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Leia hoje: ^ l 
EMBRATEL e CTNE inauguram cabo submarino Bracon-l interligando 
Brasil-Europa (pg.3) 
Projeto João de Barro a 19a. Micro legião (pg.2) 
Vendo e ouvindo - pg.5 - 
Magarefe vai a júri dia 24 pg.-6 
Dois crime na fronteira - pg - 5 
A massa e os tóxicos - pg.4 - 

PREFEITO CRIA CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 

Em solenidade que con- 
tou com a presença de 
autoridades, órgãos de 
classe e conyidados es- 
peciais. representantes da 
imprensa local e estadual 
o Pref. José do E. Santo 

Xavier assinou no dia 17 
do corrente o decreto lei 
02/73, daquela data. Que 
regulamenta o CONSE- 
LHO DE DESENVOLVI- 
MENTO COMUNITÁRIO. 
Segundo a definição legal. 

o Conselho Comunitário é 
um órgão colegiado de as- 
sessoramento ao Poder 
Executivo e, quando soli- 
citado, ao Legislativo do 
Município, tendu por fina- 
lidade prestar assistência 

à administração Munici- 
pal no desempenho de su- 
as atribuições visando ao 
atendimento de necessi- 
dade e prestação de ser- 
viços à população, "O 
Conselho será formado 

por uma Comissão Técni- 
ca e uma Comissão de A- 
conselhamento. Os mem- 
bros dessas comissões se- 
rão organizados por or- 
ganizações públicas, pri- 
vadas, e clubes de serviço. 

Aluno baleou o colega Queria embriagar o preso 

No páteo do Colégio Bandeirante, o estudante Cicerc Macena Fi- 
lho, foi baleado na manhã de sexta feira última por seu colega de nome 
Toinho. A arma usada foi um revolver calibre 32 a vítima foi atingida 
na nádea esquerda, indo o projétil ainda alcançar os testiaulos. 

Tudo começou no dia anterior, quando Cicero e Toinho brinca- 
vam de luta de corpo-a-corpo, com a participação de um terceiro colega. 
Vendido na brincadeira Toinho quis a desforra e no dia da ocorrência, 
saiu de casa armado. Na hora da "brincadeira" começou êle a disputar 
com um só colega4 atraindo a atenção de Cicero que se dirigiu ao local, 
sendo então recebido pelo disparo que o atingiu. A vitima não corre pe- 
rigo de vida. 

Uma mulher chegou à permanência da delegacia local levando uma 
garrafa térmica que dizia conter café para seu marido recolhido a um dos 
xadrezes daquela casa. Cuidadoso, o policial de serviço abriu a garrafa 
quando, para espanto dos presentes, o cheiro inconfudivel do "São João 
da Barra" invadiu a sala. Presente naquela hora à sala da guarda o Cap. 
Xavier que comanda o destacamento policial da cidade determinou in- 
continente a detenção da mulher e apreensão da garrafa térmica com a 
bebida bebida, encaminhando tudo ao delegado Florismar Almeida. 

A propósito, vale resaltar o cuidado da policia em revistar sempre 
volumes e até marmitas destinadas aos presos. Dentro de inocentes paco- 
tes já foram localizadas limas de serra, facas e até cigarros de maconha. 
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Após entusiástica recep- 
ção que obrigou a quebrar 
o protocolo para ir retribu- 
ir cumprimentos do povo, 
na rua, em Lisboa, o pre- 
sidente Médici deixou Por- 
tugal de volta ao Brasil, a- 
pós a visita de cordialidade 
feita à Pátria-Mçe. 

Em terra portuguesa do 
Brasil foi alvo de signifi- 
cativas homenagens popu- 
lares e oficiais. Foi agraci- 
ado pelo Presidente Améri- 
co Tomás com o Colar da 
Torre de Espada. 

Participou de banquetes 
visitou o cemitério onde se 
encontrara os despojes de 
Pedro Alvares Cabral e a i- 
greja onde se acha em re- 
doma de vidro o coração 
do Imperador Pedro I. No 
discurso proferido ao encon- 
trar-se com o Chefe do Go- 
verno portuês o Presidente 
Médici ressaltou a amizade 
luso-brasileira e condenou as 
tensões criadas entre as na- 
ções.   

Pará x Maranhão inauguram Estádio 

TV em circuito fechado 

Já esta funcionando na nova Rodoviara da cidade o 
pistema de televisão em circuito fechado. 

Trazido pelo sr. Júlio Guerra para a montagem do 
do circúito, o técnico Roberto Miranda entusiasmou-se an- 
te a perspectiva de ampliar o sistema por toda a cidade, 
o que naturalmdnte vui depender de autorização do CON- 
TEL. 

Em visita ao Rotary Clube de Imperatriz o Sr. Ro- 
berto Miranda solicitou a cooperação do CR no sentido 
de obter essa permissão. O presidente do Clube prome- 
teu estudar o assunto para posterior pronunciamento. 

Sem confirmação oficial, 
sabe-se que a Liga Impera- 
tri/.ense de Futebol está pen- 
sando num torneio entre clu- 
bes do Maranhão e do Pa- 
rá, no próximo dia 30, na 
reabertura do Estádio Frei 
Epifânio, agora reformado. 
É pensamento do Sr. Jose 

PRÜSEGUEM 

OS EXAMES 

A equipe do DETRAN 
continua em plena ativida- 
de, examinando cerca de 
400 pessoas interessadas na 
obtenção de carteira de mo- 
torista. A equipe de médi- 
cos e de examinadores vem 
trabalhando diuturnamente. 
Dos candidatos inscritos a 
grande maioria procura a 
carteira de amador; e cerca 
de 60% dos examinandos 
pertencem ao sexo femi- 
nino. 

NOTA DA SUGAM 

A SUCAM, comunica ao pú- 
blico em geral que procederá a 
vacinação antimarilica e antiti- 
fica no próximo dia 15. No horá- 
rio de 7,00 às 11,00 e 13,00 às 
17.00 horas. Comunica também, 
que será somente nesta data, em 
virtude da equipe ter que se des- 
locar no dia 16 para o municipio 
de Amarante do Maranhão; ten- 
do em vista, aparecimento com- 
provado de caso de febre ama- 
rela naquele municipio, denun- 
ciado pela Classe Médica local, 
com Registro de óbito. 

