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Os sonhos d'0 Progresso 

Dizem que é proibido advinhar; mas sonhar é permit- 
do. E "O Progresso" tem também os seus sonhos. Prin- 
cipalmente assim num início de ano, quando tudo é pro- 
messa, tudo são planos. 

Surgimos em maio, entre o entusiasmo e a dúvida. 
Vieram as primeiras palavras de alento, surgiram os pri- 
meiros assinantes e apareceram os primeiros anúncios. 

Pouco a pouco, à medida que vencíamos o tempo, 
um fato normalmente alentador passou a trazer preocupa- 
ções: é que para a sobrevivência precisávamos dos anun- 
ciantes; mas o noticiário vem sendo diminuido à propor- 
ção que os anúncios e a matéria paga aparecem. Eis o 
dilema. Não podemos sobreviver sem os anúncios e a 
matéria paga; mas não podemos deixar |o leitor sem o 
maior número possível de notícias, mesmo na base do 
sintetismo que adotamos. 

Daí vieram os sonhos que crescem paralelamente á 
aceitação do jornal, não apenas em Imperatriz como em 
outras cidades de outros Estados, caso de Marabá, por 
exemplo, onde estamos atingndo a casa dos 100 assinantes. 

E quais — perguntará o leitor — êsses sonhos? Cres- 
cer, respondemos. Aumentar a tiragem, aumentar o nú- 
mero de páginas, criar secçõês novas, aumentar, logicamen- 
te, o número de colaboradores, tudo isso está dentro dos 
nossos plauos. 

— Em que firmam vocês êsses planos? perguntarão 
novamente. 

— Bom, em primeiro lugar estamos tentando adquirir 
um linotipo, mesmo modesto. No ''dedômetro" como se diz 
aqui na redação, nós não temos condição de crescer, pois 
só nós aqui dentro sabemos o quanto custa fazer rodar es- 
sas quatro páginas, compondo palavra por palavra. 

Quantas madrugadas de domingo já alcançamos aqui 
para que o jornal não deixasse de circular! Quantas vê- 
zes — êles não dizlem, mas nós sabemos—os tipógrafos já 
desmancharam seus programas de fim de semana e de- 
ram plantão com a maior raiva do mundo! 

Com o linotipo, ai a parada é diferente, virão novas 
páginas, colheremos mais anúncios, que são o sustentáculo 
de qualquer órgão de publicidade, e, finalmente, seremos 
aquéle jornal que todos querem e que nós pretendemos 
dar aos nossos bons leitores. 

Com isso e que sonhamos. E que, como os seus, leitor, 
também os nossos proposítos sejam trasformados neste 71 
na melhor das realidades, São os nossos desejos. 

"O PROGRESSO" 

Incêndio 

devora auarteirdo 

Prêsos os soldados 

s de Marabá 

or um observador especial 
oPBOG ESSO 

Chegou ao nosso cenheci- 
mento que dois policiais do 
destacamento de Jtinga fo- 
ram prêsos, ali, e escolta- 
dos para esta cidade de or- 
dem do Juiz de Direito da Ia 

Vara. E daqui já foram de- 
volvidos ao seu Comando, em 
São Luis, onde—espera-se — 
serão punidos. Consta que ês- 
ses policiais praticaram uma 

O alagoano Rholine Sonde 
Cavalcante de 26 anos de ida- 
de, conhecido nos meios ter- 
roristas por Sérgio, foi con- 
denado pela 7a auditoria da 
Justiça Militar, em Recife, à 
pena de prisão perpétua, pur 
participação no assalto da 
firma Borrlone S.A.. durante 
cuja execução morreu um 
funcionário da emprêsa. A 
pena pedida para Rholine foi 
a de morte, pelo Procura- 
dor Militar Paula Aciolly, por 
achar que o terrorista está 
incurso na Lei de Seguran- 
ça Nacional. 

série de desordens no povoa- 
do onde estavam destacados, 
inclusive a depredação de 
cabaré, disparos de revólve- 
res e até espancamentos, 

mesmo depois de advertidos 
pelo juiz de direito. Para a 

segurança da prisão foram 
requisitados elementos do 
destacamento de Imperatriz. 

