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E segue a novela: 

LIBERADO E RETIDO 0 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 

Noticia-se que em menos de 
24 horas duas decisões foram 
tomadas peto Tribunal de Con- 
tas da União com relação ao 
pagamento do Fundo de Par- 
ticipação destinado a Impera- 
triz e retido há mais de ano 
por irregularidades na sua pres- 
tação de contas. 

Segundo essas notícias, o TCU 
liberou a verba numa reunião 
para logo a seguir mandar re- 
tê-la, até novas diligências. 

Estamos informados que mais 
documentos foram solicitados 
ao atual prefeito de Impera- 
triz e inclusive já se comenta 
que elementos da polícia fede- 

La 

Já se comenta que é imi- 
nente a nomeação do Jdep. 
Henrique La Rocque Almei- 
da para Ministro do Tri- 
bcnal Federal de Recursos. 

Em sua campanha La Roc- 
que dizia que seria essa a 
sua última luta eleitoral, pois 
pretendia terminar sua vida 
pública no Supremo Tribu- 
nal de Justiça, o que está 
agora prestes a confirmar- 
se embora para o TFR. 

A confirmar-se, a notícia, 
irá para a Câmara de De- 
putados o atual Io Suplen- 
da Arena no Maranhão, Rai- 
mundo Silva. 

Por outro lado, o afasta- 

mento de La Roque da vida 
política já abre amplas pers- 

pectivas para a entrada do 
advogado Sálvio Dino que 
parece pretender voltar às 

urnas, desta vez para a Câ- 
mara Federal. E a menos 
que profundas modificações 
se verifiquem no cenário|po- 
lítico regional, o substituto 

natural de La Rocque des- 
de dêsde Grajaú até Impe- 
ratriz é na realidade Sálvio 
Dino, pela sua ligação e co- 

nhecimento dos problemas 
e dos líderes dessa faixa 
que êle já representou na 
Assembléia Legislativa. 

Embratel liga Imperatriz ao Brasil 

Encontra-se nesta cidade 
ultimando os preparativos pa- 
ra a ligação telefônica entre 
Imperatriz e Rio de Janeiro, 
e consequentemente a todo 
o Brasil, o Engenheiro Wuasu 
Oto, da Embratel. 

A primeira comunicação 
por fonia entre as duas cida- 

des será feita hoje, em cará- 
ter experimental, prevendo-se 
para breve a ligação através 
do telex. Como já noticiamos, 
a Embratel instalará cabines 
de telex e telefone dentro da 
cidade, para maior facilidade 
de atendimento ao publico. 

Ginásio Industrial 

Podemos divulgar com ba- 
se em informações merece- 
doras de crédito que já para 
o próximo ano letivo tere- 
mos em Imperatriz um Gi- 
násio Industrial criado e man- 
tido pela Missão Presbite- 
riana. 

Segundo essas informações, 
está tôda em ordem a docu- 
mentação do futuro estabe- 
lecimento de ensino que tem 

como seu principal incenti- 
vador na cidade o reve- 
rendo Paulo Ramos. 

Êsse Ginásio preparará o 
jóvem para o exercício de 
profissão lucrativa escolhida 
pelo estudante dentro do pró- 
prio currículo escolar, para 
o que instalará oficinas e 

disporá de um corpo de pro- 
fessôres-técnicos. 

deral teriam pedido na Prefeitura 
local a remessa de documentos 
da gestão anterior para a agên- 
cia daquele órgão federal em 
São Luiz. 

Tocantinópolis 

inaugura indústria 

Ocupando uma área cons- 
truída de 2.400 metros qua- 
drados, foi inaugurada na ci- 
dade de Tocantinópolis, Goi- 
ás, uma nova indústria de ba- 
baçú: TOBASA. A nova em- 
presa pretende o aproveita- 
mento em larga escola do ba- 
baçu e sua capacidade é da 
ordem de 3.060 toneladas de 
óleo dessa amêndoa por ano, 
além de 1.800 toneladas de 
farelo para ração balanceada. 

A inauguração da empresa 
contou com a presença do 
Gov. Otávio Lage, de Goiás, 
o qual participou também, na 
ocasião, da ampliação do sis- 
tema fornecedor de energia 
daquela cidade. 

Hotary 

elege Direroria 

Em reunião do dia 18 o Ro- 
tary Clube de Imperatriz, elegeu 
seu presidente e secretário pa- 
ra o ano rotário 71/72. Em obe- 
diência às novas normas esta- 
tutárias, o Conselho Diretor da 
entidade sera completada em 
janeiro próximo com a eleição 
dos demais membros da direto- 
ria e indicação das comissões. 

Os rotarianos elegeram para 
a presidência e secretaria da- 
quêle Clube os companheiros 
Luis Henrique Veras e José Ma- 
tos Vieira, respectivamente, os 
quais pertenctm, também, à e- 
quipe de "O Progresso". 

5 MIL FAMÍLIAS 

PARA O MARANHÃO 

Está previsto para o mês 
de janeiro de 1971 o termino 
do ante-projeto de coloniza 
ção do Alto Suri, neste Esta- 
do. elaborado por técnicos 
ingieses para o Ministério do 
Interior. Êsse projeto prevê 
o abrigo de 5 mil famílias 
naquela região e será finan- 
ciado pelo Banco Mundial. 