Imperatriz, 11/05/73 
José Ribamar dos Santos Veiga 

chefe do Distrito 

D'Avila Maranhão, presi- paio Correia e do Maranhão 
dente da LIF trazer para o F. C. e das equipes paraen- 
torneio esquadros do Sam- ses do Remo e do Paisandu 

Suplentes 1°. e 2°. graus 

no interior do Maranhão 

O Secretário de Educação do Estado, Dr. Magno Bacelar 
resolveu estender os EXAMES—antigo Maduresa—SUPLETIVOS 
até o interior maranhense. 

A meta de Educação dos Governos do Estado e Federal 
são prioritárias, assim não só gozará da educação os elementos 
das Capitais como também do interior do Estado. 

As inscrições para os cursos Supletivos estarão abertas nos 
fins de dezembro quando chegarão clementes para as inscrições, 
e consecutivamente as provas, por outro lado estão abertas as 
inscrições na Capital do Estado desde o dia 15 do corrente deven- 
do permanecer ate o dia 10 do próximo mês quando serão mar- 
cados os exames que serão realizados no próximo semestre. 

ÊÊ 

Na Berlinda 

MM 

Nasceu há 32 anos atrás na baixada maranhense— Casado, 
pai de três filhos. Seus pais se chamam Domingos e Jocelina. Usa 
colarinho 44 e calça 40. 

Gosta de esportes e pratica vários, como "voley", futebol, 
futebol de salão e "basket':. 

Suas diversões preferidas são: música, cinema e bailes. Fu- 
ma pouquíssimo e bebe pouco. 

Seus pratos preferidos são os frutos do mar, especialmente 
camarão, feijoada; arroz de galinha, vatapá e como bom mara- 
nhense adora um cuxá. Atualmente está fazendo regime alimentar. 

Torce pelo Vasco, Sampaio e Imperatriz Clube. É associado 
do Rotary, Tocantins e Juçara. 

Tem um contingente imenso de amigos, mas três se desta- 
cam por uma questão de afinidades. São eles Dorian, Dr. Carlos 
A morim e o Capitão Fernando. 

Conta-nos que a maior alegria que teve foi no dia em que 
se casou e, no falecimento de sua irmã única, teve o dia mais 
triste de sua vida. 

É muito elegante, educado, compreensivo, sentimental e ex- 
trovertido. Coisa bonita é o carinho que tem pelos filhos. Tem 
ambições políticas. 

Dono do recanto suburbano mais "chie" da cidade e de uma 
fazendola em Bacabal. 

Quem é êle? 
NOTA — Escrevam para "O PROGRESSO" dizendo seu nome. 

Dentre os acertadores serão sorteadas cinco ingressos para 
a sessão cinematgráfica de domingo próximo, gentil oferta do Ci- 
ne Marabá, que prestigiará esta nova secção. Não será tão fácil 
a identificação do pérsonagém a sèr entrèvistado na próxima â- 
diçâo. 
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Vantagens da SERME: 

Súde-Segurança-Vida 

Diversão e Prêmio 

-V* 
/ 

SO-CIÉDADE maranhense de serviços d 
MÉDICOS ^     

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviços profissionais. 
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odontolcgico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturação provisória, obturação plástica, * restauraçáo 
a amalgama, odonto-pediatria, aplicação de Jiarêto, periodontia, 
tartarotomia, limpeza de dentes e RaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Assistência Social; Serviços profissionais. 

DIVERSÃO 
Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem 

.acesso ao CLUBE DE ( AMPO dá SERME, situado na estrada de 
São José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio Cr$ 3.000,00 
A^Uio funeral para a Esposa ou Companheira Cri 1.500,00 
Na S. ME você escolhe o médico de sua preferência e é atendi- 
do no seu consultório particular. 

Desconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias CENTRAL mediante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde. Elaé a maior riqueza que temos! 
Evite emergêncial Procure em tempo a SERME 
Adquira o direito de ter saúde! 
Com a SERME nem a morte lhe assustai 

PRÊMIO 
Assocíando-se a SERME você ganha inteiramente grátis um lo- 
te com 10 x 30 
Procure os nossos Escritórios à Av. Getulio Vargas 1344 Fone 135 

Anuncie em «O Progresso 

PROJETO JOÃO DE BARRO NA 

19a. MICRO REGIÃO DO MA. 

Abordada pela reporta- srta. Rosemary Rocha Tei- 
gem d'0 PROGRESSO, a xeira, Assistente Social e 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

22 CONVOCAÇÃO 

São convidados as senhores acionistas a reunirem-se em 
Assembléia Geral Ordinária, às 20 horas do dia 21 de maio de 
1973 próximo vindouro no Clube Racreati-O Tocantins nesta ci- 
dade, afim de tomarem conhecimento dos seguintes: 

a) Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal. 
b) Deliberação sobre aprovação das contas relativas ao e- 

xercício findo. 
c) Elegeram a Diretoria, Conselho Fiscal e seus suplentes. 
d) E o que ocorrer. 

Imperatriz, 05 de maio de 1973 
S/A. RÁDIO CULTURA DE IMPERATRIZ 

Leôncio Pires Dourado 
Diretor Presidente 

HOSPITAL.STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

Dr. arl os Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — Imperatriz — Maranhão 

Dr. EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Coordenadora Geral na 19^ 
Micro Região que compreen- 
dem: Imperatriz como sede 
Grajaú, Sitio Novo, Montes 
Altos e Carolina falou que 
não mais o Proj. João de 
Barro atuaria c[)mo só es- 
colarizaçãn como também 
procura atender o Merca- 
do de Trabalho na Zona Ru- 
ral. 

Continuando a Assistente 
Social falou: O Projeto não 
só visa a incerção do homem 
rural no processo de desen- 
volvimento do Estado e con- 
secutivamente da Nação co- 
mo também alfabetizá-lo e 
introduzir mais técnicas no 
campo. 

De convênio — O proj. 
João de Barro já esta dire- 
tamente ligado através das 
Prefeituras em convênio o 
Dr. Pedro Neiva, Governa- 
dor do Estado e o sr. Jasé Xa- 
vier, Prefeito Municipal de- 
vendo nos próximos dias ser 
também firmado convênios 
com as outras Prefeituras que 
abrangem a região. 

