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GOVERNADOS VEM ENTREGAR PISTA DE POUSO 
\ ) / 

Falando ao IMPARCIAL, 
declarou o Gov. Pedro^Nei- 
va que no dia 30 do corrente 
estará em Imperatriz a fim 
de entregar, pronta para o 
recebinreftío de asfalto, a iment^c 

pista de pouso do novo aero- 

porto de Imperatriz, feita até 

aqui pela SVOPe,apartír do 

asfalto, pela Zona Aqréa com 

jusridição sobre a/tidade. 

;tão. 

Associásp^iÉjlÉGiiriipj 

Sob a alegação de que con- 
ta em S. Luis com um canal 
ocioso de rádio-difusão e de 
que a Rádio Gurupi não con- 
segue atingir o nível deseja 
do de faturamento, 
tos, ligados a direção dos 
rios Associados no Ma 

li 
muc 

mto esi 

eleme 
iá 

nhão 

ensando na possibi- 
de trazer para Impe- 

cla emissora. O as- 
sendo levado a 

apreciação Superior, depen- 
dendo tambémN^a liberação 
do canal pelas autoridades 
governamentais. \ 

Fátima Eliane 

em Brasília 

Depois do cumprimento 
de variado programa na Ca- 
pital do Estado onde inclusi- 
ve foi recepcionada pelo Go- 
vernador Pedro Neiva, está 
em hoje em Brasilía Fátima 
Eliane, Miss Maranhão. Na 
Novacap Eliane assistirá a 
escolha da representante do 
Distrito Federal, sua con- 
corrente ano título de Miss 
Brasil. 

Notícias de Marabá infor- 
mam que o interventor na- 
quela cidade, Cap. Elmano 
Moura Melo seria afastado 
do cargo em conseqüência de 
representação oferecida em 
Juízo contra o mesmo pela 
promotoria pública da comar- 
ca. 

O procedimento do pro 
motor teria como base a apli- 
cação de verbas não autori- 
zadas pelo legislativo, em se- 
tores diversos. Consta ainda 
que o Interventor seguiria 
para Brasília atendendo a 
chamado do Ministro da Jus- 
tiça. 

Encampação 

não: Compra 

A propósito da recente de- 
cisão ministerial que confere 
à TKLMA a exploração ex- 
clusiva dos serviços telefôni- 
cos no Maranhão, está igual- 
mente esclarecido que não 
poderá a TKLMA simplesmen- 
te encampar os acervos das 
companhias telefônicas já e- 
xistentes, cabendo-lhe, sim, a 
compra desses acervos para 
incorporação dos mesmos ao 
seu patrimônio. A notícia vem 
divulgada inclusive em jorna- 
is da capital do Estado. 

Costureiro 

vem abrir 

Butique 

O costureiro Morais, radi- 
cado na Capital do Estado e 
criador fios guarda - roupas 
das disputantes de "Miss Ma- 
ranhão", agora voltado para 
o vestuário de Fátima Eliane 
confessou a amigos que de- 

pois de constatar o bom gos- 
to e a elegância da socieda- 
de feminina imperatrizense 
está disposto a instalar nesta 
cidade uma luxuosa butique, 
com criações exclusivas. O 

Denner maranhense deverá 
voltar a Imperatriz após o 
concurso de Miss Brasil. 

Sindicato Não dá Terra 

Da coluna " Movimento 
Sindical" do IMPARCIAL, de 
22 do corrente, transcreve- 
mos: 

"Os trabalhadores filiados 
aos Sindicatos Rurais preci- 
sam viver alertados contra a 
demagogia de certos dirigen- 
tes que estão prometendo a 
distribuição de terras. Em 
primeiro lugar, os Sindicatos 

não possuem terra. Em se- 
gundo, se as possuisem seria 
patrimônio da entidade e 
somente o Ministério do Tra- 
balho poderia autorizar qual- 
quer destino às mesmas. Em 
terceiro, o problema de terra 

esta sendo tratado direta- 
mente pelo govêrno faderal 
com ajuda dos govêrnos es- 
taduais e do INCRA, com 
muita cautela e dentro de 
princípios os mais humanos 
e justos. Quanto às questões 
atinentes à discussão de pro- 
priedades, sòmente o judiciá- 
rio poderá apreciar. Com se 
vê, não ha vez nesse proble- 
ma para demagogia '' 

Novidade: 

FIQUE ESBELTU(A) 

Massagem Elétrica 
Rua Ceará. 830 — Imperatrl-Ma. 

Renato Moreira 

Acidente Mata Médico 

O médico Cláudio Pimen- 
ta, do Hospital Nr.Sa. de 
Fátima, do povoado Liga- 
ção, faleceu na tarde de 22 
deste no Hopital Santa Ce- 
cília, em Imperatriz, víti- 
ma de hemorragia oriunda 
profundo corte na região 
craneana em conseqüên- 
cia de acidente de carro 
na rodovia Belém-Brasí- 
lia.— Vindo de Ligação, 
em companhia de um ami- 
go, aquêle clinico perdeu 
o controle de seu carro 
que capotou, rolando pa- 

ra^-íora do leito da estra- 
da, altura do lugar Ja- 
caré. Saindo do carro o; 
dois amigos\ainda cop&e- 
guiram faze-l^ voltar à 
posição normal/fumando 

a seguir para Açailándia, 
já em outm conduçabyà 

procurasocorros. EssaN 

imprudência foi fatal à vi- 

tima;que perdendo muito 
sángueteve hemorragia a- 

gravada pelo esforço fei- 
to. Já chegou em Impera- 
triz apenas respirando 

com/dificuldade, de nada 
IJie valendo os socorros 
da equipe do vSta. v ecilia. 

Depois de 4 horas em ba- 
lão de oxigênio o Dr. Clá- 
udio veio a falecer. 

O morto contava 38 a- 
nos de idade e é natural de 

inas Gerais. Sua família 

resme em Belo Horizonte 
de ohde já foi chamada pa 
ra virnssistir ao sepulta- 
mento que^se dará em Li- 

gação para onde seguiu o 
corpo, embalsamado. 

K 

Viu transcorrer sua data nat'' .cia no dia 22 passado 
o Prefeito Renato Moreira, de 1 aperatriz. 

A data foi festivamente comemorada, recebendo o 
mentor municipal'homenagens variadas, especialmete dos 
colégios municipais, setor aliás marcado profundamente 
pela administração Renato Moreira que vem dando des- 
taque especial à obra educacional. Também o funciona- 
lismo municipal, amigos de S.Sa. e representantes de en- 
tidades diversas prestaram ao aniversariante seus cum- 
primentos e homenagens. 

O PROGRESSO, sempre merecedor da amizade e do 
respeito do ilustre auiversariante, associa-se as homena- 
gens que merecidamente Renato Moreira recebeu. 