Em janeiro: 

Os governadores Pedro 
Neiva, do Maranhão; Rober- 
to Silva, do Piauí; César Cais, 
do Ceará; Cortez Pereira, do 
Rio Grande do Norte; Afrâ- 
nio Lages, de Alagoas; e 
Paulo Barreto Menezes, de 
Sergipe; reuniram-sè duran- 
te dois dias com os diri- 
gentes do Banco do Nor- 
deste do Brasil, no Hotel 
Tavares Correia, na Estân- 
cia Hidromineral de Gara- 
nhuns, ocasião em que fo- 
ram informados sôbre o fun- 
cionamento daquêle Banco, 
seus esquemas de financia- 
mento e seus programas em 
todos os Estados da região. 

Ouviram do economista Ru- 
bens Costa explanação sô- 
bre as possibilidades de a- 
pôio do Banco aos novos 
governadores, principalmen- 
te no setor da indústria e 
da pecuária. O encontro ter- 
minou na tarde do dia 15 
com a apresentação da po- 
lítica de crédito industrial 
e agrícola do BNB, a qual 
foi feita por técnicos daquê- 
le estabelecimento bancário 
que mostraram a importân- 
cia do entrosamento entre 
os governadores e o Banco 
parã o desenvolvimento de 
seus respectivos Estados e 
logicamente do nordeste. 

Comenta-se que quando d 
sua passagem por João Lisboa, 
em campanha política, o Gover- 
nador eleito Pedro Neiva San- 
tana teria prometido uma es- 
trada asfaltada ligando aquela, 
cidade a Imperatriz, caso — no 
dizer do Governador — o povo 
do município desse apôio aos 
candidatos da Arena. 

Agora, reforçando os comen- 
tários, já estão em andamen- 

to serviços topográficos visan- 
do a locação da rodovia que, 
dizem, será realmente construí- 
da na gestão do futuro dirigen- 
te do Estado. 

Nota da Redação: A continuar 
assim, com mais duas 
eleições estaremos che- 
gando a Montes Altos 
também redondo em as- 
falto. 

GATO (J0M CACHORRO 

QUE EICH0 DÁ ? 
O diário "O Estado do São Paulo" 

conhecido e afamado pela sisudez do 
seu noticiário, divulga em edição do 
dia 13 último que se transformou em 
realidade, em Londres, uma impossi- 
bilidade biológica: o cruzamento de 
um gato preto com uma cadela Ter- 
rier do qual nasceram estranho ani- 
mais que têm o corpo de ção, gar- 
ras, pelo e bigodes de gato. 

O problema agora está na designa- 
ção dêsse nôvo animal que, segundo 
o "Estadão pode ser chamado; "gato- 
chorro. gachorro, cato ou simples- 
mente gí.0" 

Referindo-se aos seu? estranhos 
bichinhos diz o dono dos mesmos que 
êles "miatem muito". 

A notícia vem acompanhada de 
fotografia do nôvo especime do rei- 
no animal. 

RODORRÂS tem telefone 
Precisamente ás 11 horas de on- 

tem foi inaugurada a linha telefô- 
nica instalada pela TELIMSA entre 
o 2ã Distrito da Rodobràs (Cacau) e 
a cidade. Àquela hora, perante aú- 
toridades e convidados, o eng. Ed- 
milson Moreira fez a primeiea liga- 
ção, diretamente para o gabinete do 
prefeito municipal. 

A solenidade teve inicio com um 
pronunciamento daquele engenheiro 
que ressaltou a importaneia dessa 
linha telefônica para a Rodobràs, pa- 
ra própria cidade, enaltecendo tam- 
bém a cooperação recebida sêsse 
sentido da parte do prefeito Renato 
Moreira e do presidente da Telim[ 
sa, Sr. Pedro Américo Sales Gomes. 

SUPREMO ABSOLVE B0GÉA 
Chegou ao fim o processo mo- 

vido pole ex-Governador Sar- 
ney contra o jornalista Riba- 
mai Bogéa, dp Jornal Pequeno, 
da Capital do Estado. 

O Tribunal de Justiça do Ma- 
ranhão, apreciando o processo 
chegou a determinar a prisão 
por um ano do jornalista que, 
incoformado com a decisão, re- 
correu ao Supremo obtendo de 
imediato a suspensão da pri- 
são. Agora, de acordo com no- 
tícia divulgada no .'Jornal Peque- 
no, o Supremo Tribunal de 
Justiça por 7 votos a zero de- 
terminou o arquivamento da- 
quêle processo, por falta de 
justa causa. 

INQUÉRITO NA RODOBRAíT 
Jornais de S. Luiz chegados aqui 
dizem que outras providências, a 
polícia federal instaurou em Im- 
peratriz um inquérito destinado 
a apurar responsabilidades pelo 
desvio de combustiveis do 2.° 
distrito da Rodobràs, no Cacáu. 
Os indiciadas são 7mas não ti- 
veram ainda seus nomes divul- 
gados. 

Na mesma ocasião a Rodobr; 
fereceu aos convidados presente 
mesa de doces e refrigerantes, 
residência dos ^engenheiros. 