Ainda Também por todo 
esse ano o Governador do 
Estado, prof. Pedro Neiva de 
Santana estará fortificando o 
projeto com o Gov. Federal 
atravér do Ministério de Edu- 
cação e Cultura. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTI ÜLAR DO INTERIOR DO ESTADO 

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

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

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

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

HRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO 

^ DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



II O PEOGRESSO Pagina 3 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n® 136 

Diretor-Proprietário 
José Matos Vieira 

Diretor e Redator-Chefe 
Jurivê de Macedo 

Colaboradores 
Mario Mazzini 

TIRAGEM 

1500 Exemplares 
Número avulso: 0,50 

» atrazado: 1,00 

assinatura anual 30.00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Simplicio Moreira. 1679 

A direção não assume responsabili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicados 

ÍÉfôÉa de Imperatriz S/A 

Av. Dorglval Pinheiro de Sousa, 889 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 
ASSEBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

2- CONVOCAÇÃO 
São convidados os senhores acio- 

nistas a reunírem-se em Assembléia 
Gêral Ordinária, às 20 horas do dia 
28 de maio de 1973 próximo vindou- 
ro no Clube Recreativo Tocantins 
nesta cidade, a fim de tomarem co- 
nhecimento dos seguintes: 

a) Relatório da Diretoria e Pare- 
cer do Conselho Fiâcal. 

b) Deliberação sobre aprovação das 
contas relativas no exercício findo. 

c) Elegerem a Diretoria, Conselho 
Fiscal e seus Suplentes. 

d) E o que ocorrer. 
Imperatriz, 05 de Maio de 1973 
Telefônica de Imperatriz S/A. 

Pedro Américo de Sales Gomes 
Diretor Presidente 

DATILÚGAFO — PRECISA - SE 

Procusa-se um auxiliar de es- 
critório que seja bom datilogra- 
fo. Tratar na DIMAGAM, no 
Entroncamento. 

S/A. Rádio Cultura de Imperatriz 

2^ CONVOCAÇÃO 

EMBPATEL e CINE inauguram o Cabo Submarino BRACAN 1. 

Interligam o Brasil ro Continente Europeu 

Eçn solenidade realizada no dia 
4 de maio do corrente ano, em 
Brasília sob a presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presiden- 
te da República, General de E- 
xército Emílio Garrastazu Medi- 
ei, foi inaugurado, oficialmente, 
o Cabo Submarino BRACAN 1, 
que interligará o Brasil à Espa- 
nha, estendendo-se ao longo de 
uma rota que vai de Recife à 
Ilha Gran Canária. 

A solenidade que contou com 
as presenças do Excelentíssimo 
Senhor Vice-Presidente da Re- 
pública, Almirante de Esquadra 
Augusto Hamann Rademaker 

Grunewald e do Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado Hy- 
gino Caetano Corsetti, teve a- 
inda, a participação do Ministro 
Iberê Gilson, Presidente da EM- 
BRATEL e das mais elevadas 
autoridades civis, militares e e- 
clesiásticas, além de convidados 
especiais, notadamente aqueles 
que figuram no primeiro plano 
do mundo internacional das te- 
lecomunicações, atendendo a um 
chamamento altamente signifi- 
cativo de representação ao ato. 

Durante esta cerimonia, dia- 
logam o Presidente Médici com 

Generalíssimo Franco, dando 

a necessária enfatização ao e- 
vento que, entre outros fatores' 
redundem num maior fortaleci- 
mento das fraternais relações 
existentes entre os dois povos. 

O Sistema BRACAN 1 é o 
primeiro telefônico submarino 
entre a América do Sul e Eu- 
ropa e foi implantado para a- 
tender ao vultoso tráfego entre 
os dois Continentes, além de fi- 
gurar como um processo alter- 
nativo do Sistema Satélite. 

Empregando a mais moderna 
tecnologia do momento, tem tem 
os seus pontos extremos nas 
localidades de Arinaga(Ilha Gran 

Canada) e Praia da Boa Viagem 
(Recife). Sua extenção é de 
5.000 km, aproximadamente, com 
uma capacidade de 160 canais 
de voz, possibilitando os servi- 
ços de telefonia, telox, transmis- 
são dje dados, fac-símilie e pro- 
gramas de alta fidelidade. 

A parte submersa do segmen- 
to Recife-Canárias inclui 137 
repetidoras bidirecionais tran- 
sistorisadas a amplificar os ca- 
nais de 20 em 20 milhas náuticas. 
Essas repetidoras permanecrão 
no"fundo do mar, sem necessi- 
dade de assistência no mínimo 
por 20 anos. 

Sociedade em foco 

Graça Oliveira 

ESTADO DO MARANHÃO 

DECRETO N0.01/73, de maio de 1.973 

Declara nulos, os Aforamentos feitos pelo então Prefeito Municipal, de 
Áreas do atual AEROPORTO desta cidade. 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, usando das 
atribuições que lhe confere a Lei. 

DECRETA: 

Art. ls— Ficam nulos, todos os Aforamentos feitos na área do atual Aero- 
porto, desta de cidade. 

Art. 25—Fica mantida, no entanto, por exceção a doação feita a favor do 
CAMPUS AVANÇADO, da Universidade Federal do Estado do Pa- 
raná, por ser, ela, de interesse do Município. 

Art. 35 A Prefeitura Municipal, através de seu Departamento Jurídico fi- 
ca autorizada a promover os atos. Judiciais, necessários e legais, pa- 
ra cancelar, em Juízo, as transcrições de Aforamentos, porventura 
feitos, de parte do citado terreno. 

Art. 45—Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação, revoga- 
das as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, 

em 14 de maio de 1.973. 

José do Espirito Santo Xaxier 
Prefeito Manicipal 

Pesquisa revela: 

Progresso na liderança 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1.665 
Imperatriz — Maranhão 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIÀ 

São convidados os senhores acio- 
nistas a reunirem-se en? Assembléia 
Geral Ordinária, às 20 horas do dia 
21 de maio de 1973 próximo vindou- 
ro no Clube Recreativo Tocantins 
nesta cidade, afim de tomaram conhe- 
cimento dos seguintes: 

a) Relatório da Diretoria e Parecer 
do Çonselho Fiscal. 

b) Deliberação sobre aprovação das 
contas relativas ao exercício findo. 

c) Elegeram a diretoria, Conselho 
Fiscal e seus suplentes. 

d) E o que ocorrer. 
Imperatriz, 05 de maio de 1973 

S/Á Rádio Cultura de Imperatriz 
Leôncio Pires Dourado 

Diretor Presidente 

Estudantes deComunicação da 
Universidade Federal do Para- 
ná que estiveram era Imperatriz 
pelo "Projeto Rondon", fizeram 
pesquisas que demonstrava as 
qualidades do povo da terra 
cosmopolita no sentido de co- 
municação. 