Mais Hospitais crÉnciado pelo INPS 

Fomos informado que os 
Hospitais Santa Tereza e S. 
Vicente de Ferrer, estão cre- 
denciados pelo Instituto Na- 
cional de Previdência Social 
(INPS) a atender os seus se- 
gurados. A informação foi 
prestada pelo Dr. Carlos Go- 

mes de Amorim que junta- 

mente com o Dr. Antônio 
Regis de Albuqueque estive- 

ram em S. Luiz, onde assi- 

naram convênio com aqula 
autarquia. Parabéns, pois, ao 

povo de Imperatriz. 

PARAÍSO... perdido 

São João qo Paraíso che- 
gou a ser um dia elevado a 
cidade; elegeu o seu primei- 
ro e único prefeito que não 
tomou posse porque municí- 
pio voltou à condição de dis- 
trito de Porto Franco. Cen- 
tro produtor de excelente 
qualidade, região de pasta- 
gem abundante, atraiu de- 
zenas de famílias e comer- 
cio de destaque região. 
Também no campo político 
sempre teve decisiva influ- 
ência nas urnas de Porto 
Franco, impondo a eleição 
de vice-prefeito e de muitos 
vereadores. 

Hoje, a estrada Porto Fran- 
co-S. Luis, a falta de escolas 
secundáriás no povoado, o 
deslocamento de fazendeiros 
e de comerciantes para ou- 

tros centros, a falta de em- 
prêgô e a ociosidade da mão 
de obra, tudo isso marca o 

declínio de São João do Pa- 
raíso que perde em favor 
de Porto Franco e da faixa 

goiana da Belém- Brasília, a- 
té Gurupi, grande parte de 
sua população. Uma rodovia 
saindo de Porto Franco e 
passando pelo povoado com 
destino à região da Cinta, al- 
tamente produtora de gêne- 
ros alimentícios, talvez ain- 
da salvasse São João do Pa- 
raíso. Mas esssa é outra 
história 

Dr. José Sipaúba 

Anivarsaria hoje S.Bxa. o 
Dr. José Delfino Sipaúba, ju- 
iz ie direito da 2.^ vara da 
comarca de Imperatriz, edu 
cador emérito e expoente da 
cultura jurídica maranhense. 
O magistrado que por sua li- 
nha de conduta e apêgo ao 
trabalho desfruta da maior 
simpatia popular, recepciona- 
rá seu vasto círculo de ami- 
zades com um churrasco no 
Juçara Clube de que é diri- 
gente, também, com muito bri- 
lho. Associando-se às irani- 
festações de júbilo O PRO- 
GRESSO rende ao aniversa- 
riánte ilustre a mais calorosa 
homenagem, 
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Atitudes e Contrastes 

Escreve M. M 

A Humanidadê edifica o mo- 
numento da sua grandeza histó- 
rica, com as filigranas do dever, 
do amor,do civismo, da compre- 
ensão e da renuncia. 

O demonio tèce a trama do 
seu império, com a baba do odio, 
e com as farpas da inveja e am- 
bição. 
A luz eterna da gloria, jamais se 
extingue ante o altar do herói, 
do santo,do mártir ou do patriota 

O pantanal do mal encobre no 
seu atoleiro, rastros de san- 
gue, farrapos de luto, gotas a- 
margas de lagrimas, aparas de 
metal, cscos de lantejoulas e de 
missangas. 

Jesus é Amor. São Francisco 
de Assis è a bondade humilde 
e edificante. Leonidas nas Ter- 
mopilas, é o protesto de uma ra- 
ça e o simbolo glorioso do hero- 
ísmo de um povo e de uma épo- 
ca. Tiradentes no patibulo, é a 
imagem sublime da gr ndeza e 
vigór de um apostolado de um 
anseio,a conciencia de u "•a es- 
perança e a robustez de u ^ Fé. 
A criança vivendo as traqi 1a- 
gens da sua inocência, é um e- 
xemplo bélo de pureza e doçu- 
ra. 

Caim, Judas, Calabar, Silve- 

rio dos Reis et catérva, é um 
monturo de podridão moral, es- 
tigma de uma epóca, marginais 
da história. 

No firmamento dos feitos ma- 
rabaenses, fulgura a gloria das 
virtudes civicas de Homens co- 
mo Carlos Leitão, Anastácio de 
Queiroz e Augusto Dias. 

Aqueles também que no de- 
sempenho da função publica ou 
política, colocaram a cabeça e 
o coração acima dos momentos 
e paixões domesticas, e pude- 
ram situar a compreensão do 
dever á altura dos anseios e ne- 
cessidades do povo, merecem 
o respeito e a gratidão de todos 
e o registro dos seus nomes no 
bronze do tempo. 

O mesmo não pode se dar 
com aqueles que assim não pro- 
cederam. 

A atual conjuntura maraba- 
ense, está oferecendo esplendi- 
da alternativa aos seus homens 
públicos: O lançamento para o 
futuro e para a historia no bo- 
jo do seu momento psicológico, 
ou então a precipitação no ba- 
rato do desprezo e condenação 
publica. 

Cabe á conciencia de cada um, 
apontar o caminho a seguir. 

Edital de Citação como prazo de 30 dias 

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- 
nicipio e Comarca de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, que 
se encontram em lugar incér- 
to e não sabido, com o prazo 
de trinta (:JO)días,para respon- 
derem aos têrmos de uma a- 
ção possessória de MANU- 
TENÇÃA DE POSSE, que se 
processa neste Juízo, e expe- 
diente 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 VIL - . Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 11 4-Fone Z78—Imperatriz—^fla. 

Ç 3.3. Oò -145 - 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 Emprêsa 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 somente apa- 
recendo esporádicamente e 
queMonoel 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. 
Io DESPACHO - N.A Diga ao 
Oficial de Justiça para os es- 
clarecimentos a respeito. Imp. 
18/11/71. a) José Delíino 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 publicado no Órgão Ofi- 
cial do Estado, uma vez, em 
duas em o Progresso. Sema- 
nário local. D.P.A.S. Imp.2/5- 
72. a) JOSÉ DELFINO SIPA- 
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, Estado 
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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COOrERATIVII AGRÍCOLA MISTA GüRUPI ltda. CAMGURU 

Reg. N08 DEIC- 1398 - C.GC. (M,F.) 06.145.684 ^ãntíc1. Est. 102.052.954 — DCA.S-INCA 10 

Séde: Colônia Agrícola Gurupi — Açailândia — Imperatriz — Ma. 