Concorrência para instalação dà rêde elétrica 

Prefeito consegue financiamento de um milhão 

—Tomou rumos diferentes o 
problema de dotação de e- 
nergia elétrica a Imeratriz. 

A informação é do prefei- 
to Renato Moreira, que pros- 
seguiu: 
-—Na primeira quinzena de 
janeiro próximo a CEM AR 
\brirá concorrência pública 
ara o fornecimento de pos- 
>5 e a instalação da rêde 

elétrica, mas os geradores 
já não virão de São Luis. 

Para tratar disso, escla- 
rece o prefeito, estive em 
companhia do Dr. Miguel 
Nunes, presidente da CE- 
MAR, em entrevista com o 
presidente fda ELETRÔ- 
BRÁS, em Brasília. E ficou 
decidido que ã eletrobrás 
não concorda com a vinda 

daquêles tão falados gera- 
dores, mas que dispõe ela 
própria, em Brasília, de 10 
grupos geradares disponí- 
veis dos quais poderemos 
ser beneficiados com as uni- 
dades necessárias às nossas 
instalações, tudo dependen- 
do do consentimento do Sr. 
Ministro das Minas e Ener- 
gia, o qual ficou de decidir 

o assunto no último dia 17, 
quando receberia ém audi- 
ência o presidente da Ele- 
trobrás. 

—De forma, que aguarda- 
mos para breve o resultado 
dessa entrevista á qual tam- 
bém estaria presente o Dr. 
Miguel Nunes. Concluindo, 
disso o prefeito: 

Êsse problema de eletri- 
ficação tem que ficar ofici- 

almente decidido o quanto 
antes, inclusive porque o fi- 

nanciamento obtido por esta 

administração municipal 
junto ao BID para êsse fim 
só poderá ser usado até o 

próximo mês de julho, quan- 
do oc orrerá o vencimento 

do prazo para aproveitamen- 

to da importância financia- 

dd. no montante de cr$.-... 

1.000,000,00. 
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HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIA TIA — PARTOS 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

id. fio et 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 
da l.8 Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do' Mara- 
nhão, etc. 

Papel Hectográfico para 
mimeógrafo, Classificadores, 
grampeadores e papel [al- 
maço s/pauta. 

Kllâ, MÃO BOTAR O 

CAMUmlO ADIAMTE DOS DOIS, 

Oi BOIS EM 

CIMA m UM MERCEDES BENZ. 

a-:. 

V, m 

Você ganha muito mais. 
Boiada tocada perde pêso. 

E com o pêso, você perde o 
tempo que levou para fazê-la engordar, 
o tempo da viagem e seu rico dinheiri- 
nho. A hora da balança é a hora da ver- 
dade. Um caminhão convencional trans- 
porta 8 bois eirados. Um têrço a menos 
do que um Mercedes-Benz que tezn car- 
roceria para carregar 12 bois. 

-5 
/■ 

Quando um lote grande é dividido por 
12 e não por 8, o resultado é um 
número menor de viagens. Mas as van- 
tagens do Mercedes-Benz não param aí. 

É um caminhão feito para. topar qual* 
quer parada. É um cabra agarrador, que 
não pára à toa. Tem potência suficiente 
para puxar com rapidez. 

É econômico; não gasta gasolina••• 
porque é Diesel. 

Tem assistência técnica em todo o 
País, dada por gente que só trabalha 
com Mercedes-Benz e gosta do que faz. 

E na hora de vender, é mais fácil que 
vender boiada gorda: tem o maior valor 
de revenda. 

Se você se interessa 
pelo negócio, passe por 
aqui entre uma boiada 
e outra. Nós temos o 
caminhão que você precisa para pôr em 
baixo dos bois. 