Perguntas "expert" sociologi- 
camente foram feitas à 28% des- 
ta comunidade nas diferentes 
áreas e diferentes graus intele- 
ctiais bem como: veículo de 
comunicação. Qual é o que v. 
mais admite? E muitas outras 
dessa natureza. 

Ficou a desejar muitos itens, 
mas, para a massa atualmsnte 
verificaram que visualmente o 
O Progresso lide ou, logo em se- 

guida veio o Correio Brasilien- 
se e depois vieram alguns outros 
do Maranhão. Enquanto que na 
parte auditiva, a Radio Timbira 
do Maranhão liderou com 62% 
para em seguida vir a Radio 
Clube de Belém com 12% e as 
outras que são ouvidas tiveram 
uma quota bem menor. 

Bem poucos conhecem o me- 
io de comunicação visual "TV" 
mas foram unânimes em acei- 
tá-la. Depois, como támbém sur- 
giu perguntas práticas a respei- 
to de cinemas, donde se regis- 
trou que a maior parte dos pes- 

quisados revelaram o Cine Mui- 
raquitã por ser um dos de mais 
ordem social. 

Ser mãe nessa paisagem do mun- 
do, é ser facho de luz que não se sa- 
be de onde vem, mas que ilumina 
o cenário. É pincelar de cores as coi- 
sas e a paisagem quebrando-lhe a 
monotonia.É passar despercebida e a- 
cariciar como a brisa, deixando por 
onde passa a fragancia do bem estar. 
Mãe — a mais bela e doce palavra 
do mundo! dia das MÃES o dia mais 
lindo do ano A gente quer homena- 
geá-las e não encontra palavras... ca- 
la e balbucia MÃE... mães de Im- 
peratriz pobre, rica. negra, branca... 
minha mãe! e os olhos ficam molha- 
dos, o coração batendo forte, e nos 
lábios uma prece de agradecimento. 
MÃE, TER MÃE .. Graças a Deus! 

☆ 
O garotão Carlos Jefferson e seu 

papai Dr. Joaquim Felix da Silva, fe- 
lizes esperam os amigos em sua re- 
sidência. a Travessa Dr. Antonio Mi- 
randa, 902, para um "drink", ocasião 
em que comemoram o aniversário 
da mãe Teresa Geuma Ulisses de 
Oliveira e Silva, a meiga aniversa- 
riante do dia. Parabéns a Teresa e 
um abraço pelo dia das mães- 

☆ 
Dentro ao bonito ritual religioso 

assistimos na Igreja de Fátima, sá- 
bado passado, o enlace matrimonial 
do Dr. José Cortez Moreira e a srta. 
Elenita Nascimento. Após a cerimo- 
nia os' noivos receberam os cumpri- 
mentos na residência de Elenita, o- 
portunidade em que ofereceram um 
"cocktaill'' elegantíssimo ao grande 
número de amigos que se fizeram 
presentes ao acontecimento. A famí- 
lia tradicional de Imperatriz estava 
ali representada por figuras de gran- 
de destaque, pertencentes ao clã dos 
Cortez, Mllhomem e Moreira. Para- 
béns aos noivos, muita felicidade "e 
que o homem não separe aqueles a 
quem Deus uniu. 

☆ 
O Clube Recreativo Tocantins re- 

uniu seus associados em "uma noite 
de verão': encontro social, que con- 
tou com a participação de Barbosa 
Show Bossa, e que homenageou a- 
través da mãe Modelo do Ano— sra. 
Augusta Marinho Rocha, mãe elegan 
cia— sra. Socorro Noleto; Mãe mais 
velha — sra. Olívia Cortez Moreira; 
mãe mais jovem—sra. Dora Seixas, 
todas as mães de Imperatriz numa, 
justa homenagem àquelas que já vi- 
veram, pensaram, sofreram, chora- 
ram e sorveram e agora param e 

passam para os filhos seus conceitos, 
suas conclusões suas certezas.., Um 
testamento maravilhoso. 

☆ 
O amigo Edmilson "O Poeta'', dia 

9, trocou de idade, e recebeu em sua 
residência justas e cinceras home- 
nagens, do seu vasto circulo de a- 
mizade Parabéns. 

☆ 
A AABB presta boje a sua home- 

nagem as mamães de Imperatriz 
com uma festa muito "chie" no Clu- 
be Juçara. 

☆ 
Comemorando o aniversário de 

Uram Marinho Rocha.' reuniram-se 
em sua residência na última quar- 
ta-feira fodos os meus amigos nu- 
ma reunião Intima e muito agradável. 

☆ 
A confortável residência do ele- 

gante Antonio Carlos Rodrigues, a- 
tuante gerente do BEM segunda fei- 
ra passada, recebia as mais expres- 
sivas figuras da sociedade local de 
A a Z. numa recepção fina e de bom 
gosto, em homenagem a sua bonita 
esposa sra Socorro Martins Rodri- 
gues, que voltava de um prolongado 
"cbeck-up" em São Luis. À S rro, 
nossos votos de boas vindas. 

☆ 
Esteve em Imperatriz numa circu- 

lada de negócioso dr. Raimundo Al- 
ves Costa, diretor presidente da 
Diesel Carolina e figura de grande 
destaque nos meios sociais de Car- 
olina. 

☆ 
Novamente em visita a nossa ci- 

dade o play-boy internacional e char- 
ming Osmar Teixeira Brito, proprie- 
tário das industrias Ovil-Chaparral 
e das fazendas Bíg-Vale. 

☆ 
Aguardem dias 2 e 3 de junho o 

primeiro Festival da Canção Popu- 
lar de Imperatriz. Inscrições a par- 
tir do. dia 16 na secretaria do Clu- 
be Recreativo Tocantins. 

Até a próxima semana, sem es- 
quecer "que os cães ladram e a Ca- 
ravana passa..Muito, traquilal" 

☆ 
Quem está em nossa cidade, é o 

Eng0. Letácio Temório Guedes Filho 
Dr. do Construtora T. GUEDES— 
Que faz o melo fio da cidade—e gran- 
de empresário do Nordeste. Ao sr.. 
Guedes, nossosvotos de boas vindas 

1 

C O V A P - Materiais para Construção 

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

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Estacionário Elétricos de 2 e 3 Fases 
Bombas Hidráulicas 
Material Elétricos 
Maquinas para Ração 

Revendedor do Cimento Búíalo 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — MA, 
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ráticos tiveram encontro 
\ 

No último encontro entre os 
protéticos "Dentistas Práticos", 
estiveram precentes todos os re- 
presentantes da classe dos esta- 
dos como também muitos asso- 
ciados naquela entidade. 