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31.12.71 

Exercício Comercial de 0101 a 31^12 7] NQ de Sócio — 257 — Movimento Cr$ 288,207.77 

ATIVO 

IMOBILÍSADO; 

Terrenos 
Prédios 
Instalações 
Máquinas e Equipamentos* 
Móveis e Utensílios 
Bíbliotéca 

REPRESENTATIVO: 

Q. P. Coop. de Mat. Escola- 
res de São Luís Ltda. 

7.032,00 
61.458,51 

1.475,00 
8.117,69 
1.573,40 

59,00 

14,00 

DISPONÍVEL: 

Caixa 
Banco do Brasil S/A. 
Banco da Amazônia S/A. 

REALIZÁVEL: 

941,29 
280,23 

8,84 

Sócio Conta Capital 6.349.00 
Cooperados C/ Empréstimo 54.043,14 
Mercadorias Gerais-Estó- 
que . 19.454,54 
Produtos Agrícolas Esto- 
que 3.551,00 

RESULTADO DO EXERCÍCIO: 

Deíicit Verificado 36.409,79 

Total das Contas do Ativo 

PASSIVO 

NÃO BXIGÍVEL; 

79.715,60 

14,00 

1.230,36 

83.397,68 

36.409.79 

200.767,43 

75.400,00 

23.150,08 

Capital Social 21.893,00 
Fundo de Reserva 479,69 
Fundo de Desenvolvimento 869,38 
Capital de Giro 52.157,93 

EXIGIVEL A Curto Prazo 

Credores (Fornecedores) 1 479,90 
Socio Conta Produção 2.433,14 
Sobras de Exercício Ante- 
rior 1.060,40 
Juros a Pagar S/ Capital 272,50 
Contribuições Trabalhistas 15.879,28 
Salários á Pagar 1.876,58 
Imposto de Renda Retido 148,28 

EXIGIVEL A Longo Prazo 

Banco do Nordeste do Bra- 
sil S/A Empréstimo P/ín- 
vestimento 48.600,00 

Confederação Evang. do 
Brasil Custeio Agrícola 53.617,34 102.217,35 

Total da Contas do Passivo 200.767,43 

Açailândia Imperatriz-Ma. 31 de dezembro de 1972. 

Claudino Galdino Andrade 
C.R.C. Ma, 1111 

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA LTDA. (CAMGURU) 

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RESULTADO POR SETOR 

EXERCÍCIO 1071 

SETOR 

ARMAZÉM DE CONSUMO 

DEBITO CREDITO RESULT. 

Custo da Mercadoria 
Despesas do Setor 
Rateio Despesa Administr. 
Receitas de Mercadorias 
^Estoque Existente N/Data 

100.861,47 
16.417,12 
9.576,00 

95.492,40 
19.454,54 

126.854,59 114.946,94 11.907,65 N 

ARMAREM DE CERIAIS 

Ouslio dos Cereais 
Despesas do Setor 
Rateiq de Despesa Admi- 
nistr. 
ReceitfKde Cereais 
EstóqueNpxistente N/ Data 

HORTi FRUTICULTURA: 

Custo dos Produtos 
Despesas dóy Setor 
Despesas Administrativas 
Receita dos Produtos 

99.731,20 
29.902,38 
11.715,93 

116.828,82 
3 551,00 

141.349,60 120 379,82 20.969,78 N 

£4.037,26 
15.972.06 

7.409,59 
73.886,55 

77.418,91 73.886,55 3.532,36N 

AÇAILÂNDIA Imp.eratriz-Ma. 31 de dezembro de 1971 

Claudino Galdino Andrade 

Ò.R.C. Ma. 1111 

PARECER DO CONSELHO VlSCAL SOBRE 0 BALANÇO GERAL 

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GURUPI LTDA. ENCERRADO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 19Z1 

De acordo com a Lei é os Estatutos Sociais da Co- 
operativa Agricola Mista Gurupi Ltda. após examinarmos 
os valores analíticos contabilizados, expreso sintéticamente 
pelo Demonstrativo de Sobras e Perdas, somos de parecer 
que o presente Balanço Geral relata com autenticidade a 
verdadeira situação patrimonial da Cooperativa 

Açailândia, era 29 de\abril de 1972. 
/ \ 

Antônio Tabdoro de Souza Geprgino Bezerra da Silva 
Luís Alves dos Santos 

/ V  

Mais de Sé- 

culo de Prisão 

Nas reuniões de 30 de 
maio a 1 de junho e de 15 a 
21 deste o Tribunal do Júri 
em Imperatriz, reunido sob 
a presidência do Dr. José de 
Ribamar Fiquene e tendo co- 
mo promotor o Dr. José Ma- 
ria Rr Irigues, condenou a 
pena/' que variam de 1 ano 
a IC anos e 10 mêses de re- 
ch áo nada menos de oito 
dos réus julgados, num total 
de 116 anos e 5 mêses de 
penas distribuídas. Dos a- 
cusados. foram absolvidos 
Nélis Rocha e Aluizio Cardo- 
so, já em segundo julgamen- 
to; Francisco Solano e Fran- 
cisco Lourivai Fonseca - Ma- 
chado em primeiro julga- 
mento e por desisão unânime 
do Tribunal do Júri. Seis 
advogados revesaram-se na 
Tribuna da Defesa: um de- 
les na assistência da acusa- 
ção. Todos os condenados se- 
rão encaminhados nos próxi- 
mos dias à Penitenciária de 
Pedrinhas, na Capital do Es- 
tado. 

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Coope- 

rativa Agricola Mista Gurupi Ltda. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 1972 em sua 
séde social na Colonia Agricola Gurupi, povoado de Açai- 
lândia, município de Imperatriz, Estado do Maranhão, reu- 
niu-se em Assembléia Geral os Associados da Cooperativa 
Agricola Mista Gurupi Ltda., às 10 horas, em terceira con- 
vocação. Verificado número suficiente de presença confor- 
me assinaturas no Livro de Presença, o sr. presidente con- 
vidou-me a mim, Klaus Brunckhorst, a secretariar a reu- 
nião. Fez lêr o seguinte Edital de convocação: Cooperativa 
Agricola Mista Gurupi Ltda. CANGURU. Edital de Convoca- 
ção. A Cooperativa Agricola Mista Gurupi Ltda. convida os 
senhores associados para a Assembléia Geral Ordinária a 
ser realizada em sua séde social na Colonia Agricola Gu- 
rupi. na dia 29 de abril do corrente ano, às 8 horas em 

primeipâ convocação, às 9 horas em segunda convocação, 
e às /o horas em terceira convocação, para tratar dos se- 
guinfcbs assuntos: a) aprovação das c >ntas do exercício de 
197/b) eleição da diretoria. Açailândia, Imperatriz Ma. em 
13/íle abriUde 1972. Messias Mendes Pascoal, presidente em 
exercício Continuando o sr. Presidente a*lêu o Relatório do 

ouselho de Administração, das peças contábeis e do Pa- 
ecer do Conselho Fiscal. A seguir, a diretoria retirou-se e o 