WS* 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dêle co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa, que por parte do 
BANCO DO BRASIL S.A., lhe foram dirigidas as petições do 
teor seguinte:— (Petição inicial): — Banco do Brasil S. A. 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Comarca de 
Imperatriz (Ma). O Banco do Brasil S.A., com séde na Capi- 
tal da República e Agência nesta cidade, por seu procura- 
dor e advogado infra assinado (doe. n9 1), vem, perante V. 
Exa., com fundamento no art. 15 da Lei n0 5.474, de 18.07.68, 
alterado pelo Decreto —Lei, n9 436, de 27.01.69, combinado 
com o art. 298, inciso XIV, do Còdiero de Processo Civil, pro- 
por a presente ação executiva contra FLORIZA DANTAS 
RIBEIRO, brasileira, solteira, comerciante, residente e domi- 
ciliada nesta cidade, paraa cobrança da Importância de 
Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), representada pela Dupli- 
cata nü 01/69, emitida por Ataliba Alves de Almeida, (Usina 
São José), aceita em 09.05.69, vencida em 07.08,69, e não 
paga (doe. n0 2). Isto posto, e já que redundaram infrutíferos to- 
dos os esforços para uma solução amigável da pendência pede 
e requer o Exequente se digne V. Exa. mandar citara Executa 
da para, no prazo de24 horas, ef etuar o pagamento do seu débito 
naquele montante de Cr$ 5.000,00, acrescido de juros de mó- 
ra, despesas judiciais, honorários de advogado e demais co- 
minações legais ou oferecer bens à penhora, sob pena de 
lhe serem penhorados tantos dos seus bens quantos bastem 
para a solução da dívida e' acessórios indicados, 
ficando citada desde já, para contestar a presente ação e 
para todos os seus demais termos processuais, pena de re- 
velia, prosseguindo-se no feito até o pagamento integral 
da divida, independentemente de demais requerimento. Dan- 
do à causa o • valor de CrS 5.000,00, protesta por tJos os 
meios de prova em direito permitidas, inclusive pelo depoi- 
mento pessoal da executada. Nestes têrmos pede deferi- 
mento. Imperatriz (Ma.), 17 de Out 1970, (Ass.) Henrique de 
Araújo Pereira — Advogado Inscrição — OAB — Ma 484. Cpí 
002,186.185. Despacho/ A. como requer. Imperatriz, 20.10.1970. 
(Ass.) José de Ribamar Fiquene. (Petição de fls 8:)—Banco do 
BrasilS.A. Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Ia Vara da Co- 
marca de Imperatriz (Ma.) O Banco do Prasil S. A., com 
sede na Capital da República e Agência "^.esta cidade, por 
seu procurador e advogado infra assinado (procuração nos 
autos) vem, nos autos da ação executiva que move neste 
Juízo contra FLORIZA DANTAS RIBEIRO para reaver a 
importância de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei- 
ros), requerer a V. Exa., na forma do Art, 177, inciso 1, do 
Código de Processo Civil, a citação por Edital da devedo- 
ra em virtude de a mesma se encontrar em lugar incerto 
e nâó sabido, conforme certidão do Oficial de Justiça en- 
carregado da diligência. Nêstes têrmos, j. esta aos autos, pede 
deferimento. Imperatriz (Ma.), 10 de novembro de 1970.(Ass) 
Henrique de Araújo Pereira. Advogado — Inscrição OAB — 
Ma 484. cpf. 002.186.183. (Despacho): — Fls. 9. Faça-se a 
citação por edital publicando em o jornal "O Progresso" 
com prazo de 30 dias, e afixado no lugar do costume, como 
do pedido de fls. 8, dos autos. Imperatriz, 10-12-1970. (Ass) 
José de Ribamar Fiquene. E, para que chegue ao conhecimen- 
to de todos, lavrou-se o presente que será afixado no lu- 
gar do costume e publicado no jornal "O Progresso" desta 
cidade. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 10 
dias do mês de dezembro de 1970. Eu, Raimundo Bandeira 
Barros, Escrivão datilografei e subscrevi 

DR, JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da Ia Vara 

EDITAL 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

DIESEL CAROLINA S.A. 
Praça Emiliano de Meio Azevedo, 10 

Fones; 192 e 194 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 Fone 230 — Imperatriz - aranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAfl 00 INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 

LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICAS: — Todos os exames de UNA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDIgO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, Dr 

Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista: Dr. Antonio Tavares Araújo 

Cirurgia do Tórax—Abdomem — Obstetrica — Cinecológica —Traumatoiogia — 
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PE MANENTE — As 24 horas do dia 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Jniz de Direito da Ia- 
Vara Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

FaZ saber aos que o presente edital virem, dele conhecimento ti- 
verem ou interessar possa que no dia 20 (vinte) de Janeiro de 1971, ás 
10 horas, na sala do Fórum, à Trav: Urbano Santos, desta cidade, sob 
a presidência deste Juizo ^e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão 
vendidos em leJão público os bens adiante descritos penborados á Cia. 
Agro Idustrtal de Imperatriz Ltda., na Ação Executiva Hipotecária, que 
lhe move o Banco do Brasil S A. a saber; Uma (1) prensa Piratininga de 
dois (2) estágios, com duplas paredes, aquecimento a vapor e respectivo 
mexedor, rapador interno, com poiia motora, correias cônicas e demais 
pertences, labricaçâo nacional. Um (!)■ motor estacionário marca Torpe- 
do, de 72 HP, quatro (4) cilindros, 1800 repm, quatro tempos modelo T— 
514 N" 8123, com radiador tropical, a óleo diesel "e"; Um (1) prédio si- 
tuado à Travessa Paraíba, s/n. nesta cidade, construído de tijolos , com 
furo, rebocado internamente, pintura a cal, coberto com telhas, sob 
travessamenio de madeira Je lei piso de cimento, com acesso por uma 
porta de frente/limitada ao Norte com um terreno da Sra; AI vina Alves 
dos Santos; áo Sul com a rua Paraíba e a Oeste com com terreno de 
Luiz Buceles, avaliaJos todos por Gr$ 30,300,00 (trintE mil e oitocentos 
cruzeiros). E quem referido bens quizer arrematar, deverá comparecer 
no local no dia e hora designados, sendo eles entregues a quem mais 
der e maior lande oferecer, pagos no ato dá, digo, ato o preço *e!ias 
custas da arrematação. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz; aos 
dez dias do mês de Dezembro de 1970 Eu Raimundo Bandeira Barros 
Escrivão, datilografei e subscrevi. 'J ■' 1 

DR. JOSÉ DE RIBAMARrFIQUENE 
Juiz de Direito da 1* Vaiía ^ 
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gozação?) DE FERIAS 

KALAM ELEUTEROS 

Braga compra "Karajá" 

Chega a nosso conheci- 
mento que a emprêsa "'Ex- 
presso Braga Limitada" ad- 
quiriu todo o acervo e a 
concessão de linhas até aqui 
exploradas pelo "Expresso 
Karajá" entre Itinga e Ca- 

rolina. As viagens nesses 
trechos já estão sendo feitas 
em ônibus do ''Braga'; pre- 
vendo-se também alteração 
no quadro do pessoal técni- 
co e buracrático. 