Debates — Depois do Presi- 
dente da Associação dos Proté- 
ticos, sr. Joviano Barbosa fazer 
a exposição pela qual foi con- 
vocada a Assembléia Geral foi 
dada palavra a muitos que fi- 
zeram uso entre oqjtros também 

representantes da classe do Ex- 
terior. 

O cume do debate teve oca- 
sião quando o sr. Joviano Bar- 
bosa, presidente da entidade fêz 
levar ao conhecimento dos as- 
sociados um projeto que 
foi aprovado por unanimidade, 
e consecutivamente levariam à 
presença do Presidente da Repú- 
blica Gal. Emílio Garrastazú 
Médici. 

Representantes de outros paí- 
ses falaram. 

Diversos representantes da 
classe de eutros países que es- 
tavam presentes na reunião dei- 
xaram suas impressões; dentre 
eles o Pres. da Assoc. dos Pro- 
téticos da França que disse: 
"Admito muito os Cirurgiões 
Dentistas reinvidicarem seus di- 
reitos, mas por ser o Brasil um 
país em estado de desenvolvi- 
mento o maior acerto do Presi- 

denie da República seria exigir 
um curso para especializoção 
dos protéticos, igualassem com 
os Cirurgiões Dentistas a vista 
que, os protéticos são técnicos 
e os Cirurgiões não dispõem da 
mesma experiência na prótese". 

Mal entendido — O jornarlis- 
ta João Siebra, correspondente 
de um matutino de Goiás abor- 
dou em sua reportagem: A As- 
sociação dos dentistas Práticos 
do Brasil, não possui nenhum 

documento como entidade para 
fazer determinado tipo de rein- 
vidicaçõel diante do Presidente 
da República, e mesmo que 
houvesse não teriam menor con- 
dição de validar a classe. 

J . A notíéia chegou até ao Gal. 
Emílio Médici no que afirmou: 
Até mesmo um cachorro tem 
documentos, que dirá uma As- 
sociação que já tem 3 anos vin- 
culada ao INPS. 

Dois crimes na Fronteira 

COLUNA DO VIDIGAL 

VOX POPULI 

As cidades fronteiriças de 
Porto Franco e Tocantinó- 
polis foram sacudidas no i- 
nicio da semana por dois 
homicídios. 

EmTocantinópolis, chegou 
ao amanhecer de 3- feira o 
corpo de José Sirqueira, co- 
nhecido por José do Louro, 
assassinado a tiros e facadas 
por quatro elementos no lu- 
gar Ligação, no Pará. Pes- 
soas que acompanhavam a 
vítima informaram que a 
mesma foi abatida na rodo- 
via, levando o tiro fatal den- 
tro de seu próprio carro, sem 

nenhum gesto de reação. En- 
furecidos. os assassinos des- 
fecharam sobre o cadáver 
tiros e facadas, evadindo-se 
todos a seguir. Consta ainda 
que tudo seu deu em decor- 
rência de acerto de contas. 
José Louro eia empreiteiro 
de serviços da Construtora 
Mendes Júnior e os assassi- 
nos eram seus trabalhadores. 

Porto Franco — Do lado 
maranhense, naquela mesma 
manhã o delegado de policia 
foi acordado por um cidadão 
algo embriagado que pedia 
proteção contra 3 elementos 

A MASSA E OS TOXICOS 

^ Massa humana se evor 
lui dia a dia na aprendizagem 
e na tecnclogia. Fazem coi- 
sas especializadas; lembram- 
se de tudo. Fazem novus 
descobertas. Para isso se 
preparam continamente,mas 
esquecem o essencial: exis- 
tência de Deus sobre todas 
as coisas. A massa pratica- 
mente se coaduna com tudo 
que existe na vida material. 

Os hippies são muito fa- 
lados em nosso meio. Muita 
gente os admira em tudo, 
sem saber da vida prática e 
costumes da maioria deles. 
A maior parte são viciados. 
Todavia com tudo isso que 
fazem, ainda gritam falando 
sabre a Paz. Imitam perfida- 
mente a missa, para poder 
distribuir melhor suas drá- 
geas. 

A DISTRIBUIÇÃO 
! Os hippies celebram a 

missa a que dão o nome de 
Missa Negra. É distribuída 
a chamada Hóstia Negra, 
contendo drágeas de LSD. 
Em um festival de Hippies 
compareceram 500.00. 96% 
deles eram viciados. Estes 
jovens foram pessoas baca- 
nas, mas na realidade são 
uns verdadeiros indoutos de 
espírito. Virem Trogloditas, 
tornando a juventude, aos o- 
Ihos de muitos; um Sem Mo- 
ral. Destruindo os brilhos e 
a esperança de um mundo 
filantrópico. 

Precisa-se de muitos tijolos 
para construir um edifício. 
E nos precisamos nos colo- 
car no lugar desses tijolos, 
para a construção de um 
mundo melhor e Altruísta, 

que tomavam parte numa 
banca de jogo de azar no 
Entroncamento, alegando 
que fora espancado pelos 
mesmos que ainda dispara- 
ram contra êle bala pipo 7,65. 
À falta de destacamento po- 
licial suficiente o delegado 
chamou para a diligência um 
filho e o escrivão Rubens E- 
gito. Ao chegarem loacal a 
autoridade tentou dialogar 
com o dono da casa, resul- 
tando dai discussão. Inferi- 
orizados o delegado e seus 
acompananhantes recuram 
sempre seguidos dos jogado- 
res e do dono da casa, até 
quando se deu o choque fa- 
tatal. Alega o escrivão que 
ao desarmar um dos elemen- 
tos ficou sob a mira do re- 
vólver outro. Sem tempo pa- 
ra sacar de sua própria ar- 
ma o auxiliar do delegado 
detonou contra o agressor o 
revolver do amigo deste que 
acabara de tomar. O único 
tiro fai mortal, caindo o jo- 
gador sobre a sua arma; os 
demais correram a seguir. 

Como as autoridades po- 
liciais estão envolvidas no 
incidente, o "Sr. Pedro Sà, 
que é a titular da delegacia 
enviou telegrama ao Secre- 
tário de Segurança pedindo 
a indicação de delegado es- 
pecial para a abertura de 

inquérito. 

Como não podia deixar de 
acontecer, em Porto Franco 
a ocorrência vem servindo 
de comentarins variados en- 
volvendo inclusive políticos 
de projeção. 

