
248 milhões destinados ao Maranhão 

(Brasília-DF)— O Presi- 
dente Médici aprovou proje- 
tos especiais fornecendo ao 
Estado do Maranhão 249,1 
milhões no biênio 73/74, 
sendo 158,7 milhões forne- 
cidos pelo Governo Fede- 
ral e 89,4 do Governo Es- 
tadual através do Fundo de 
Participação dos Estados. 

i 

O programa proposto pa- 

ra o Estado do Maranhão 
objetiva acelerar, de forma 
ordenada o processo de o- 
cupaçâo produtiva da pré- 
Amazônia maranhense e es- 
timular o desenvolvimento 
das regiões do cerrado e dos 
chapadões-leste. Dar-se-ia, 
ainda, apoio ao pioneiro es- 
forço, que o Estado vem 
desenvolvendo no campo da 
telecomunicação. 

PROJETOS 
O projeto pioneiro de o- 

cupação ordenada da pré- 
Amazônia maranhense», vi- 
sa fixar, 1973/1974, 10,000 
familias de agricultores ma- 
ranhenses e migrantes nor- 
destinos ao longo da rodo- 
MA-74, além da implanta- 
ção, pelo setor privado, de 
atividades agropecuárias da 
dimensão modular de 3.000 
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hectares e com plantei de 
1.000 bovinos. Os objetivos 
principais desse projeto, que 
envolve recursos no mon- 
tante de 100 milhões e será 
executado pelo Governo do 
Estado com supervisão Fe- 
deral, são: a) incorporar ao 
sistema produtivo regional 
uma área de terras virgens 
devolutas de aproximada- 
mente 500 mil hectares; b) 
combater o nomadismo e a 
desvatação florestal median- 
te estimules á fixação do 
'homem à terra e c) consti- 
tuir-se em alternativa racio- 
nal para os excedentes de 
mão-de-obra provenientes no 
Nordeste. 

INFRA-ESTRUTURA 
O Estado do Maranhão 

vai entrar com a infra-estru- 
tura (hospitais, escolas, abas- 
tecimento, transportes) e os 
empresários com programas 
de apoio técnico-financeiro 
à agropecuária e agroindús- 
tria. A ajuda do Governo 
Federal visa desenvolver o 
Programa de Investimentos 
no Maranhão e Piauí, nos 
quais a renda «per-capita» 
é baixa e o potencial hídri- 
co muito grande. 

O ato do Presidente da Re- 
pública representa o reco- 
nhecimento da necessidade 

de estabelecer-se um novo 

polo de desenvolvimento só- 

cio-econômico para o Mara- 

nhão. 

O governador de Goiás Leonino de Ramos Caiado, 
acompanhado do seu secretário da educação e cultura. Hé- 
lio Mauro do presidente da Arena goiana, José Fleurí, do 
do deputado Darcy Marinho e o presidente da Suplas — Supe- 
rintendência de Planejamento de Goiás— Rubens Serra, 
esteve, sexta-feira dia 13 de abril, na sede do municipio de São 
Sebastião do Tocantins depois participou do banquete ofere- 
cido pela comunidade. 

Bancos de Minas procuram Imperatriz 

CARÊNCIAS 

Esse grupo escolar è uma 
reinvindicação da cidade que 
até agora não possui um pré- 
dia escolar parà os seus 1.800 
alunos que estudam no curso 
fundamental, conforme disse o 
secretário da prefeitura local, 
Augusto Ferreira, 29 anos. Mas 
o municipio tem carência de 
professores—os atuais, na maio- 
ria, não possuem ginásio com- 
pleto. 

Seus meios de comunicação 
restringem-se a uma pista da 
aterrizagem para aviões peque- 
nos que está em péssimo esta- 
do, e o rio Tocantins que o- 
ferece transportes em barcos 
alegres e calmos, mas extrema- 
mente vagorosos. Não há posto 
de saúde e só existe um den- 
tista prático, que vive na loca- 
lidade de Buriti. A água uti- 
lizada é a do rio, sem tratamen- 
to, e ainda não foi feito qualquer 
obra de saneamento para a 
erradicação de malaria. 