Conhecida como é a em- 

Quando o mês de novembro terminou foi aquéla ale- 
gria. Aliás, antes do fira, porque circunstâncias várias fize- 
ram com que as aulas fossem somente até meados de dezem- 
bro. Essas circunstâncias vestiam farda, não propriamente 
farda colegial, apesar de o seu metier ser, de certo modo, 
uma escola. Eram fardas verdes e azuis e até sarapintadas, 
à semelhança de umleopardo pintado por um pintor surrealista. 

Pois bem. As aulas terminaram em meio à euforia e 
suspiros de alívio característicos a todo término de ano 
letivo. Os que findaram com um* suspiro são os felizardos. 
•Passaram por média, estão em férias e até o próximo ano. 

Aos outros, ainda fica a apresenção. 
Fazer prova, passar na prova, ficar pra segunda época, 

ou bomba. Mas isso é secundário, o importante mesnfo são as 
férias. É gozá-las da melhor maneira possível e deixar as 
precauções para o ano que vem. 

Agora, melhor, agora não, já faz bem um bocado de tem- 
po. Fomos informados de que o govêrno do Maranhão, está 
fazendo uma experiência inédita: Menino estuda o semestre 
num ano, fica de férias o resto e não sabe quando come- 
ça o segundo. Fica na expectativa. Tanto pode começar no 
primeiro semestre do outro ano, como no segundo. Não se 
tem dados concretos sobre a finalidade de tal experíencia. 
Deve ser para testar a capacidade de paciência do aluno ou 
dos pais dos alunos, O certo é que a dita cuja (experiência) 
está em pleno, andamento aqui. A fim de efetuá-la em se- 
grêdo, sem que ninguém desconfiasse, eles adotaram méto- 
dos pouco ortodoxos. Inclusive providen^ando um venda- 
val pra arrancar o telhado da escola Je desabrigar os alu- 
nos. Mas os nossos observadores descobriram a trama e a- 
gora eu estou revelando pra vocês. Só não sei é se 
o Ministério da Educação já sabe disso.. Bom, mas eu já 
falei nisso uma vez, e não tenho mais saco pra continuar. 

E como o negocio é férias como eu disse, que cada 
um deve gozá-la da sua maneira melhor possível. Dependen- 
do é claro, da concepção que cada um tem do que seja gozar. 

Uns gostam de gozar em cima de um cavalo, percor- 
rendo as pradarias verdes, deleitando-se o dia todo pelos 
pastos do pai fazendeiro. Outros, mais afoitos, gozam em 
cima de uma moto, percorrendo as estradas de cidade em 
cidade. Uns, mais humanos e spciáveis, gozam em grupo 
assistindo às populações pobres. É o famoso PROJETO RON- 
DON, já conhecido aqui. " 

E por falar no dito projeto, vem o caso daquêle cara 
estudioso, que chegadas as férias, pretendeu dar uma de 
filantropo. Era metido a intelectual, melhor, não só metido 
não, lia muito, não se contentava só com os, muitas vêzes, 
pouco conhecimentos fornecidos na escola. E ficou empol- 
gado com todas aquelas novas idéias geniais. Pensadores, 
filósofos, sociólogos. O mundo estava realmente precisando 
de gente como êle e êle não ia ficar parado. 

Se mandou pro campo; ja fazer o seu rondon particu- 
lar. Aí êle viu que teria muito que fazer. Em cada fazenda 
a mesma coisa. O gado era mais tratado que quem tratava 
dêle. Enquanto os bezerros eram alimentados cientificamen- 
te; proteínas, sais minerais, vitaminas, os filhos dos vaquei- 
ros passavam à carne seca e farinha idem. Todo mundo 
subnutrido, precisando urgentemente de assistência. 

E foi mandando brasa. Visitava as casas, conversava 
com as filhas e mulheres dos vaqueiros, que ficavam em ca- 
sa, enquanto êstes iam pro campo. E, insinuante, môço da 
de cidade, bem falador, ao lado de sua assistência, ia adqui- 
rindo simpatias. Depois, não era só a simpatia. Estava só no 
mato, precisava receber alguma recompensa, não só dar. E 
a recompensa começou a dar de bom grado. De noite era 
conversa com as rodas de vaqueiros e seus familiares, 
conselhos, maneiras de agir, como tratar as crianças etc. 
De dia, de casa em casa, ensinar a pôr em prática êsses 
ensinamentos. E junto com êsses ensinamentos, entrava a 
recompensa falada. Havia mulheres de vaqueiros bem atra- 
entes. Algumas filhas, idem. E êle ia aproveitando. Mas o 
que é bom dura pouco e, não se sabe como, se espalhou 
o boato. Ninguém sabia como nem com quem. Mas o certo 
é que se falava. 