plenário elegeu por aclamação o associado Manoel Euzêbio 
da Costa para dirigir os trabalhos de apreciação dn gsJíão 
fja Diretória, do Relatório das Contas; tendo sido aprova- 
dos por unanimidade os dados submetidos, o sr. Manoel 
Euzêbio da Costa suspendeu a reunião. Em prosseguimento, 
foi indicado o associado Georgino Bezêrra da Silva para j 
presidir a eleição da nova diretoria. Em votação por acla-! 
mação, foi eleita a seguinte diretoria: para Presidente o ■ 
associado Manoel" Ribeiro da Silva, para vice-presidente o 
senhor Manoel Euzêbio da Costa, para secretário o sr. Do- 
mingos José dos Santos. Para o Conselho de Administra- 
ção são eleitos os senhores Paulo Silva Sousa, Gonçalo Go- 
mes da Silva e José Manoél de Santana, e como suplentes 
os associados Plácido Francisco Araújo, Luís Alves dos 
Santos e Raimundo Silva Souza, ficando esclarecido que 
êste último não é parente do sr Paulo Silva Souza, Para 
o Conselho Fiscal são eleitos os senhores Antônio Teodoro 
de Souza, Francisco Marques da Silva e Raimundo Oliveira 
Lima, tendo como suplentes os associados Daqião Ferreira 
Albuquerque, João da Cruz Souza e LuisjLorenço da Silva. 
Constituída a nova diretoria, o sr. Georgino Bezerra da Sil- 
va a empossa em seus cargos sob uma Salva de palmas dos 
presentes. O novo Presidente agradece a confiança nêle de- 
positada pelos associados e promete não medir esforços 

COM VISTAS AO PREFEITO 

nsem scusd dí cosmo 

O Sr. Justino José de Olivei- 
ra procurou a reportagem para 
denunciar que um fiscal muni- 
cipal no povoado Açailândia es- 
tá vendendo a preços verdadei- 
ramente absurdos terrenos do 
patrimônio municipal dentro e 
na periferia daquele povoado, 
chegando ao abuso de vender 
lotes iá apossados e beneficia- 
dos. 

Prometeu o denunciante a ofe- 
recimento de prova escrita fir- 
mada por pessoas prejudicadas. 

Fica o regista e a esperança 
de que o fato seja apurado e - se 
verdadeira a acusação - punido 
o culpado. 

para o progresso da Coopera- 
tiva. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente declara 
por terminada a reunião, cuja 
ata vai assinada por mim se- 
cretário, pelo senhor presi- 
dente e por uma comissão de 
10 associados para êste fim 
designados. Klaus Brunckhor- 
st, secretário - Manoel Ribei- 
ro da Silva, presidente. Geo- 
gino Bezêrra da Silva - Cíce- 
ro Cruz-Messias Mendes Pas- 
cal. Francisco Bernardo Lima 
Moacir Estevão Ceies*"" Mi- 
guel Freitas Valdivino Guedes 
da Silva Francisco Assis Cruz 
José Granjeiro da Silva-Moi- 
sés Euzêbio da Costa. 

Açailândia - Imperatriz Ma. 
em 29 de abril de 1972. 

Manoel Ribeiro da Silva. 
(Presidente) 



M 

O PROGRESSO Página 4 

Aeroporto misterioso 

O impossi ve! aconteceu 

Se ainda não foi retirado 
do local onde estava afixado, 
no Foto-Rocha, Avenida Ge- 
túlio Vargas, nesta cidad\ lá 
está para ser visto uma foto 
tamanho postal que mostn 
uma pista coberta de asfalto, 
com sinalização branca, so- 
bre a qual rola um avião bi- 
motor de grande porte. - Em 
letras brancas, na parte su- 
perior e na inferior da foto 
aparecem bem legiveis o no- 
me de uma Secretaria do Es- 

tado do Maranhão./ do Se- 
cretário titular da mesma e 
na parte de baixo - a inscri- 
ção: "AEROPORTO DE IM- 
PERATRIZ - Ma"... 
Procura-se quem dê notícia 
dessa pista/ásfaitada nas áre- 
as urbana^ suburbana e rural 
de Imperatriz. Gratifica-se a 
quem localizar referida pis- 
ta de pouso. 

PS. - A fotp, segundo se 
sabe, não é de autoria do 
FOTO ROCHA. 

Farmacia dós Bons Remedios 

O "Francisquinho" 
Agradece a visita mesmo sem compromisso. 

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

Av. Dorgíval Pinheiro ie Sousa, n0 933 — Fone: 476 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

O acusado Paulo Alberto 
estava chegando ao Tribunal 
do Júri. Era acusado de ha- 
ver morto ao fa^êndeiro co- 
nhecido por Albertinho, nes- 
te município, ocultando pos- 
teriormente o cadáver que 
enterrou à margem do riacho, 

plantando hortaliças sôbre o 
local, disfarçando a sepultu- 
ra debaixo de bem adubado 
canteiro. 

Mas no dia do julgamento 

Paulo amanheceu de azar e 
tão logo chegou ao Fórum 
chegava à procura dele uma 
precatória da polícia de Gu- 
rupi de Goiás que reclama 
sua presença, ali justamente 

para apontar o local onde i- 
gualmente deixou plantado 
um cadaver, sob hortaliças. 
O resultado até aqui: em Im- 

peratriz o acusado já foi con- 
denado a 19 anos e 10 meses 
de reclusão. 

Parabéns Imperatriz! 

O ES RTTÓRIO TÉCNl O CONTÁBIL SÃO JOÃO. à Trav. Bom 
Jesus, 99 (Frente à Prefeitura Municipal), acaba de receber a famo- 
sa opiadora Eletrostática, das mais modernas de íabricaçSo Japo- 
neza, assim como a moderna máqu na de Plastificaçâo, para atender 
aos mais exigentes clientes. 

Reproduz era preto e branco qualquer original indeperte de 
forma, páginas de livros, revistas, cartões, fatografias, objetos, etc, 
de cores diversas. Produz matrizes de papel para ■ ff Set. 

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

IraperatrizfWa). 21 de Junho de 1.972 
iESCRITÓRIO TÉCVi CONTÁB-L SÃO JOÃO 

BELEZA TAMBÉM VALE 

A mulher pode ser rica, ter 
jóias no cofre, dinheiro no ban- 
co, gado no campo; pode ser ho- 
nestíssima, defensora da comu- 
nidade, parenta de santo, até; 
mas se a Mãe Natura não lhe der 
uma ajudinha em matéria de 
beleza, coitadinha dela com to- 
do seu dinheiro e tôdas as suas 
virtudes. Se não se enfeita "é 
miserável"; se usa adornos "é vi 
trine ambulente"; se faz maqui- 
lage mandam que ela "tire a 
máscara'*, e assim vai. 