São Sebastião também não 
possui luz elétrica, mas para 
o prefeito José Carneiro da Sil- 
va, 22 anos solteiro e seus au- 
xiliares: o Vice-prefeito José 

Ribeiro de Souza, 32 anos, ó 
secretário do tesoureiro Valde- 
ri Barreira Miranda, 35 anos, a 
educadora Maria José Caval- 
cante Alencar, 22 anos e mais 
sete vereadores, é apenas um 
incentivo para o progresso, lan- 
çando-se ao trabalho de conse- 
guir até o fim do mês dedeti- 
zar a cidade e um convênio com 
a Saneago — Saneamento de 
Goiás—para a construção de 
um de poço arteziano. Um con- 
vênio com o Mobral já possi- 
bilitou material para a alfabe- 
tização, como diz o prefeito, 
«há apenas 1030 adultos anal- 
fabetos», mais ou menos 120/o 
da população «mas ate o fim 
do ano não haverá mais». Po- 
rem as noticias mais auspicio- 
sas vierem do Governador de 
Goiás, nessa primeira visita de 
um governador ao municipio 
mais distante da capital, «é 
necessário aqui um posto de 
saúde, è necessário um pouco 
de amparo aos que aqui lutam 
para sobreviver... é por isso 
que traremos aqui a estrada». 
Esta estrada deverá ser uma li- 
gação entre Itaguatins, Trans 
amazônica, Axixá e São Se- 
bastião pela GO-41. 

Com o objetivo de verifi- 
car as possibilidades de ins- 
talação de uma agência do 
Banco Comércio e Indús- 
tria de Minas Gerais em Im- 
peratriz, esteve em reunião 
no Clube Recreativo Tocan- 
tins, com industriais e comer- 
ciantes, o sr. Moacir Gou- 
lart de Morais, gerente da 
agência de São Luiz. A rea- 
lização foi dia 16, com a 
presença de jornalista dos 
Diários Associados. 

Já no dia seguinte, vinda 

de Belém, esteve nesta ci- ma agência daquela insti- 
dade o gerente setorial do 
Banco de Minas Gerais, tam- 
bém com o propósito de 
trazer para nossa cidade u- 

tuição financeira, que se si- 

tua untre os maiores comple- 

xos bancários do Brasil. 

Júri só em maio 

Juçara dinamiza 

atividades 

Com o Baile dos Associados 
marcaco para o sábado de Ale- 
luia, dia 21, o Juçara Clube ini- 
cia sua nova fase de progra- 
mações sociais. A partir de 
maio o Clube oferecerá ofere- 
cerá dois bailes mensais e ter- 
túlia todos os domingos. 

Sob a presidência do juiz 
Ribamar Fiquene e com a 
acusação a cargo do promo- 
José Maria Rodrigues terá 
inicio no próximo 23 de maio 
a reunião periódica do Tri- 
bunal do Júri na comarca 
de Imperatriz. 

O Tribunal funcionará 
nos dias 16,17 e 18, suspen- 
dendo então as atividades 

para voltar nos dias 21,22 e 
23. # 

No mês de junho haverá 

provavelmente nova reu- 
nião do júri popular. 

Correu sangue na «Cafona» 

Para organizar a agenda das 
festas que o Juçara pensa dar 
até o fim do ano constituido 
o grupo jovem dos diretores 
sociais composto por senhoritas 
e rapazes sócios do Clube. 

As mulheres Maria do 
Cabelão e Márcia de Tal são 
hóspedes da Boite Cafona 
onde vivera à espera de e- 
ventuais acompanhantes .Em 
fins da semana passada coin- 
cidiu que ambas disputas- 
sem o mesmo homem com 
quem bebiam animadamen- 
te. Na hora da escolha, o 
homem decidiu-se por Már- 
cia com quem marcou um 
encontro para depois. 

Enciumada mas sem o 

demonstrar, Maria armou-se 
cora afiado pedaço de uma 
garrafa. Traiçoeiramente a- 
proximou-se da até então 
colega e de súbito desferiu 
contra esta dois violentos • 
golpes que alcançaram o pes- 
coço de Mareia, levada en- 
tre a vida e a morte para 
um Hospital com a carótida 
quase seccionada. Maria es- 
tá na cadeia e o homem por 
quem brigaram não mais deu 
sinal de vida. 

Assassinou o colega por mil cruzeiros 

Dois motoristas cujas j foram os protagonistas de 
identidades a reportagem de mais uma cena de san- 
não conseguiu verificar jgue na Semana Santa. 

Centrais Elétricas do Maranhão S.A. 