Os vaqueiros se alvoraçaram e resolveram convidar 
o ilustre a abandonar o local. O cara é lógico percebeu 
que não seria um convite amigável e que certamente, não 
seria despedido entre sorrissos. Deu no pé. E foi apé mes- 
mo e de noite. No outro dia, nem sinal. 

Algum tempo depois, lamentava o ocorrido e o pouco 
que poderá fazer por aquela gente mal assistida. Mas se 
consolava. Pelo menos contribui para o aumento da popula- 
ção, numa região de tão pouca densidade demográfica e tão 
carente de mão de obra. 

E viu que estava certo, quando começou a receber co- 
municações de nascimentos de mais de "mais um criadinho 
às ordens", "lindo como você" — Mas o pior foi quando co- 
meçeram a aparecer as visitas reclamando para os bebês, 
a estensão da assistência tão bem ministradas: leite, sapa- 
to, ronpa nova... Então teve que sumir ■ e nunca mais se 
se ouviu falar dêle. 

Moral da estória— Férias é para gozar, mas primeiro procure 
. v bem onde,, se não depois vâo procurar você. ^ 

0 Govêmo*Municipal de Imperatriz e funcionários 

Desejam ardentemente a todos os habitan- 

tes do município um Natal feliz e próspero ano novo. 

Censo—70 

IBGE NEGA DABOS 

Conhecedor de que foi 
encerrado o censo popula- 
cional de em Imperatriz, '"O 
Progresso" tentou obter da- 
dos exatos sôbre o número 
de habitantes do município, 
inclusive em atendimento de 
solicitações que nos chegam 
nêsse sentido. 

Todavia, alegando cum- 
primento de determinação 
superior o Agente de Esta- 
tística local nega-se termi- 
nantemente a nos fornecer 
ésses elementos, esclarecen- 
apenas que êles só podem 
ser divulgados mediante au- 
torização do IBGE. 

Férias Forenses 

A partir de hoje, até o pró- 
ximo dia 6 está em férias a ma- 
gistratura maranhense, em obe- 
diência à organização Judiciá- 
ria do Estado. Nêsse interregno, 

suspenso, salvo em casos espe- 

ciais mencionados na Organi- 
zação e que exigem a atuação 
do Juiz. Entre êsses casos fi- 

todo o trabalho forense estará gura o Habeas-Corpus. 

JOSÉ GOMES DE ARRUDA 

Deseja a todos os habitantes do município de Im- 

peratriz, um Natal feliz e- prosperidades no ano novo. 

João Martins Sandes 

A Io do corrente fechou 
os olhos para o mundo físico, 
deixando este vnle de lágri- 
mas, o venerando Senhor 
João Martins Sandes, residen- 
te em Porto Nacional, cida- 
dão estimado por todos que 
o conheciam. Filho da cidade 
de Loreto, no Maranhão, João 
Sandes ali desenvolveu gran- 
de atividade comercial e 
política, chegando até lide- 
rar outros municípios como 
São Raimundo da Mangabei- 
ra, São Felix e Sambaiba, 
quando chefe sertanejo do 
Partido Republicano no Ma^ 
rahhâo, chefiado pelo Depu- 
tado Federal Dr. Marceliuo 
Machado. Foi a Prefeito por 
duas vezes em sua cidade na- 
tal, realizando alguns servi- 
ços com sua eficientissima e 
dinâmica administração. 

Sempre se houve com o 
mais absoluto zelo e probida- 
de pelas cousas públicas, che- 
gando a dispensar os subsí- 
dios atribuídos ao Prefeito 

Em 1943 mudou-se para o 
norte goiano, residindo em 
Piúm e depois em Miracema 
do Norte, onde militou ati- 
vamente na política daquela 
comuna. Em 1948 dedicou-se 
ao comercio da compra de 
gado zebú, pára revenda no 
norte de Goiás e sul do Ma- 

ranhão. Nesse particular foi 
um dos que mais contribuí- 
ram para melhoria [de raça 
do rebanho bovino regional. 

Ha mais de 15 anos trans- 
feriu-se para Porto Nacional 
Excelente cidadão muito pres- 
timoso, excelente pai de fa- 
mília, esmerava-se com pri- 
mor pela educação dos filhos. 
Dos sete que ele deixou 
destacam-se o dr. João San- 
des Filho, a Snrta. Maroqui- 
nha Sandes (freira) e Wiliam 
Sandes, residentes em Goiâ- 
nia e a senhora Marineide 
Sandes Pedreira, digna ■ es- 
posa do sr. Carolino Pedrei- 
ra, comerciante nesta cida- 
de, onde é residente. 

Cidadão exemplar,- firme 
nas idéias, João Sandes dei- 
xa um grande número de a- 
migos. Era membro efetivo 
da Associação Tocantinense 
de Imprensa, nesta cidade, 
por este motivo o Presidente 
dessa Agremiação proferiu 
algumas palavras de despe- 
dida no momento em que o 
corpo do extinto era deposi- 
tado no sepúlcro- 

A todos os familiares do 
saudoso falecido apresenta- 
mos nossas mais sinceras 
condolências. 