Pois cidade, minha gente, é 
a mesma coisa, Pode nadar em 
icêemes, participações, impostos 
taxas, emolumentos, arrecada- 
ções e todos êsses apelidos que 
a gente dá ao dinheiro público; 
pode ter uma escola em cada 
rua e uma professora em cada 
casa Hospitais, casas bonitas, 
comércio movimentado, ruas a- 
pinhadas de gente e carro, na- 
da disso faz a gente desprezar 
o aspecto beleza da cidade. Co 
mo todo elemento feminino, ela 
precisa, também, de enfeite, de 
graça; e isso só se dá a uma ci- 
dade dando-lhe ruas limpas, pra- 
ças asseadas, vias públicas ade- 
quadas ao trânsito. Caso con- 
trário, ninguém vai dizer que a 
cidade é rica, mas diz logo que 
é feia, suja, abondonada, tenha 

Jurêdo 

ela os melhoramentos públicos 
que tiver. Ao viajante que pas- 
sa, ao turista, especialmente, 
que não tem tempo de ver o 
que o poder público faz, fica a- 
penas aquela impressão má da 
falta de limpeza. 

Seria injustiça desconhecer 
que a administração municipal 
de Imperatriz preocupa-se mui- 
to mais com obras que não a- 
parecem do que com enfeites 
que se mostram aos olhos do 
povo. Nem tanto ao mar nem 
tanto à terra. Certíssima a 
construção de dezenas de pré 
dios escolares, a nomeação de 
centenas de professoras, a cons- 
trução de pronto-socorro de 
mercados, a preocupação con os 
povoados, o fornecimento aos 

mesmos de melhores condições 
de higiene com água até com 
energia, como está programado 
em relação a alguns deles, inicia- 
do em outros. Certíssimo o pen- 
samento da administração em 
empregar as verbas correta- 
mente, em obras sérias que fi- 
carão para os que vierem. Mas 
não seria demasiado o cuidado 
maior com o embelezamento 
das ruas da cidade. Seria um 
gasto compensado pela aceita- 
ção pública, pela impressão que 
causaria ao visitante, pelo be 

ARMAZÉM PARA ARROZ 

Aluga-se um Armazém com capacidade de 

10,000 sacos, otimo prêço informações nesta Ti- 

pográfia. 

Engenheiro vai 

construir Funrural 

Para efetuar a tomada de 
preços e de outras providên- 
cias, esteve na cidade o En- 
g0 Civil Luiz Fiquene, a 
quem caberá a construção dos 
edifícios destinados ao fun- 
cionamento do Hospital do 
FUNRURAL em Imperatriz 
e no Estreito. Essas constru- 
ções serão iniciadas dentro 
em breve, já determinado, 
em Imperatriz, o local do 
Hospital: Praça Tirrdentes. 

O Engenheiro Fiquene, es- 
tá também encarregado de 
projetar o edifício da TELE- 
COMUNICAÇÕES DO MA- 
RANHÃO - TELMA à qual 
caberá nesta cidade uma ex- 
ploroções dos serviços urba- 
nas e interurbanos de tele- 
foi\e no Maranhão tendo em 
vista recente decisão do Mi- 
nistro Higino Corsetti. 

neficio que prestaria à saúde. 
E seria também uma espécie 
de contenção aos abusos que 
existem coutra a limpeza, por- 
que no dia em que a Prefeitu- 
ra adotar um serviço eficiente 
e continuo dessa natureza, nês 
se dia, também, ela poderá fa- 
zer valer sua autoridade sôbre 
aquele. 

Tipografia Violeta 

encontra-se com funci- 

onários competentes 

para atender com me- 

lhor perfeição. 

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 PARTICULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LBORATORIÜ DE ANALISES LlNICAS: 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—'"línica Geral—Doenças dus olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebasltao Saldanha Iraiamento medico e cirurgia de urelra-proslata e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

COVAP DE GOIÁS - Materiais para Construção 

• % 

MATRIZ — Rua 20 n. 809 — Goiânia - Goiás 

FILIAIS I ^v* ^etu^0 Vargas-Esq. c/ a Rua Pará-Tel: 202 e 400 - Imperatriz - Ma. 
( Rua Cônego João Lima, 427 - Tel. 168 - Araguaina - Goiás 

Revendedora de Motores Estacionários Yanmar - Trituradores para ração Menta 

Serras: Braçais e Golpiões - anos Galvanizados e Plásticos - Caixa d'agua. Telhas 

de cimento Amianto - Cerâmica e azuleijos - Forro redondo para Construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em geral - Vidraçaria completa. 
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Campo Alegre 

CONTINUAÇÃO 

ORIGEM E CADEIA SUCESSÓRIA 

excetuadas as bemfeitorias necessárias e úteis que se- 
rão sempre pagas em dinheiro. 

§ 45 O Presidente da República poderá delegar as atribu- 
ições para desapropriações de imóveis rurais por in- 
têresse social, sendo-lhe privativo a declaração de zo- 
nas prioritárias. 

§ 5o Os proprietários ficarão isentos dos impostos fede- 
rais, estaduais e municipais que incidam sôbre a trans- 
ferencia de propriedades sujeitas a desapropriação na 
forma dêste artigo. 

0 A conplusão portanto, é que o Governo Estadual não 
tem competência paro fazer desapropriação de proprieda- 
des rurais. A competência para tal é exclusiva da União, 
por força do §2° do art. 161 da Constituição Federal. Vê-se 
aí, no espirito do poder constituinte revolucionário, a preo- 

cupação de não permitir elasticidade ou diversidade de cri- 
tério no tocante ás reversões do direito de propriedade, o 
qual juntamente com a familia e o Estado, fazem o tripé 
institucional da democracia. 

4 Nem mesmo a possibilidade de delegação de atri- 
buição, estabelecida pelo § 4o do art. 161, pode apresentar 
qualquer solução, uma vez que a iniciativa será sempre do 
Presidente da República, com a declaração de zona priori- 
tária, indispensável á preparação da desapropriação. 

II RECUPERAÇÃO DE TERRAS DO DOMÍNIO ESTADUAL: 

1 Assim, vastas áreas de terras tem passado, subta e ex- 
tranhamente, do dominio núblico para o particular, no co- 
nhecido fenômeno da GRILAGEM, sem que o Estado, até o 
presente momento, quasi nada tenha feito para coibir tal 
assalto ao seu patrimônio. 

2 O Estado tem sido esbulhado, progressivamente, em 
seu domínio das terras devolutas, por ação de particulares 
junto aos cartórios do interior, sempre desaparelhados pa- 
ra exame da docucentação, quando não concluídos com os 
falsificadores de documentos. 