«A CENTRAIS ELÉTRICAS DO MARANHÃO S.A. 
CEMAR, com o pensamento de melhor servir os seus u- 
suários de energia elétrica, comunica que o BANCO DO 
BRASIL S.A. Agencia de Imperatriz, está autorizado a 
partir desta data, receber as contas de consumo de luz». 

Atenciosamente, 

Nildo Pereira da Encamação 
Gerente do ER/Imp. 

A vítima, que residia 
em Gurupi de Goiás, ru- 
mava para aquela cidade, 
vindo do Belém, dirigindo 
um caminhão Ifa-Romeo. 
^ stava numa borracharia 
no lugar Ribeirãozinho 
quando passou pela rodo- 
via, também rumo sul, um 
caminhão Mercedes-Benz 
tipo 1111, Como o moto- 
rista que estava parado 
não desse importância ao 
fato o borracheiro que o 
atendia chamou a atenção 
do mesmo dizendo que 
o motorista da 1111 era 
um devedor de crS 950,99 
à vítima que a principio 

não deu importância não 
deu importância ao fato, 
dizendo que não era a- 
quele que passava o deve- 
dor. Tanto insistiu porém 
o borracheiro que o moto 
rista do Alfo-Komeo to- 
mou seu carro e saiu em 
perseguição ao da Merce- 
des-Benz, até alcança-lo 
dando sinal de luz para 
que este parasse, no que 
foi atendido, baindo en- 
tão do carro a vítima ten- 
tou aproximar-se do seu 
possível devedor. Não se 
sabe porque, sem que ne- 
nhuma palavra fosse tro- 
c ida entre os dois ho- 

mens, o acompanhante 
do Motorista da iviercedes, 
de dentro do. carro dispa- 
rou contra o chofer que 
se aproximava .um car- 
teiro tiro no coração. A 
vitima tombou no leito da 
estrada já sem vida e os 
assassinos prosseguiram 
sua viagem, já em fuga. 
O crime se deu por volta 

das 20 horas do dia 17 e 
quando a policia chegou 
ao local já nada podia fa- 
zer. Não se sabe até se 

o motorista da Mercedes 
era realmente o devedor 
dos cr$ 950,00 ao que 
morreu. 
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Perverso na gaiola 
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Às 22 horas de sexta- 
feira foi apresentado na 
Delegacia, pelo sargento 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1070 
Registro n- 136 

Diretor-HropriüUJno 
José Matos Vieira 

Diretor e Kgdator-Chefe 
Júri vê de M?cêdo 

Coluborsdores 
Mario Mazzinl 

T 1 R A o E M 

1500 Fx» mplares 
Número avulso: 0,50 

» atrazado: 1,00 

assinatura anual 30,00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
flua Simplieio Moreira, ir79 

A direção nán assumo responsaMH- 
Jado por coaoeitos enúliilos en» arttfíos 
iitHinados e nem devolve oriniauis 
niesmo não pubiicad' s 

Basto e os Soldados Soares 
e Ferreira, os individuos 
Antonio Alves de Lima e 
Francisco Alves de Lima, 
ambos residentes em Petrc- 
lina pelo fato de os mesmos 
armados de facão haverem 
cortado uma cachorra per- 
tencente ao senhor Marcos 
Rodrigues de Sousa, residen- 
te à rua Piaui, 745. Ao que 
tudo indica, a atitude daque- 
les indivíduos prendeu-se a 

i para perversidade. 
ATENTADO DÁ CADEIA 

Compareceram à Delega- 
1 cia Regional de Policia desta 
cidade José Delfim Alves 
Ferreira e Manoel Maria do 
Nascimento, este de profis- 

Isão motorista e residente à 
travessa Bom Futuro s/n, os 

quais queixaram-se contra 
o individuo «Vidi», também 
de profissão motorista, visto 
o mesmo tentar contra suas 
vidas armado de revolver 
calibre 38, chegando a dar 
um disparo sem, no entanto, 
causar ferimento nos quei- 
xosos. 

