHA se fez acompa- 

nhar de sua esposa Sra. IADETE Pei- 
xoto Souza e dos maçons: César A- 
lexandre Aboud, Dr. Antonio Séba 
Salomão, Raimundo Nonato de Oli- 
veira Lago e Miguel Rabelo. 

José de Ribamar Guimarães Sou- 
za, Grâo-mestre da maçonaria Esta- 
dual REGRESSOU à terra Gônçal- 
vina 

Guimarães e Souza fôra ao Rio 
participar dos festejos aluzlvos ao 
sesqulcentenarlo da maçonaria no 
Brasil. 

Participaram também do Grande 
acontecimento alem das deleações 
brasileiras — delegações da INGLA- 
TERRA, NIGÉRIA, TRIDAD-TABA- 
GO AUSTRIA, ALEMANHA e BÉL- 
GICA. 

☆ 
Esperado no Avro de hoje o garo- 

tão Sérgio Antônio Mesquita de Ma- 
cedo, filho do casal Jurivê-Leonor 
Macedo, que enfrenta o Curso 
Científico no Colégio Estadual de 
Porto Nacional. Vem em férias. 

A notícia fêz vibrar a bonita A... 
ESPORTIVAS 

O ex-timão C. Viana e Chlquinho 
Cabelo Fino foi rebaixado para a se- 
gunda divisão do Campeonato de ca- 
nastão municipal após a acachapan- 
te dsrrota de 6 a zero para a dupla 
Covapeiro-Edvaldo (Sabão Cemital- 
ma). 12 mêses na regra 3 para os 
perdedores. 

V 
Para evitar explorações, nunca 

existe vaga nesta coluna quando o 
time do redator-chefe perde. E colns 
cidência mas e verdade. 

FEIJOADA 
e da boa; carioquíssima, aos sába- 

dos nc Bar e Restaurante TAl, ago- 
ra em novas mãos: Raimundinho 
Silva. 

Revelándo-se um autêntico filóso- 
folo o Sr Jonas Ribeiro, numa de su- 
as Chácaras comemorou seu natali- 
cio Na oportunidade algumas pes- 
soes usaram a palavra para homena- 
gear o aniversariate, que também de- 
la fez uso. 

XJ- 
Para Goiânia, seguirá amanhã o 

nosso confrade TOINHO RODRI- 
GUES. Na capital Anhanguera o jo- 
vem assinará rescisão de contrato 
com a NEC do Brasil de quern há 
um ano integra seu quadro de fun- 
cionários Ao jovem idealista uma 
ótima viagem e breve regresso ao 
nosso convívio. 

instalar a Casa do Lavrador 
de Chapadinha, da qual será 
o primeiro Residente. 

O ato do Secretário Lou- 
renço Vieira da Silva se cons- 
titui uma manifestação de re- 
conhecimento ao trabalho di- 

O Lar do casal Francisco (Gulo- 
mar) Paulo Almeida foi enriquecido 
com a chegada do principe (delxa- 
mod de citar o nome pois ainda é 
guadado em sigilo) ao chlco nossos 
parabéns. 

ABSALÃO COELHO 
A Cidade de Caraoliaa esteve no 

dia 30 do Mês passado quando ani- 
versariou o Sr. Absalão Coelho Pre- 
feito Municipal, pessoa destacada no 
meio social. 

O Sr. Absalão vem realizando à 
frente de executativo municipal uma 
das mais prófícuas e notável admi- 
nistração no terra de Elias de Bar- 
res, Não só como administrador pú- 
blico, mas, como homem de empre- 
sa, o aniversariante se destaca. 

☆ 
Nós ao registramos a data formu 

Íamos votos de perenes felicidades 
juntamente com seus familiares. 