Sugestões diversas tem sido apresentadas, tais como 
desapropriação pura e sumaria das áreas em litígio, ou re- 
cuperação através de ação discriminatória. O primeiro caso, 
como já foi demonstrado, é completamente inviável, em face 
da disposição constitucional que dá competência exclusiva 
á União para realisar desapropriação. Por outro lado, fa- 
lar-se em desapropriação de terras, é reconhecer a legali- 
dade do dominio párticular sôbre êles. 

4 Quanto à ação discriminatória, apesar de ser ação ju- 
dicial cabível no caso, art. 8 regulada pela lei ^ 2979, de 
17/06/1969, não nos parece ser a solução indicada em vir- 
tude de seu carater comprovadamente, dílatorio. A ação dis- 
criminatória, regulada pela lei 3.081, de 22/12/1956, possue 
rito processual demasiadamente moroso, em suas três faseg. 
que, praticamente, corresponde a três ações distintas: a pre- 
liminar ou de chamamento á instância, e a apresentação de 
títulos, comparada á interpelação judicial; a contenciosa, 
correspondente á ação ordinária de anulação de registro 
imobiliário, e a demarcatoria, igual á ação de demarcação 
e divisão. 

5 ALEM DISSO, e porque a primeira fase preliminar é 
oponivel "erga omnes", isto é, se dirige a quem interêsse 
tenha a defender, os advogados das partes sempre usam de 
medidas protelatórias para fazerem ainda mais arrastado o 
o processo. 

"Imperatriz Hospitaleii 

INÓSPITA IÁ ERA 

Parece inishscutível afirmar se 
que há anos ^passados sórdidos 
comentários aVespeito da hos- 
pitalidade de Imperatriz se dis- 
seminavam ao longo de todas as 
plagas do Brasil. 

Contavam-se desagradáveis 
paradas, tais como: Imperatriz é 
campo de concentração idos me- 
lhores pistoleiros do País-\é ter- 
ra onde ninguém respeita \) di- 
reito alheio; é, finalmente, mpa 
comuna que funciona como ui 
pequena cidade do Oeste, 
qual FERGUNSON CITY, RA- 
PID CITY ou mesmo RANCHO 
B-14. 

Não querendo contrariar a o- 
pinião de quem quer qúe seja, 
mas apenas apresentar hipóte- 
ses plausíveis a respeito de tal, 
deliberamo-nos a afirmar que 
no início da década /passada Im- 
peratriz nada mais era, senão 
uma vila. Ignorrníos, \iide re- 
gra, que uma cidade haja tido 
progresso em suaves alterações 
ou mesmo desenvolta de certos 
riscos. Por quê? Obviamente 
porque estranhas civilizações se 
emigrariam na terra do progres- 
so e indivíduos possuidores de 
diferentes condições de compor- 
tamento deixariam para exibir 
seus padrões de ccnduta onde 

FRANCISCO ROSAS 

não mais existiam simplesmen- 
te as emoções primárias, mas 
onde já pagsariam a existir as 
emoções ligadas à estimulação 
sensorial/ emoções ligagas à au- 
to-estimá ou ainda emoções H- 
gadas ã outras pessoas, trazidas 
pelo próprio desenvolvimento, 
decorrentes das próprias emi- 
grações. 
/"Vimos, portanto, alguns fato- 

res que acarretam malefícios pe- 
las emoções. Todavia isso não 
continuaria a ser um problema 

isolúvel, consequentemente o 
p&der de adaptar-se e reagir co- 
modamente perante às inúmeras 
circo^tancias que a vida oferece. 
basta\iam para caracterizar e 
honraA a personalidade daque- 
les que outrora persuadiam 
no caso, Vie viviam desvincula- 
dos dosacdntecmentos, costiunes 
e instituições que integravanísa 
sociedade doe filhos da terra. > 

Eis, portantcK que 3a nos en- 
contramos numaSJmperatriz em 
que as concordatèe afluem em 
verdadeira grandezà; numa Im- 
peratriz em que a atuação har- 
monicsa dos seus habitantes cor- 
respondem a uma concepção 
conjunta; numa Imperatriz em 
que as ordens corretas não ofo- 
recem criticas que lhes queiram 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO * RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

SUGESTÕES! 
I DISCRIMINAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Realizada pelos advogados contratados e pessoal téc- 
nico do Departamento de Desenvolvimento Agrário, com a 
seguinte finalidade 

Io Levantamento em cartório das terras do dominio 
particular; 

2o Elaboração de esboço de tais propriedades, na fal- 
ta do respectivo mapa, pelos técnicos do D.D A. e 

com a audiência dos particulares interessados; 
3o Justa posição do perímetro de cada propriedade em 
mapas regionais (aéroíotografias), a fim de verificar a dis- 
ponibilidade de terras devolutas; 

Continuação no próximo númera 
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^stri / o êxito numa Impera- 
triz .fn que não mais refletem 
for ;s de más informações, dei- 
xandfii às vezes, pessoas maL in- 
formada ou parcialmente cientes 
da verdade. Numa Impe/atriz 
realmente hospitaleira. 

É imprWonante provarmos is- 
to, não somente baseados nas 
manchetes\de jornais,/ revistas 
ou reportagens através de po- 
tentes emissòras brasileiras, Voz 
da América, etc , mas baseados 
na opinião naeionay que já se 
apega a uma situação segura e 
estimulante qué^o/a esta cidade 
atrae para si. 

Destarte, tudAquanto se vê 
destacar na bela Imperatriz, ex- 
prime caráter Crítico construti- 
vo e, como ja se observa, bre- 
vemente se /iransforrh^rá num 
dos maiores/contigenteXde pro- 
fessores universitários da Tíação, 
isto é, logo após ter hospedado 
altas personagens que, por de- 
legação superior, incumbiram-se 
de realizar o Concurso de "MISS 
MARANHÃO", onde, inclusive, 
a candidata apresentada pela 
invejável TERRA fora eleita sob 
unja verdadeira apoteose. 

IMPRESSOS, CARIMBO, COM 

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ 

PROCUREM: 

TIPOGRAFIA VIOLETA 

HRMHZEM 

mê0** "~'v" 

TECIDOS E ELETRO 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual 

quer Lugar 



/ i I 

O Progresso 

ANO III Imperatriz (Ma) 24 de junho de 1972 N0. 104 

Praia começa co 

Célio Ramos Buterby, de 
18 anos de idade, natural de 
São Paulo, fotógrafo perten- 
centes aos quadros de LAN- 
CE EDITORA, Goiânia, a 
serviço na região de órgãos 
da imprensa goiana e na ela- 
boração da Lista TelefprHtía 
de Imperatriz, foi a primeira 
vítima da temporada de pra- 
ia no tocantins. Domingo úl- 

*imo Célió dirigiu-se à cha 
mada praia de Goiás, potíco 
acima do porto de Bela Vis- 
ta. Em meio à-confusão pró- 
pria do lugãf, o rapaz desa- 
parecgítrlevado 

lente na terça feira o cor- 
po foi encontrado à altura da 
Praia Chata, quilômetros aba- 
ixo desta cidade. A causa- 
mortais, asfixia por imersão, 

orte 

oi atestada por médico le- 
vado ao local, e o reconheci- 
mento do cadaver foi feito 
por colegas do inditoso jo- 
vem. O sepultamento se deu 
na Praia Chata vêz que o cor- 
po foi encontrado em adianta- 
doestado de putrefação. Seus 
companheiros mandaram ce- 
lebrar, oiitem, missa em su- 
frágio de sua alma. 