Já o sub-delegado de Itinga, 
por outro lado, apresentou 
na Delegacia desta cidade, 
o individuo José Ribamar 
Marinho de Barros, residen- 
te em Belém, pelo fato de o 
mesmo haver roubado três 
pneus de um caminhão que 
se achava tombado próximo 
daquela localidade. A quei- 
xa foi registrada e encami- 
nhada à seção competente 

Dr EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA. 1.633 

Res. Trav. Luís Dorningues, 1.845 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

EDITAL DE PRAÇA 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz (|e Direito da 2a Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, do Estado do Maranhão, na for- 
ma da lei, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dêle co- 
nhecimento tiverem, expedido nos autos nQ 1.116/176 — Ação 

i Executiva, que se processa perante êste Juizo e Cartório do 
1 Io Oficio, que atendendo ao que lhe foi requerido por VER- 
CINO PEREIRA DA CUNHA e tendo em vista ao mais que 
dos autos consta, por despacho proferido em 03/04 73. auto- 

{rizou a venda, em hasta publica dos bensi abaixo descritos:— 
com suas respectivas avaliações pertencente a FRANCISCO 
FREIRE DE OLIVEIRA, que serão levados ao público pregão 
d&nda e arremataçâo, a quem mais der e maior lanço oferecer 
acima das respectivas avaliações, pelo porteiro dos auditórios, 
ou quem suas vezes fizer, no dia 24 (vinte e quatro) de abril 
às 10,00 (dez) horas, na sala do Fórum, do seguinte: — UMA 
CASA nesta cidade a Avenida Geiúlio Vargas, coberta de telhas, 
paredes de alvenarias piso cimento, estilo comercial, com 2 
(duas) portas de frentes e 05 (cinco) compartimentos, registrada 
sob nQ 3.236 Avaliada por Cr$ 40.000,00 (Quarenta mil cruzei- 
ros) Construção esta em terreno que mede 10,00 (dez) metros 
de fronte por 30,00 (trinta) laterais e 10,00 (dez) ditos de fun- 
dos. - 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital, que será afixado na sede deste Juizo, no lugar do cos- 
tume e publicãdo por (3) três vezes no jornal «O PROGRES- 
SO» na forma da Lei. 

Dado e passado nesta cidad? de Imperatriz, aos quatro (04) 
; dias do mês de abril de 1.973 Eu, Rosseni da Costa Marinho 
1 Escrivão substituto o dactilografei e subscrevi. 

Dr. José Delfino Sipauba 
Juiz de Direito da 2a Vara 

O V i L ôleo3 Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das cleoginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro B da EJ5S - li —Fone 27S5—Ímiíermtrix— 

CQ.C.06 -146 245- msc E3t.142053.006 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

] •. arl os Gomes de Amonm-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL— CIRURGIA - PEDIATRIA —PARTOS 

LnZOR&TGmO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procóplo, 95 —Imperatriz—Maranhão 
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V antagens da SERME: 

Saúde-Segurança-Vida 

Diversão e Prêmio 

SER 

i 

A ft-jt. 

SR,." 

IEDADE MARANHENSE DE 
MÉDJCOS 

SERVIÇOS 

íi> 

saudr: 
Assistência Médica; Serviços profissionais. 
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odontologico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturaçao provisória, obturação plastica, restauraçflo 
a amalgaraa, odonto-pediatria, aplicacáo de fiurêto, periodontia, 
tartarotomia, limpeza de dentes e KaIO X. 

segurança 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Ass stencia Social; Serv ços profissionais. 

Div/EKSÃO 
Com a sua carteira de Sócio você ê seus deppndentes legais tem 
acesso ao CLUBE DE 4 AMPO dá SERME. situado na estrada de 
Sôo José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio « r$ 3.0CO,00 
Auxílio funeral para a Esposa ou * omoanheira CrS 1.500,00 
Na SERME você escolhe o médico de sua preferência e é atendi- 
do ao seu cousuícorio particular. 

Desconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias CEVTRaL mediante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde Ela é a maior riqueza que temos! 
1 vite emergêncial Procure era tempo a SEKMtí 
Adquira o direito de ter saúde! 
< om a SERME nem a morte lhe assusta! 

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 Progesso» 
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MnA àt (lia 

(Brasilia-DF) — O Governo 
do Estado do Maranhão aderiu 
ao Plano de Agua e Saneamen- 
to — PLANASA — na im- 
plantação e melhoria dos siste- 
mas de abastecimento de água. 
O objetivo essencial do 
PLANASA é equacionar e so- 
lucionar, de forma realista e 
permanente, o problema do 
saneamento básico no Brasil, 
tendo como inicial a eliminação 
déficit de abastecimento de á- 
gua. 