(Do Correspondente) 

prêsa adquirente, nesta re- 
gião, onde é a pioneira, a 
noticia é das mais auspicio- 
sas para os usuários1 dos 
transportes via de superfí- 
cie, pela garantia que se po- 
de esperar do desejado a- 
tendimento ao viajante nos 
moldes já adotados pelo 
"Braga" na Belém-Brasília. 

"DeófíLe ôociai 

CASAMENTO 

No dia 12 doxcorrente, contraíram 
matrimônio os jovens Nancy Guima- 
rães e Francisco Sarmento. A ceri- 
mônia foi oficializada na Igreje Sta. 
Teresinha, pelo Frei Epifânio da A- 
badia e serviram de testemunhas 
Sr. e Sra. Dr. Fiquerie, Sr. Sra. A- 
gostinho Noleto e Sr. e Sra. Licinio 
Cortez. Após a cerimônia religiosa, 
os pais do casal recepcionaram os 
convidados no Clube Recreativo To- 
cantins, com uma grande festa. 

15 ANOS DE NECY 

A debutante do ano de 70 foi a 
jovem Necy Guimarães, filha da Sra. 
Djelma Guimarães, que completou a 
nova idade do dia 12 do corrente. 
Precisamente ás 21:00 horas, acom- 
panhada de seu mano Guimarães 
Júnior, deu entrada oo Clube Recre- 
ativo Tocantins, para o início das 
comemorações alusivas ao seu "de- 
but". A Sra. Djelma fez' a troca de 
sapatos da menina-moça, sendo após 
tocada a tradicional valsa, a qual a 
Necy dançou çom seu noivo. 

—O— 
Quem ándòu completando nova i- 

dade, no domingo passado foi a Sra. 
Luzia Moraes, esposa do Sr. Bena- 
venutto Moraes. O casal foi bastan- 
te cumprimentado por seus amigos. 

VIAJANTES 

Em viagem de féria; segue hoje 
para o Ceará o Eng0 Edmilson Mo- 
reira, da Rodobras, que passará as 
festas de fim de ano em companhia 
de seus familiares, na terra de 
Iracema. 

RETALHOS DE NOTÍCIAS 
... muito comentada a nova residên- 
cia do Diomar - outra que está em 
evidência é a do Dorgival, fala-se 
até em piscina. Viajándo com desti- 
no ao Rio, nosso amigo ten. Oswal- 
do Almeida. Regressou a nossa ci- 
dade o Sr. José Pereira da Silva 
acompanhado de sua esposa Sra. Ri- 
somar Silva. 

-O— 
Nós que fazemos o "O Progresso 

queremos desejar aos nossos queri- 
dos leitores um Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo, cheio, de ale- 
grias. stop 

Encerrado 

o ano letivo 

Várias solenidades% inclusive 
entregas de certificados a con- 
cluintes dos cursos secundários 
marcaram o encerramento do 
ano letivo nas escolas da Fum- 
dação Eurico Dutra, no último 
domingo, r , , 

No Ginásio Bernardo Sayão, 
o ano está encerrado, mas a 
entrega de certificados aos con- 
cluintes dõ curso ginasial está 
marcada ainda para o dia 25 
dêste. 

Também a Escola Normal 
Santa Terezinha e as escolas 
primárias já • puseram fim aò 
ano escolar. 

ANO NÒVO: 

NÔVO AUMENTO 

Portaria do Ministro da Fa- 
zenda, já publicada no Diário 
Oficial determina um aumen- 
to de 20% sôbre os preços de 
cigarros a partir do dia Io de 
janeiro. Os cigarros Hilton 
passam de 1,80 para 2,20; Mi- 
nister 1,50 para i,80;Hollywood 
de 1,40 para 1,70 e Continen- 
tal de 1,20 para 1,50. 