Tenho ouvido freqüentemente comentários desatrosos acêrca 
da maioria dos nossos potíticos reprerntantes do Povo nas di- 
versas casas de parlamento. Condena-se-lhes o imobilismo, que em 
alguns chega aparecer lerdeza mental mesmo. Reclama-se contra 
o analfabetisma de uns, contra a fraca imaginação de outros, 
enfim contra a falta de preparo em quase todos, desse naipe, 
para funções que pelo menos teoricamente, haveriam de ser e- 
xercidas por cidadãos mais letrados, culto, bem falantes, entendi- 
dos do ofício de legislar. Concordo em parte, com essas observa- 
ções mas entendo que referidos cidadãos não são culpados por 
estarem onde podem ser encontrados. Foram chamados pelos 
partidos e por estes lançados às eleições. Foram eleitos pelo po- 
vo. A responsabilidade me parece ser dos partidos que deviam 
concluir por um elenco de nomes à altura dos seus programas e 
das funções eletivas. A eles deveria caber a triagem, do modo a 
que se submetesse ao eleitorado uma chapa realmente bem elabo- 
rada, Em síntese, cada povo tem o representante que merece. 
Portanto, se os representantes que temos atualmente não servem 
em sua maioria que ninguém reclame. Foi o Povo que os es- 
colheu. Vox Dei. 

Há cêrca de três anos sem realizar operações com o FUN- 
DECE-Mundo de Democratização do Capital das Empresas, o 
Banco do Estado do Maranhão volta agora a atuar nessa faixa 
oferecendo, de logo, capital de giro às Indústrias maranhense. 

Confirmado: Jornal de Bolso vai voltar a circular ogora em 
off-set, a partir do dia Io. de maio e daí em diante todos os dias 
a partir das 11 horas da manhã. 

/'O Estado do Maranhão", no lugar do Jornal do Dia, vai 
ser o jornalão do Estado. Esta semana começam os ensaios. O 
canal de Telex já foi liberado. A equipe está pronta. Jornal não 
é só máquina. É principalmente gente capaz. Que sabe escrever. 

AMADEU AZEVEDO 

Repercutiu dolorosamen- 
te nos meios comerciais des- 
ta cidade, a infausta notícia 
do falecimento do sr. Ama- 
deu Azevedo ocorrido nó dia 

11 do corrente um hospital 
de Belo Horizonte, onde fo- 

ra submetido a melindrosa 
intervenção cirúrgica no ou- 
vido. Filho da tradicional fa- 
mília carolinense, Srs. Otal- 

mir Azevedo e Jacy Jácome 
Azevedo. Comerciante nesta 
cidade, dirigia o Posto e Au- 

to Peças S. João, sendo pes- 

soa bastante relacionada. O 
extinto, deixa viúva a sra. 

Odilia Milhomem Azevedo e 

dois filhinhos na orfandade. 

À família enlutada, envia- 
mos nossos pêsames. 

TIPOGRAFIA VIOLETA 

A mais bem montada da região. 

Seção de impressos sob encomenda e do tipo comercial, cartões para participações e 

de visitas, confecção de carimbos dos mais variados formatos. 

Papelaria em geral. 

Rua Simplicio Moreira, n." 1679 Fone 163 — IMPERATRIZ - MARANHÃO 
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Ei 

Vendo e ouvindo Oração à N. Sra. Perpetuo Socorro 

CATARINUS SANTUS 

É ali, bem próximo do Mercadinho a sujeira. Quem qui- 
ser pode ver. 

XXX 
Coisa boa que o prefeito já fez foi firmar convênio com o 

Gov. do Estado para a implantação do Projeto Jofio de Barro. 
Xxx 

Estão de parabéns os secretários municipais, ganhando mais 
que os secretários do Estado. 

xxx 
Piscinas boas é ali na rua Ceará, quem quizer pode fazer os 

seus exercicios só aos domingos, mas todos os dias qre chove. 
A menor tem 20 mts. de largura e muitos de cumprimento. Prá 
fazer um cálculo aproximado deve ter 2141 m2. 

xxx 
Nas campahhas eleitorais era constante as mentiras. Até ago- 

ra se pode observar, o único trabalho foi feito pelo próprio povo 
na "OI" - Operação Impacto. 

xxx 
Essa é boa: O sr. Barros, escriyão do 1^ Ofício quiz pagar 

o seu imposto predial e não foi aceito. Um caso siugeneris no Bra- 
sil, porque sempre o proprietário não quer pagar, mais, aqui em 
Imperatriz é o contrário. Só muita amizade... 

xxx 
De parabéns o casal, Ma. do Socorro e Pedro de Alcantara, 

ambos funcionários do INPS, que receberam novo membro para 
a familia, desta feita foi uma robusta garota, Francisca que nas- 
ceu no dia 7 do corrente. 

xxx 
A Limpeza Deus amou — medida acertada seria: A polí- 

cia pegar os malanros e fazer limpar o "campo santo", cemitério. 

Agradecidos, por mais uma graça 
alcançáda, publlcomos a seguinte o- 
ração em louvor á Magnífica Mãe do 
Perpétuo Socorro: "Querida Mãe, 
convencido que vós sois nosso Per- 
pétuo Socorro não sómente nas ne- 
cessidades espirituais mas também 
nas temporais, aproxlmamo-nos de 
vós com corações submissos e hu- 
mildes porque temos confiança filial 
em vosso poder e bondade, implo- 
rando-vos nos assistais em nossa a- 
tual preocupação financeira. Devido 
a circunstancias imprevistas que sur- 
giram em nossa vida, estamos em 
necessidade extrema e em embaraço 
pecuniário, sendo-nos impossível sal- 
dar nossas dívidas; não pedimos, 
mãe querida, para riquezas, se a pos- 
se da mesma não estiver de acordo 
com a santa vontade de Deus; so- 
mente; somente imploramos vossa 
assistência a fim de nos livrarmos 
de nossas obrigações prementes. 
Cremos, Mãe querida, que sois a Ra- 
inha do Céu e da terra, e assim dis- 
pensadora de todas as graças de vos- 
so Divino Filho Jesus Cristo, que 
adquirlste por vossa dignidade ad- 

mirável uma jurisdição especial so- 
bre toda a criaçfo. Cremos que sois 
não somente rica, como também êx- 
tremamente bondosa e generosa para 
com todos os vossos queridos filhos. 
Então oh Mãe do Perpétuo Socorro, 

imploramos vosso auxilio de que tan- 
tq precisamos em nossa necessidade 
financeira. Nós vos agradecemos e 
prometemoe espalhar por toda a par- 
te as maravilhas de vossa gloriosa 
imagem. AMEM". 