De acordo com o assessor do 
senador José Sarney, Hermes 
Santos, a extensão dos bene- 
neficios do PLANASA visa a- 
tender prioritariamente as po- 
pulações urbanas dos munici- 
pios do Maranhão, de acordo 
com o estabelecimento de pla- 
nos e programas adequados à 
realidade de cada região do 
Estado. 

Dezesseis Estados já aderiram 
ao PLANASA, beneficiando com 
essa iniciativa mais ou menos 
2.792 municípios brasileiros— 
cerca de 32 milhões de pessoas, 
modificando desta forma, o pa- 
norama básico do saneamento. 

Os fundos de financiamento 
para água e esgotos (F. A. E), 
são constituídos por meio de 
convênios entre os governos es- 
taduais e o BNH., órgão fi- 
nanceiro, técnico e administra- 
tivo do saneamento. A rotati- 
vidade desses fundos represen- 
tará a garantia do atendimento 
permanente âs comunidades do 
interior maranhense. 

Cora programas desse tipo 
o Governador Pedro Neiva de 
Santana, procura resolver o 
problema do controle da polui- 
ção das águas, instalandoj sis- 
temas de esgotos e a implanta- 
ção de abastecimento de água 
nos municípios do Maranhão. 

Edital de Ârremataeao 

O DOUTOR JOSÉ DELFINO SlPAUBA, JUIZ DE DIREITO 2a 

VARA DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO PO MA- 

RANHÃO, ETC. & || » 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele co- 
nhecimento tiverem que, no dia dois (02Í do mês de maio pró- 
ximo, às dez (10 00) horas, na Sala do FÓRUM, terá lugar á Ar- 
rematação dos bens penhorados a VENANCIO RODRIGUES DE 
SOUSA, na Ação Executiva que é promovida contra o mesmo 
pela CASA DIANA PAOLUCCI S/A-, estabelecida na cidade de 
São Paulo, capital do Estado de Sã® Paulo, à Rua DOM BOS- 
CO. 717, constante de: «2 (duas) casas anexas, á Rua Godofredo 
Viana, sendo que a primeiraoocnpa uma área de (9) metros de 
frente, por 36 ditos de fundos, coberta de telhas, oarede de 
alvenarias, teto de madeira de lei, cjm seis (6) corrpartimentos 
pizo de cimento e moizaco, com oito (8) portas de frente e 
uma janela, com mais um depósito ao lado, com paredes de 
alvenarias, cobertas de telhas, teto de madeira de lei, e ncs 
fundos da dita casa encontra-se plantios de árvores • frutíferas. 
Limites — a direUa com Travessa Benjamin Constant e a es- 
querda com a Casa dc. Sr. Raimundo Cavalcante, frente para 
o nascente e fundos para o poente, registrada no Registro de i- 
móveis desta comarca sob o n0 4 188. A qual avalio pela im- 
portância de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros). A segunda ocu- 
pa uma área de nove (9) metros de frente p 36 ditos de fun- 
dos, coberta de teihas paredes de alvenarias, sem compartimen- 
tos, com uma porta e duas janelas de frente, limitando-se à 
direita com a casa acima descrita eà esquerda com a Casa do 
Sr. Raimundo Cavalcante, registrada no Registro de Imóveis sob 
o n0. 4.188. A qual avaliei pela importância de Cr$ 5.000,00 (cin- 
co mil cruzeiros). E foi proferido nos autos o DESPACHO do 
teor seguinte: "DESIGNO O DIA 2 DE MAIO PRÓXIMO, ÁS 
DEZ HORAS NA SALA DO FÓRUM, PARA TER LUGAR A 
AUDIÊNCIA DEARRÉMATAÇÃO DOS BÈNS PÈNHORÀDOS. 
PARA O QUE DEVE SER PUBLICADO EDITAL FOR TREZ 
VEZÊS ÉM O PROGRESSO Ê AFIXADO NO LOCÀL DÊ COS- 
TUMÈ. D.P.Á.S. IMP. 05/4/73. JOSÉ DÈLFINO SIPÀÚBÁ". 
para que chegue ao conhecimento dos interessados e não pos- 
sem, alegar ignorância, mandei expedir o mesmo editai que se- 
ja cumprido na forma odo determirada. Dado e passado nesta 
cidaiede Imperatriz, a s cinco (5) de abril de 1.973. Êu, Ànte 
áor Bastos escrivão, datilografei. 

Dr. José Delfino Sipaúba 

Juiz de Direito da 2a. Vara. 