O PROGRESSO Página 3 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 
da l.8 Vara da Comarca de Imperataiz, Estado do Mara- 
nhão, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dêle co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa, que por parte do 
BANCO DO BRASIL S.A., lhe foram dirigidas as petições do 
teor seguinte:— (Petição inicial): — Banco do Brasil S. A. 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da P Vara da Comarca de 
Imperatriz (Ma). O Banco do Brasil S.A., com sede na Capi- 
tal da República e Agência nesta cidade, por seu procura- 
dor e advogado infra assinado (doe. n^ 1), vem, perante V. 
Exa., nos termos do artigo 298, inciso XIII do Código de Pro- 
cesso Civil, -propor a presente ação executiva contra FLO- 
RIZA DANTAS RIBEIRO, brasileira, solteira, comerciante, 
residente e domiciliada nesta cidade, para cobrança da im- 
portância de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros), 
representada pelas inclusas Notas Promissórias com pacto 
adjeto (does. n0 2 e 3), emitidas pela executada em 06.02.69 
a favor do Exequente, avalisadas por Antônio da Silva Machado, 
vencidas em 07.07.69, e 04.08,69 devidamente protestadas por 
falta de pagamento (does. n0 4 e 5). Assim, requer o Exe- 
quente se digne V. Exa. mandar citar a Executada para, no 
prazo de 24 horas, efetuar o pagamento do seu débito na- 
quele montante de Cr$ 2.500,00, acrescido de juros de mo- 
ra, despesas judiciais, honoráios de advogado e demais co- 
minações legais ou oferecer bens à penhora, sob pena de 
lhe serem penhorados tantos dos seus bens quantos bastem 
para a solução da dívida e acessórios indicados indicados, 
ficando citada desde já, para contestar a presente ação e 
para todos os seus demais têrmos processuais, pena de re- 
velia, prosseguindo-se no feito até o pagamento integral 
da divida, independentemente de demais requerimento. Dan- 
do à causa o valor de Cri 2.500,00, protesta por tdos os 
meios de prova em direito permitidas, inclusive pelo depoi- 
mento pessoal da executada. Nestes têrmos pede deferi- 
mento. Imperatriz (Ma.), 17 de Out 1970, (Ass.) Henrique de 
Araújo Pereira — Advogado Inscrição — OAB - - Ma 484. Cpf 
002 186 185. A. como requer. Imperatriz, 20-10-1970. (Ass.) 
José de Ribamar Fiquene. (Petição de fls 10:)— Banco do 
Brasil S.A. Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Ia Vara da Co- 
marca de Imperatriz (Ma.) O Banco do Brasil S. A., com 
sede na Capital da República e Agência nesta cidade, por 
seu procurador e advogado infra assinado (procuração nos 
autos) vem, nos autos da ação executiva que move neste 
Juízo contra FLORÍZA DANTAS RIBEIRO para reaver a 
importância de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzei- 
ros), requerer a V. Exa., na forma do Art. 177, inciso 1, do 
Código de Processo Civil, a citação por Edital da vendedo- 
ra em virtude de a mesma se encontrar em lugar incerto 
e não sabido, conforme certidão do Oficial de Justiça en- 
carregado da diligência. Nêstes têrmos, j. esta aos autos, pede 
deferimento. Imperatriz (Ma.), 10 de novembro de 1970. (Ass) 
Henrique de Araújo Pereira. Advogado—inscrição OAB — 
Ma 484. cpf. 002-186-183. (Despacho): — Fls. 13. Faça-se a 
citação por edital publicando em o jornal "O Progresso" 
com prazo de 30 dias, e afixado no lugar do costume, como 
do pedido de fls. 12, dos autos. Imperatriz, 10-12-1970. (Ass) 
José de Ribamar Fiquene. E, para que chegue ao conhecimen- 
to de todos, lavrou-se o presente que será afixado no lu- 
gar do costume e publicado no jornal "O Progresso" desta 
cidade. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 10 
dias do mês de dezembro de 1970. Eu, Raimundo Bandeira 
Barros, Escrivão datilografei e subscrevi 

DR, JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da Ia Vara 

EDITAL 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direi- 
to da 1& Vara do Comarca de Imperatriz, Estado 
do Maranhão na forma da lei etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa, que no dia 20 (vin- 
te) de Janeiro, de 1971, às 10 (dez horas, na sala do Fórum, 
á Trav. Urbano Santos, desta cidade, sob a presidência dês- 
te Juízo e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão vendidos 
em leilão público, os bens adiante descritos penhorado á 
Cia. Agro-lndustrial Imperatriz-Ltda., na Ação Executiva Cam- 
bial, que lhe move o Banco do Brasil S. A., a saber: Uma 
(1) Caldeira de fabricação inglesa, 35 HP vertical NW, ava- 
liada em Cr$ 8.000,00 (oito mil Cruzeiros). E quem referido 
bem quizer arrematar, o qual se encontra depositado em 
mão e poder do cidadão Luiz Buceles, deverá comparecer 
no local no dia e hora designados, sendo ele entregue a 
quem mais der e maior lance oferecer, pago no ato e pre- 
ço e as custas da arrematação. Dado e passado nesta cida- 
de de ílmperatriz, aos dez dias do mês de Dezembro de 
1970. Eu. Raimndo Bandeira Barros, Escrivão datilografei e 
subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da l8 Vara 

AMUJACY, NO- 

VO DELEGADO 
Por determinação do Secretá- 

rio de Segurança' assumiu o co- 
mando do destacamento e a De- 
legacia da Zona Policial o Sar- 
gento Amujacy Araújo Silva, no 
impedimento do titular Tte. Vi- 
eira Jorge que se encontra em 
S. Luis em tratamento de saúde. 

O nôvo Delegado já assumiu 
as funções de seu cargo, até o 
último dia 15 exercidos pelo sub- 
delegado Euriípedes Coêlho. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 
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2 portas 
Traseira em "fast-back" 
Faróis duplos na frente e luz de ré 
Amplo espaço interno para 5 pessoas 
2 porta-malas, com grande espaço 
de bagagem. O porta-malas interno tem 
acesso também pelo exterior 
Acabamento superluxuoso 
Motor plano 1600, de 2 carburadores e 
65 HP (SAE) 
Freios a disco nas rodas dianteiras 
Barra compensadora e bitola larga atrás 
Mecânica Volkswagen 

NOS TEMOS 

MAIS1: 

NOSSO PLANO. 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A 

Rua inas Gerais, 113—Teieg. MAGOPAR—Fone 151/153 

IMPERATRIZ — MARANHÃO REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

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