Edital de Praça 

ANUNCIO 

EDITAL 

Vende-se uma fazenda em Jo- 
ão Lisboa, de 46 hectários, cer- 
cada de arame de primeira qua- 
lidade, com cinco compartimen- 
tos, toda gramada, com água 
permanente, curral de madeira 
serrada 35 gados leiteiros. 

A tratar na rua Sousa Lima, 
780, com o Sr. José de Ribamar 
em Imperatriz—Ma. 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 2a Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem, dele conhe- 
cimento tiverem ou interessar possa que, no dia 25 (vinte e cin- 
co) de Maio do corrente, às 10 (horas), na Sala do Fórum desta 
cidade, sob a presidência deste Juizo e pregão do Porteiro dos 
Auditórios, serão levados a venda e arrematação os bens penho- 
rados a Francisco Freire de Oliveira, na Ação Executiva que lhe 
move Vercino Pereira da Cunha, a queia mais e maior lance 
oferecer sobre o preço da avalição de Cr$ 40.000,00 (quarenta 
mil cruzeiros) o seguinte imóvel: Uma casa nesta cidade à Av. 
Getulio Vargas, coberta com telhas, paredes de alvenarias, piso 
ie cimento, estilo comercial, com 2 (duas) portas de frente com 
5 compartimentos, medindo 10 (dez) metros de frente por 40 
(quarenta ditos de fundos, frente pjra o Sul e fundos para o 
Norte. 

Quem, pois. o dito imóvel quizer arrematar, poderá fazer 
no dia e hora e lugar acima referido, com dinheiro a vista ou si- 
nal de 20% (vinte por cento) devendo neste caso integralizar 
o seu lance dentro de 48 íquanrenta e oito) horas, sob pena de 
perder o sinal dado. E, os devidos fins de direito, mando passar 
o presente edital, que será afixado no lugar do costume e pu- 
blicado no Jornal «O PROGRESSO» desta cidade, por 3 (Três) 
vezes. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 5 dias de 
Maio de 1973. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilo- 
grafei e subscrevi). 

(Dr. José Delfino Sipaúba) 
Juiz de Direito aa 2a Vara 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, cidadão Jo- 
sé do Espírito Santo Xavier, no uso de suas atribuições legais, etc. 

Faz saber a todos os seus muníclpes, e a quem mais interessar pos- 
sa, ou dele conheclnento tiver que, pelo prazo de 30(trinta) dias que o Sr. 
Gervásio Saraflno dos Santos, brasileiro, casado residente domiciliado nesta 
cidade, requereu por AFORAMENTO na forma do lei, um terreno de pro- 
priedade de patrimônio Municipal desta cidade a trav. Sem nome, fundos 
com a Sra. Sabina Pereira da Silva, pelo direito com a Rua Rio Grande, pe- 
lo lado esquerdo com o Requerente, medindo de frente 34,70 m. de laterais 
e fundo 42,50 m. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz—Ma. aos 09 dias do 
mês de maio de 1.973. 

José do Espírito Santo Xavier 
Prefeito Municipal 

Q Y j L Óleos Vegetais Imperatriz Ltdc. 

" Industrializao das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14-Fone 278—Imperatriz—iMa. 

CQ.C.06 - 146 245- Insc. Est. 142053.006 
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Jogatina envolve menores 

Um dos problemas cru- rapidez. O jogo que vem 
ciantes a ser enfrentados sendo mais explorado pe- 
em Imperatriz é a presen- 
ça constante e em grande 
escala do menor abando- 
nado nos jogos de azar 
que aqui proliferam impu- 
nemente com estonteante 

tablado Êsse tipo de jogo que an- 
teriormente só era visto 
nos parques de diversão 
hoje enchem os logradou- 

O Secretário de Segurança, Cel. Paulo Maranhão Ay- 
res, inaugurou na quarta feira última, a Delegacia de Trân- 
sito desta cidade. 

na tentativa de 
'cercar' uma carteira, o 

los camelos e malandros que não é fácil mas ren- 
é o da carteira de cigarro de muito à banca. E elas 
espalhadas sobre um ta- já são muitas espalhadas ros públicos mais diversos, 
blado; o jogador compra pela cidade, algumas com Um dos donos dessas 
na banca aros de madei- acompanhamento musical bancas ao ser abordado 
ra que atira sobre êsse e iluminação de primeira pela reportagem declarou 
  "ninguém obriga ninguém 

a jogar; joga quem quer 
e não tem grilo". Outro de- 
clarou que "atualmente o 
negócio não está sendo 
mais rendoso porque a 

concorrência está grande 
Antes davja uma nota vio- 
lenta; principalmente 
quando os peões vinham 
à cidade". 

Bom ou ruim, o fato é 
que alguns desses banque- 
iros já adquiriram até car- 
ro,enquanto apolicia dei- 
xa tudo correr em paz,com 
os menores participando 
ativamente do jogo. E os 
comissários de menores, 
onde se escondem?' 

■ÍV 
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2 CÉL. PAULO MARANHÃO AYRES 

Na oportunidade o Cel. Paulo Maranhão disse: Em Impera- 
triz o desenvolvimento é uma constante, portanto, constân- 
cia se faça no setor de segurança. Mais adiante o titular de 
Segurança afirmou; Para a maior organização no setor de 
TRANSITO, serão abertas sub-delegacia da Delegacia 
que ora é inaugurada. 

Ao ato da inauguração estiveram presentes, o chefe 
da municipalidaae; sr. José Xavier, vereadores, chefe da 
Policia de Imperatriz; Cap. Xavier—que viajara para fazer 
um curso era Fortaleza,ficando em sua substituição o Ten. 
Victor — autoridades civis, jornalistas, e representantes 
de classes. Logo em seguida foi empossado o Delegado 
de Trânsito sr. Elias Paixão Gomes de Sousa, na nova sé- 
de à rua Frei Manoel Procópio ao lado do Colégio Santa 
Teresinha. 

Carolina Presente na 

V Expo. Agropecuária 

Para assistirem a V Ex- 
posição Agro-Pecuária de 
Imperatriz, estiveram nesta 

cidade o prefeito de Caroli- 
na, sr. José Olímpio Barbosa 
com seus assessores Pedro 

Albuquerque e Silva e Val- 
dir Azevedo e fazendeiro Ma- 
nael Batista Farias. 