HOSPITAL SAQ RAIMUNDO 

Av. Ge túlio Vargas n0
(l219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS ÜEM EQUIPADO HOSPITAL PARTI ULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
MBOnvr.iWU 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- 
mato'cgia- Peaiatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

flRMRZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS^ 

LríTí m 



Jogodè I de maio dará taça 

Em comemoração ao 
de Maio, «Dia do Tra- 

balhador», vai se reali- 
zar em Imperatriz um tor- 
neio de futebol, estando 
escalados os jogos Corin- 
thians x Imneratriz e 
Vera Cruz xTratexpara 
o dia 29 de abril. 

Os dois vitoriosos desta 
rodada se defrontarão no 
dia 1* de Maio, na dispu- 
ta da '! aça-Campeão. O 
vencedor receberá a Ta- 
ça Professsor Júlio Bara- 

ta, categoria campeão, cu- 
ja entrega será feita pe- 
lo jornalista e Superinten- 
dente Regional do INPS, 
sr. v Wilson dos Santos 
Vale, e deverá enfrentar 
o Fluminense em amisto- 
so no dia 6 de maio. 

O Professor Ozias E- 
duardo Hapner fará a en- 
trega da Taça José do 
Espirito santo Xaviei*, ca- 
tegorla-vice, ao time que 
se classificar em 2* lu- 
gar. 

Comentando 

JURIVÊ 

Recado ao ladrão que levou minhas máquinas:— Na 
minha gaveta, dentro daquela caixa onde estavam os car- 
tões de visita, promissórias e um cheque, enfiado nas do- 
bras de uma das promissórias estavam também 500 cru- 
zeiros em notas de cem, que você não viu. Da próxima 
vez, procure com mais cuidado. Quanto ao cofre, não in- 
sista porque lá só ficam papeis; o dinheiro está no BEM. 

Em tempo: se a sua salvação eterna depender de uma 
cadeia em Imperatriz por causa desse furto, considere-se 
no inferno de corpo e alma. 

☆ 
Para o conhecimento e a meditação dos políticos 

conterrâneos registro aqui dois lapidares pronunciamentos 
do vereador e filósofo Justino Chapéu de Palha Oliveira: 
O primeiro: "Quem estiver comprando ou vendendo o Jus- 
tino por beáta vai perder o dinhiro do despacho". 
O segundo: "O Renato ainda tinha a desculpa de que era 
prefeito de oposição e o governo não ajudava e ainda 
trancava as ve.bas; mas nós do Governo, o que é que 
vamos dizer se não trabalhar?..." 

☆ 
Em franco andamento os preparativos da Exposição 

Feira a realizar-se em maio próximo. Os terrenos dentro 
do Parque destinados à instalação de barracas já foram 
todos vendidos a 50 cabrais o metro quadrado. Foi a in- 
formação que nos deu um dos compradores. 

☆ 
Bem disse o Chacrinha que quem não se comunica 

se estrumbica: se o Antonio Rocha não participasse o a- 
parecimento da sucuri teria perdido a oportunidade de fi- 
carem êle, a cobra, o porco e o Mar da Tranqüilidade co- 
nhecidos hoje em todo o Brasil. A última noticia a res- 
peito da sucuri saiu em destaque no Jornal do Brasil da 
Guanabara. Imaginem se o JB soubesse que o bom cea- 
rense que geria o Mar da Tranqüilidade já juntou os ca- 
carecos. a mulher e os filhos e deixou a fazenda com 
medo da sucuri. 

☆ 
Essa parece mentira mas é a pura realidade; domin- 

go passado num dos buracos da Av. Dorgival Pinheiro 
desabou de repente o teto de um dos antediluvianos ôni- 
bus de nossas linhas urbanas. Na queda, o teto rasgou a 
roupa de uma senhora e feriu um rapaz que necessitou 
de ser socoirido em Hospital. 

Se o Trânsito não viu?... Ora não chateia. 
☆ 

Voltou a luz; só a água não volta. 

Sociedade em foco 

Graça Oliveira 

"Cachimbo" tradicional e "s- 
cotch" para comemorar a rece- 
pção de Ricardo Segundo, o ga- 
roto lindo que D. Cegonha trou- 
xe de presente ao casal: vere- 
ador Remi Ribeiro Oliveira e 
Maria Oliveira. Parabéns! 