SOCIAIS Lamartíne 
3 

Estagiando nos hospita local, Dr 
Herber Maranhão Azevêa da So- 
ciedade de Carolina, êle se 1 acom- 
panhar de sua Exma. Esposa Sra. D. 
Nadja C. Azevedo, quern vln s di- 
rigindo com muita elegância um cor- 
cel com placa da terra de Elias Bar- 
res. Aproveitem a Cidade é vossa. 

XXX 
Transcoreu no dia 14 do mês em 

curso o noivado do jovem «Talma 
Carvalho Medeiros» com a senhori- 
ta Maria das Graças Silva, da soci- 
edade local, êle contador da firma 
Diesel Carolina S/A, da sociedade de 
Carolina, a colonia Carolmense este- 
ve em massa participando do acon- 
tecimento, 

x-x-x 
Em fase de recuperação total a séde 

da TELI VISA. Ao que tudo indica, 
em breve, teremos algo de surpre- 
endente na empresa que mais cres- 
ce no interior do Maranhão. Já diz o 
"Velho Guerreiro": quem não se co- 
munica se trumbica. 

x-x-x 
Quem está com os dias contados é 

o jovem Nélson Martins, secretário 
particular do Prefeito Municipal. Dia 
vinte e nove vem aí, 

x-x-x 
Imperatriz receberá embelezamen- 

to por parte de placas luminosas. Pa- 
ra seu govêrno, já contamos com u- 
ma fábrica em nossa terra. 

Roberto, e as placas dos cruzamen- 
tos das ruas irão sair? 

x-x-x 
O lar do Casal Jarbas Soares e 

Maria Olinda, atualmente em Cur 
rais Novos- -RN. recebeu a visita da 
cegonha que o enriqueceu com a gra- 
ciosa Lariça. Não medimos distância 
para compartilhar-mos da grande a- 
legria enviando as nossas justas ho- 
menagens, ao casal e, boas vindas à 
Lariça, peio tão grato evento, 

x-x-x 
Completou nova idade o simpático 

garoto João Vicente, dileto filho do 
casal amigo Benedito Pessoa e Le- 
nir Rocha. O aniversariante recepci 
onou seus amiguinhos, na residência 
dos avós, com uma fsrta mesa de 
fries 

Anlversáriou dia vinte, próximo 
passado, o vivaz garoto Jules Rimet, 
filho do casal Edgar (Maria Célia) 
Cavalcante. Parabéns. 

x-x-x 
Tânia Mara foi o nome que rece- 

beu a princezinha filha do casal Ll- 
cínio Cortez, agente da Varig, e es- 
posa Fátima Cortez, ocorrido no dia 
vinte e um do mês em curso 

Não acreditamos que a princezinha 
esteja doente pois até agora... 

DIA CUÍ E LÜCIA 

Na casa de nosso diretor Vieira, 
estiveram aniversariando nos dias 16 
e 18 do corrente mês, a menina Lú- 
cia e a estudante Diacuí, ora cursan- 
do o 3o série ginasial no Colégio San- 
ta Teresioha, desta cidade. 

Parabéns, turma. 

JOÃO SANTIS 

Da cidada, M rabá regressou o sr. 
João Santls, escrivão do Cartório do 
29 ofício nesta cidade. 

x-x-x 
Bola branquissima para o jóvem 

médico Claumir Simões, do Hospital 
Santa Cecília, o homem que realmen- 
te entende de coração em Impera- 
triz .. êle é cardiologista e dos bons 

x-x-x 
Transitando por nossa cidade o jo- 

vem Dionor Bezerra Lima, tratando 
de assuntos referente ao novo pro- 
grama que será lançado pela funda- 
ção MOBRAL 

Dionor é príncipe, e reside na ter- 
ra Gonçalvina. 

LÍGIA—RIBAMAR 
19Õ7 - 1972 

Está comemorando hoje seu déci- 
mo quinto aniversário de casamento 
o Casal Ligia-Ribamar Campos Mi- 
Ihomem, componentes da alta socie- 
dade local, aos quais desejamos um 
mundâo de felicidades, Dona Ligia 
também aproveitou à oportunidade 
para mudar de idade natalicia, 

HILDENÊ - MOACIR 

Também comemorando hoje ani- 
versário de casamento (décimo ter- 
ceiro aniversário) o casal Hildenê- 

Moacir Campos Milhomem, o simpá- 
tico casal faz parte de destaque de 
nossa sociedade, D. Hildenê é dire- 
tora do Grupo Escolar Gov. Archer 
e Moaclr, é presidente da Associação 
Comercial e agente do Expresso CA- 
ÇULA. 

0 Externato Menino Jesus, promo- 
veu festa junina (23-06-72; com qua- 
drilha e des ile infantil, que se rea- 
lisou na quadra de esportes da Ro 
dobrás (gentilmente cedido por D.. 
Paulo). 

Nessa oportunidade foram escolhi- 
das em desfile, as caipirinhas mais 
caipiras Foram eleitas as garotinhas, 
Denise Solange Valéria Guerra e 
Juenllda, 

A dona JURACY nossos parabéns 
pelo sucesso. 

x-x-x 

Aniversariou no dia 23 p/passado 
o Sr João Marques, homem público 
e de grande destaque em nossa so- 
ciedade 

Esteve envelhecendo, ontem, Do- 
rian R. Meneses, funcionário do BB. 
Dorlan recepcionou seus parentes e 
amigos em sua residenc<a. 

Nós que fazemos "O Progreso" 
parabenizamos. 

x-x-x 

Os festejos juninos deste ano es- 
tão sendo os mais destacados acon- 
tecimenios folclóricos de nossa terra. 

As quadrilhas que circularam a 
nossa cidade, lhe proporcionaram um 
colorido musical todo especial 

x-x-x 

Estará festejando a passagem do 
seu aniversáro natalício, no próxi- 
ma dia vinte e oito, o industrial Jo- 
nas Ribeiro Soares, nosso amigo e 
pessoa bastante relacionada em nos- 
so meio social. O aniversariante re- 
ceberá seus amigos na chacara Re- 
canto. Estaremos lá. 