Professores... 
Continuação da 2S página 

como o Governador acharam 
justa a minha tese e disse-me 
o Governador, que iria man- 
dar elaborar um plano de re- 
classificação a fim de corri- 
gir as injustiças, os êrros e 
as omissões, mas o governo 
passado que teve a missão 

nâmico realizado pelo Dr. Pe- 
dro Oliveira, à frente da Ca- 
sa do Lavrador de Imperatriz 
e uma demostração de confi- 
ança do Titular da Agricultura 
ao Técnico que há demons- 
trado capacidade de traba- 

Em reunião festiva do dia 
28 do mês findo o Rotary 
Club de Imperatriz deu pos- 
se ao novo Conselho Diretor 
que regerá os destinos daque- 
la entidade para o ano Rota- 
rio 72/73. Perante a assistên- 
cia de seus membros e gran- 
de números de Convidados, o 
presidente Luiz Henrique Ve- 
ras, procedeu a transmissão 
de posse dos eleitos que fo- 
ram pela ordem: 

Presidente: Sebastião Regis 
de Albuquerque; 1° vice - Dr. 
Carlos Gomes de Amorim; 2o 

vice - João dos Santos Viana; 
Secretário: Luiz Henrique Ve- 
ras; 25 See. - Dorian Riker Te- 
les de Menezes; Tesoureiro 
Guilherme Cortez; 25 Tes. 
Francisco dos Santos Soares; 
Diretor de Protocolo: Rosseny 
da Costa Marinho; Diretores 

de dar uma infra-estrutura ao 
Estado, foram tantos os pro- 
blemas que não houve tempo 
de elaborar o trabalho. 

Há poucos dias o Governa- 
dor Pedro Neiva de Santana, 
remeteu à Assembléia men- 
sagem encaminhando projeto 
de lei reclassificando os car- 
gos de oficial de Administra- 
ção nos níveis "12", "14" e 
"16" e a Assembléia já apro- 
vou, o que mereceu os meus 
aplausos. 

Lembro ao Exim0. Sr. Go- 
vernador do Estado para a 

sem pasta: Francisco Here- 
nio Alvares Pereira, Ubiraja- 
ra Parreira da Silva, José Ma- 
tos Vieira e Dr. José de Riba- 
mar Bezerra. 

Nessa mesma reunião deu- 
se a posse igualmente de no- 
vo rotarianos nas pessoas dos 
comerciantes srs. Ivan Paiva 
Assunção, Neudson Claudino, 
Engeiiheiro Edmilson Moreira 
Veras e Antônio Carlos Ro- 
drigues, Gerente do Banco do 
Estado do Maranhão. 

Dentro os oradores, falaram 
o Dr. Carlos Gomes de Amorim 
pelo Conselho que saíae Se- 
bastião Regis, pela que en- 
trava, Dr. Edmilson Moreira, 
Dr. Henrique Pereira, Dr. Ri- 
bamar Fiquene e o sr. Clau- 
diomiro, chefe do setor de 
operações da EMBRATEL. 

exemplo do que fêz com os 
oficiais de Administração, fa- 
ça também com o professor 
primário, reclassificando os 
cargos nos niveis "12" e "14", 
que será um ato de justiça pa- 

ra com essa classe injustiça- 
da os verdadeiros heróis anô- 
nimos que exercem a nobre 
missão de instruir, educar e 
civilizar. 

Fica nestas linhas, a tradu- 
ção do pue pensam e do que 
desejam ao professoras nor- 
malistas. 

Criança sadia sorri 

Criança doente chora 

Nào abandone seu filho na hora da doença. Ho- 

je existe clinica especializada só para crianças 

desce recem-nascidos até os 12 rrnos 

HOSPITAL INFANTIL MENINO 1ESUS 

Clinica Infantil — Cirurgia Infantil 

RAIO X — LABORATÓRIO 

Rua Pará Esq. c/Luiz Domingos — Imperatriz — Maranhão 

lho e probidade na sua vida 
funcional. 

A Secretaria da Agricultu- 
ra considera a região dos 
Cerrados de vital importância 
nesta fase expansão das ati- 
vidades agropecuárias do Es- 

tado. 
Justifica-se, assim, a esco- 

lha do Dr. Lourenço, que re- 
cai na pessoa de um dos se»- 
us auxíliares de confiança, pa- 
ra o desempenho da rele- 
vante missão". 

COVAP DE GOIÁS 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estacionários, Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Ferragens em Geral 

Materiais Elétricos 

Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

v SEGUNDA-FEIRA ESTAREMOS ATENDENDO NAS NOVAS INSTALAÇÕES 

Av. Gçtulio Vargas n.° 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — Ma. 

Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

ro de Pinho e Eucatex 