☆ 
Da AABB noticiamos a posse 

da nova diretoria, constituída de 
Presidente: José de Jesus Bata- 
lha Filho; Vice-presidente: José 
Raimundo Serra; Dr. Tesourei- 
ro: João Barreira Filgueiras; Dir. 
Sociais: srta. Eiiane Sirqueira 
Bonasser e Neudaam M. Viana; 
Dir. Cultural: Uram Marinho 
Rocha. 

☆ 
Jovens e dinâmicos os novos 

diretores já iniciaram com al- 
gumas transformações, segundo 
se pode observar, inclusive mu- 
dando o arrendamento do bar 
para o sr. João Leocádio, pro- 
prietário do elegante Bar Gua- 
dalajara. 

☆ 
Como primeira promoção pro- 
metem para 13 de maio uma 
homenagem às mães de Impe- 
ratriz, numa bonita festa com 
muitos brindes e atrações, e 
com a porticipação especial de 
Barbosa Show Bossa 

com data de casamento deter- 
minada para o dia 5 de maio. 
Felicidades. 

☆ 
Quem vai receber muitas fe- 

licitações em seu aniversário, 
no dia 21 de abril, é o amigo 
Soares, Funcionário do 
do Estado do Maranhão 
soa muito querida nos 
sociais de Imperatriz. 

☆ 
Um dos rapazes mais elegantes da 

novo geração imperairizese é o ce- 
arense de boa pinta João Barreira 
Filgueiras, funeinnárlo do Banco do 
Brasil é o mais disputado e comen- 
tado professor de Física e Matemáti- 
ca da Escola Técnica de Çomércio. 

☆ 

Banco 
e pes- 
meios 

Para curtir a Semana Santa com 
os familiares, viajou para São Luis 
terça feira p/p/ o elegante Edgar, 
gerente local da IMPERÀUTO. 

☆ 
Firmfe como o pão de açúcar o ro- 

mance ora vivido entre a '"Charmin- 
g" Fátima Eliane Silva, miss Mara 
nhão-72 e o sargento Freitas do 3o. 
BEÇ, Àmor para mil anos... 

Rápidas 

Poppy 

Acaba de instalar-se em Impera- 
triz, a Construtora Sllvan Ltada. a 
direção do engenheiro Fernando Fer- 
reira de Almeida. A referida cons- 
trutora já Iniciou a obra do Cam- 
pus Avançado da Universidade Fe- 
deral do Paraná em nosss cidade e 
começará nos próximos dia as obras 
da Indústria "Laticínios de Imperatriz 
S/a", Companhia Agro Industrial da 
Tocantins CAITO. ampliação do Su- 
per Mercado PEG PAG, construção 
de uma residência e piscina na chá- 
cara do sr. Antonio Carlos Rodrigues 
BEM. O engenheiro Fernando ainda 
é responsável pelos 20,200 M2 de 
construção do quartel da Exército 
de Imperatriz. 

Um apêlo a CIA. TRATEX. para 
que sinalize melhor a depressão a- 
presentada na rodovia Belém-Brasi- 
lía, situada na lote sete Küometro 
oito, evitando assim menor perigo 
aos motoristas, principalmente quan- 
do viajam a noite 

★ 
Feriado nesta semana, dia 19 quin- 

ta feira, 20 sexta, 21 sábado. Domin- 
go é Páscoa sem esquecer também 
que le de Maio é dia do Trabalho. 

★ 
Sábado da Aleluia está aí! cuidado 

com os ladrões de galinha. 

Meu amigo dr. José Moreira é 
mais um guerreiro que deixa os 
agitados campos de luta. Após 
longos anos de vigorosos com- 
bates, êle encontrou quem o 
vencesse. Noivou oficialmente 
com a srta. Sliane Nascimento, 

Em banita cerimonia realizada na 
Igreja Episcopal do Brasil, em Bra- 
sila. casaram-se os jovens Ozelice 
Nunes e Luis Dutra Ajos a troca de 
alianças' os nubentes receberam os 
cumprimentos de familiares e ami- 
gos que estiveram presentes na Ce- 
rimonia. Ozelice é filhe do casal: Jo- 
sefa e Joaquim Monteiro Nunes e 
Louiz, do casal Félia e Sebastião Go- 
mes Dutra. Ambos são funcionários 
do "Çorreio Brasiliense". 

☆ 
Dia (4 p/p/ foi o aniversário da sra. 