Durante o período que per- 
maneceram na capital do 
Tocantins, os ilustres caro- 
linenses deu-nos o prazer da 

honrosa visita, quando na 
oportudade foi feita uma as- 
sinatura d'0 Progresso" pa- 
ra a Prefeitura daquela ci- 

dade. Ao se despedirem do 
nosso diretor, deixaram pa- 
lavras de incentivo para a luta 
que inciamos Agradecemos. 

Notícias 

Policiais 

MANÍACO tenta a morte 
O indivíduo Francisco Alves Ro- 

berto. residente na Av. Dorgival Pi- 
nheiro de Sousa atentou contra sua 
própria vida, empunhando sua arma 
no ouvido, e consecutivamente se 
atirando com taurus calibre 38. 

A vítima foi transportada para o 
Hospital Dr. Otávio Passos, mal 
estado de saúde. A ocorrência foi 
registrada na delegacia de policia 
donde se desconhece as causas. 
ROUBOS UMA CONSTANTE 
NA EMPRESA TAVARES 

A Sr. Antonlo Oliveira de Sousa, 
apresentou queixa na Delegacia de 
Policia contra as irresponsabilldades 
da Empresa Tavares. 

O Sr. Antoaio quando trafegava 
no Expresso daquela Empresa da li- 
nha Teresina Imperatriz' foi dentre 
muitos um dos passageiros que viu 
toda sua bagagem subtraída. 

Fazemos um apelo aos proprietários 
da Empresa, para que tome medidas 
nesse sentido. Só assim, os passa- 
geiros terão mais segurança vi- 
ajando. 

DESORDEIRO ENGAIOLADO 
O desordem» chamado José Riba- 

mar Lima, residente na Rua Piaui ae 

1416 foi preso quando fazia das suas 
na V Exposição Agro-Pecuária. 

Atacando diversos elementos com 
porradas provocando esquimoses, o 
indivíduo José Ribamar ainda no 
ato quando a policia o aprisionava, 
procurava dar as suas pauladas. 

Náutico Clube Cearen- 

se congratula-se com 

"O Progresso" 

Do conceituado Clube 

Náutico Cearense de Forta- 

leza, recebemos o seguinte 

telegrama: 

Nome NÁUTICO ATLÉ- 
TICO CEARENSE, nosso 
particular temos satisfação 
manisfestar nossos votos 

congratulações jornalO PRO- 
GRESSO através pessoa seu 
diretor, oportunidade esse 
orgão imprensa brasileira 
comemora seu terceiro ani- 

versário fundaçãovg coroado 
relevantes serviços dedicados 
desenvolvimento região Im- 

peratrizpt Cordialmente Ara- 
ripe — Presidente 

Preso em Imperatriz 

procurado pela GB 

A justiça local recebeu 
telegrama do Delegado de 
Capturas da Guanabara so- 
licitando noticias de Hum- 
berto Moreno Farias que se 
evadiu daquele Estado após 
condenação a dois anos de 

reclusão. Por coincidência 

Humberto acha-se na cadeia 

local respondendo a processo 
por tráfico de maconha. O 

diambeiro deverá ser recam- 

biado à Guanabara. 

Comentando 

JURIVÊ 

Casa de ferreiro, espêto de pau. O delegado Floris- 
mar Almeida que já dirigiu o Trânsito local foi visto fazen- 
do exame para obter a sua carteira de motorista. Donde se 
conclui que o ex-dirigente do TRANSITO não estava na 
dele. 

☆ 1- . 
E depois vem a estória daquele cidadão que recebia 

dinheiro das partes para a inscrição aos exames. O DE- 
TRAN que não tinha nada com isso não reconheceu as 
inscrições e fez tudo denovo, inclusive a cobrança corre- 
ta. Consta que o dinheiro mal pago foi em parte de- 
volvido. . 

☆ 
Novidade na loteria estadual: o grande prêmio da 

semana não saiu para Imperatriz. Deu Bacabal. 
☆ 

Excelente medida do prefeito Xavier a Criação do Con- 
selho de Desenvolvimento Comunitário. Queiram os céus 
que o Conselho cumpra seu papel. 

☆ 
Outra boa do prefeito: promete adquirir uma moto- 

niveladora para a conservação das ruas e das estradas 
vicinais. 

☆ 
Noticia um jornal carioca que Sarney está evoluindo 

para a candidatura La Roque ao Senado com o intuito de 
derrotar seu partidário Millet. O suplente de La Roque 
segundo o jornal, seria nada menos que Luis Fernando Frei- 
re, filho do arqui-inimigo de Sarney e de La Roque, Vito- 
rino Freire. Isso é o que se chama coerência política. 

* 
Cadê a água? O SAAE bebeu, cobrou e não forneceu. 

☆ 
Enquanto é aguardada a homologação da nova pista 

de pouso da cidade uma verdadeira bomba explodiu sobre 
o campo velho. É que o prefeito municipal anulou todos 
os aforamentos de lotes ali concedido por antecipação, res- 
salvada a doação ao Ministério do Interior, para o Campus 
Avançado. 

Conto para vocês os motivos do atraso do jornal. Se- 
mana passada a tipógrafo encarregado da paginação e da 
composição deixou o redator fazendo revisão de uma das 
páginas "enquanto ia ali tomar um lanche". Até hoje não 
mais foi visto nem vivo nem morto; nem se tem notícias 
de seu paradeiro. Como diria minha avó, SUVERTEU-SE. 

☆ 
Advocacia a grosso e a varejo é que se está vendo 

em Imperatriz. As "ofertas" de serviços e os anúncios de 
escritórios estão parecendo coisa de camelô em feira de 
sábado. 

E o regulamento? E a ética? 

Dois já condenados 

■* 

Dr. Salvio Dino 

São os seguintes os resulta- 
dos dos julgamentos pelo Tri- 
bunal do Júri na última semana: 
José Maria Silva foi condenado 
a 10 anos de reclusão e Joaquim 
Lopes Nascimento a 2 anos e 3 
meses. Otávio Delmondes de 
Sousa foi absolvido,tendo recor- 
rido da decisão o Ministério Pú- 
blico. A defesa dos dois primei- 
ros esteve a cargo do advoga- 
do Vicente de Paulo que tam- 
bém funcionou na defesa de Del- 
mondes ao lado do advogauo 
Juri\ê de Macedo. 

Dia"24, com a defesa a car- 
go do Dr, Sálvio Dino e a acu- 
sação com o Dr. José Maria Ro- 
drigues e o Dr Edvaldo Amo- 
rim estará sendo julgado Ma- 
noel Magarefe. 

/ 