Bertoldo e Neudson, festejaram o 
segunde ano do TRI em passeata de 
carros musica e foguetes. (O caneco 
é Nosso). 

Criança sadia sorri 

Criança doente chora 

Não abandone seu filho na hora da doença. Ho- 

je existe clinica especializada só para crianças 

cesde recen-nascidos até os 12 anos 

HOSPITAL INFANTIL MENINO JESUS 

Clinica Infantil — Cirurgia Infantil 

RAIO X — LABORATÓRIO 

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

DOMINGO E DIA DE PRAIA 

Toiiiho Rodrigues 

Como sempre acontece, o Rio 
Tocantins de ;piu suas praias um 
poucd\mais cedo tornando mais 
alegresx^s domingos das pessoas 
que procuram um lugar proprí- 
cio para olvidar as amarguras 
provocadas pelo trabalho dos di- 
as antecedentes. Estudantes de 
cucas fundidas^ pelas preocupa- 
ções de por em dia suas matéri- 
as, funcionários saturados pelo 
labor cotidiano, fazemdo domin- 
go um dia nobre, escolhendo um 
desses logradouros balpeários 
para curtirem uma diferente 
com aqueles exercícios fisiço- 
mentais. 

Domingo passado a "praia dó 
Goiás" por ser a mais bela e a- 
traente, digna de um banho de 
água e Sol agradabilissimo que 
faz o banhista sentir-se um au- 
tentico turista, estava repleta, 
não faltando a graça, o charme 
e o veneno da mulher impera- 
trizense. Mas, como sabem, os 
senhores, em todos os lugares 
credores de respeito^/presença 
dos "palhacinhos" é/sempre in- 
falível, eles não fixaram de 
comparecer àquela praia Ele- 
mentos inescrupulosos que não 
respeitam seus semelhantes, por 
não respeitarem a sí proprio, 

usufrue^n-se dos efeitos provo- 
cados pelas bebidas alcólicás, 
que ingerem, para fazerem da 
praia o palco de um festival de 
palavrões que a moral /manda 
calar e das famílias seus' respec- 
tivos espectadores. Nsr volta a- 
poderam-se dos baroos e, como 
se adiassem pouco/com as cor- 
das vd>cais incitaçras pelo fraco 
temperamento e/pela pouca ver- 
gonha que possuem, ainda ou- 
sam ferir os/íimpanos, não so 
dos puritanas como das pessoas 
que não se adaptam à pornofo- 
nia. Dig^/se de passagem, que 
se alguém, dos prejudicados, se 
manifesta contrario as atitudes 
dos desocupados, acaba ouvindo 
a ameaça de apanhar ou ser vi- 
tima de um naufrágio do barco 
que ocups, quando a maior par- 
te das\pessoas, entre crianças e 
adultas,\ião têm a mínima no- 
ção de natação. 

Pior de tudo, é que não te- 
mos à quem\pedir providenci- 
as no sentido de coibir tais abu- 
sos à sociedade,\mando aquela 
praia situa-se em telhas goianas, 
fora da jurisdiscação\da autori- 
dade maranhense. De aualquer 
maneira enviamos nossq pro- 
testo. 

RECLAMA O LEITOR 

Assinada pelo leitor Antônio 
José Magalhães Silva, recebe- 
mos: 
MULHERES SEM COMPOR- 

TAMENTO 
"Não sei, meu Deus, até on- 

de vamos com esse desres- 
peito aqui na Travessa Luis 
Domingues. Através das pági- 
nas desse conceituado jornal 
venho pedir a atenção das au- 
toridades no que tange à fal- 
ta de ordem por parte das 
meretrizes existentes aqui no 
Hotel Santo Antônio. Passa- 

mos o dia a trabalhar; ontros- 
sim, não queremos ser inco- 
modados na hora sagrada do 
descanso. Infelizmente, essa 

tranqüilidade jamais reinou 
nesta Iscalidade. As mulheres, 
digo "mundanas" passam até 

altas horas da noite num ver- 
dadeiro cabaré, dando assim 
maus exemplos ás famílias. 
Espero agora tôda a colabo- 
ração das autoridades, como 
também do proprietário do 
referido hotel." 

' CLELIO SIEVEIRA 

Em viagem recreativa, deu- 
nos o prazer da visita o confra- 
de Clélio Silveira F^, residente 
em Sta. Inês e correspondente 
ali do JORNAL DO DIA, onde 
mantém a coluna "Flueger".- É 

De Tocantinópolis 

Com a promoção dos for- 
mados dos Cursos Técnico, 
Normal e Ginasial do Colé- 
gio D. Orione e patrocínio da 
da Prefeitura Municipal e 
casas do alto comércio to- 
cantinopolino desenvolve-se 
naquela cidade goiana, de 
21 a 29 do corrente varia- 
do programa de festejos ju- 
ninos, com exibição de nú- 
meros do folclore regional, 
inclusive a apresentação da 
,noite dos batuqueiros', no 
dia 28 Na noitada final ha- 
verá baile e a aclamação da 
Rainha Caipira. 

PREFEITO HOMENAGEADO 

No salão de festas do C. R 
Tocantins a sociedade impe- 
ratrizense recepcionou na no- 
ite de 23 último o nrefeito 
Renato Moreira, que anlver- 
sáriava na data. No transcor- 
rer do "coq" oferecido usa- 
ram da palavra vários orado- 
res. Representnntes de em- 
presas, do judiciário, do legis- 
lativo e da sociedade impe- 
ratrizense fizeram-se presen- 
te ao ágane. Representando 
O PROGRESSO, esteve pre- 
sente o colunista social La- 
martine. 

correspondente, também, da Rá- 
dio Educadora.— Gratos pela 
visita. 

Enquanto o guarda dormia... 

Depredaram 

o Abrigo 

Elementos desordeiros ar- 
rasaram na noite de 22 últi- 
mo o abrigo do Pôsto de Tá- 
xi Simplício Moreira. A es- 
trutura metálica ficou retor- 
cida na parte superior de on- 
de foi retirada e quebrada a 
cobertura em parte abondo- 
nada próximo ao Hotel Pre- 
sidente. 

Enquanto isso, o guarda de 
um estabelecimento bancário 
que fica a aproximadamente 
30 metros do local não dá 
noticiada ocorrência porque, 
segundo dizem os motoristas 
do ponto, estava dormindo. 

Aliredo Chuquia 

Esteve ligeiramente fnesta 
cidade tratando de negocios 
particulares, o sr. Alfredo Jo- 
sé Chuquina. proprietário na 
cidade de Marabá, do visinho 
Estado do Pará. Na palestra 
que manteve conosco, exter- 
nou sua admiração pelo de- 
senvolvimento crescente de 
Imperatriz. O Sr. Chuquia re- 
gressou no dia seguinte à sua 
cidade. 