Leonor Mesquita de Mecedo, esposa 
do sr. Jurivé Macedo, redator chefe 
de "O Progresso" Enviamos a dis- 
tinta senhora as nossas sinceras fe- 
licitações. 

Ah Ah Ah, roubaram o pote do vi- 
gia. 

Edite I de praça de bens 

E a onda de roubos a noite aca- 
ba ou não? 

★ 
DESTAQUE 

Foi comemorado no sábado passado 
o aniversário "30'' do Srta. lêda Ma- 
ria Lopes, com uma animada recep- 
ção nas dependêncios do Tiro de 
Guerra. lêda e funçipnária do BASA 
nesta cidade e foi cumprimentada 
pelos seus amigos do BEC, BEM, 
TRATEX, BASA, CEMAR, TELMA, 
CONSOL, 1MEX, CAMPUS, SILVAN 
IMPERÀUTO, CÁITO, Médicos, Bio 
químicos, Dentistas, Advogados e 
Çomerciantes. 

Multa animação e emoção com mu- 
sicas, luz negra e muitos presentes. 

E a voce ledinha receba aqui os 
parabéns de todos oa componentes 

! do Jornal O Progresso.   

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 1Q Varada Co- 
marca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

Povo limpo é povo sadio! 

Faz saber aos que o presente edital virem, dele conhecimento tive- 
rem ou interessar possa que, no dia 3ü(trinta) do corrente mês de abril, às 
10 horas, na sala daa audiênciaí; dêste Juízo, Des. Tácito Caldas, à Traves- 
sa Urbano Santos, nesta cidade, sob a presidência dêste Juízo e pregão de 
Forte to dos Auditórios, serão levados a venda e arrematação os bens pe- 
nhorados a Francisco Freire de Oliveira e sua mulher, na ação executiva 
que lhe move Domingos Ferreira da Silva, a quem mais der e maior lance 
oferecer sobre o preço da avaliação de Cr$ â.OflO.OOítrês mil cruzeiros), o 
seguinte imóvel: Um(l) terreno nesta cidade, à Alameda Brasília, antiga 
í ora Av. Getulio Vargas, medindo 6(sei8) metros de frente por trinta(30) 
ditos de fundos, limitado à direita de quem sal pela casa de Francisco Ro- 
drigues de Oliveira e à esquerda com a casa de propriedade do mesmo 
executado, que foi de João Venâncio, registrado no competente livro 3-C, 
transcrição das transmissões, às fls. 119, sob número de ordem 3 883, fren- 
te para o Sul e fundos para o Norte, que se encontra depositado em poder 
do mesmo executado. Quem, pois, o dito Imóvel qu<zer comprar, no dia, 
hora e lugar acima referidos, em dinheiro à vista, ou sinal de 20% (vinte 
por centro), devendo neste caso íntegrallzar o seu lanço dentro do prazo 
de quareota e oito(48) horas, sob pena de perder o sinal dado, E, para os 
devidos fins de direito mando passar o presente edital pelo prazo de "0 
(vinte) dias, que será afixado no lugar de costume e publicado no "O PRO- 
GRESSO" desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Esta- 
do do Maranhão, aos três dias do mês de abri' do ano de hum mil nove- 
centos e setenta e trê3(03/Ü4/1973). Eu Rosseny da Costa Marinho, Escrivão 
d.» Io. Ofício, dátilografei e subscrevi. 

Movo torneio de futebol 
Impera- 

Dr, José de Ribamar Fiquene. Juiz de Direito da la. Vara 

O «Parque de Diversões 
triz» promoverá campeonatos de fute- 
bol de salão. Segundo Alberto Du- 
arte, Diretor será o torneio "mais 
quente" da cidade. Boliche, Lancho- 
nete e outros divertimentos fazem 
parte do parque. 

Negocio de ocasião 

Vende-se 1 máquina de be- 
neficiar arroz, «Lucato», com 
capacidade de 10 sacos por hora, 
1 peneirão «Zacarias» nQ 1, 1 
motor elétrico marca Arno, 25 
HP, 1 chave compensadora, 25 
HP com relê de 30 HP, todos 
semi-novos. Vende-se á vista 
ou em condições. 

Tratar com Jacy Marinho, á 
Rua Ceará, 1410 ou pelo tele- 
fone 456. 

ÜOVfiyP - Materiais para Construção 

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

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Estacionário, Elétricos de 2 e 3 Fases 
Bombas Hidráulica 
Material Elétricos 
Máquinas para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

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