3 companheiros de Rholine 
no assalto foram absolvidos 
por falta de provas. 

O advoeado do condenado 
vai recorrer ao Superior Tri- 
bunal alegando que as con- 
fissões de seu constituinte 
foram tomadas sob coação 
e que as testemunhas da 
acusação são contraditórias. 
Por sua vêz, o Procurador 
Militar também vai recorrer 
porque o que êle pretende 
conseguir mesmo é a conde- 
nação do terrorista à pena de 
morte, que seria a primeira 
dêsde o advento Ja República 

Oito casas cobertas com 
palhas foram destruídas em 
poucos minutos na terça fei- 
ra passada por um incêndio 
cujas causas não foram pre- 
cisadas. O fogo destruiu 3 
casa de um lado da rua e, 
açoitado pelo vento, passou 
para as Jcasas : fronteiriças, 
destruindo 5 delas. 

Muito pouca coisa foi sal- 
va do incêndio. Na maioria dos 
casos os donos estavam fo- 
ra trabalhando. Graças a aju- 
da de populares inclusive o 
próprio prefeito municipal e 
muitos de seus assessores, 
foram retiradas das casas 
algumas cama?, máquinas de 
costura e objetos de cosinha 
Mas houve casos onde qual- 
quer ajuda foi impossível. 
Felizmente não houve vitimas 
nem mesmo eutre os que 
combatiam o incêndio. 

A SOLIDARIEDADE 

Foi louvável a solidariedade 
demonstrada na emergência 
por populares O prefeito Re- 
nato Moreira e alguns de seus 
secretários foram dos que 
entraram nas casas em cha- 
mas na tentativa de salvar 
alguma coisa ajudados por 
voluntários. E quando nada 
mais restava a fazer no local 
o prefeito mandou transportar 
e alojar em própr os da 
municipalidade até de fami- 
liares seus tôdas as familias 
desabrigadas. Ji prefeitura fèz 
ainda compra de mais de 20 
redes que distribuiu entre os 
flagelados. Por sua vêz a 
Jovem Ana Almeida comandou 
imediatamente um grupo de 
amigas na coleta qe auxílios 
que variaram entre generos 
de primeira necessidade, até 
agasalhos e dinheiro, distri- 
buindo tudo o que arrecadou, 
imediatamente. Divulga-se 
agora que a prefeitura está 
planejan o a prestação de au- 
xilio ás famílias vitim s do in- 
cêndio para a reconstrução 
as casas destruídas. 

Grêmio Recreativo de 
Tocantinópolis 

De acordo com o artigo 42, 
lêtra-C, dos Estatutos Constitu- 
cionais (falta de pagamento) 
ficam cancelados os seguintes 
Titulos de Sócio proprietário: 

1)-Walfêdo Milhomem de Brito 
2)-Julimar Néves Queiroz 
3)-José de Ribamar M. Bezerra 
4)-Polibio Gomes Cavalcante 
5)-AIarico Nunes de Azevêdo 
6)-Antônio Dias Soares 
7)-Joaquim Pinheiro Q. Neto 
8)-Pedro Alves da Luz 
9)-Miguel Borges 

10)-José Fernandes da Silva 
11)-Raimundo Aguiar Santos 
12)-Augusto Marinho 
13)-Francisco Dias 
14)-José de Souza Lima. 
15)-Jano Pereira de Macêdo 
16)-Moisés de Miranda Bandeira 
17)-Duarte Martins Borges 
18)-Joaquim Dias Apinagés. 

Tocantinópalis, 21 dt dezem- 
bro de 1.970. 

Saldanha Dias Valadares 
Presidente 

Sebastião Games da Silva 
Tesoureiro 

Notíc; 

Notas colhida 
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Marai. á, que até be- pouço 
tempo viveu isolada do bene- 
fícios do transporte rodoviário, 
sofreu verdadeira metamorfose 
com a conclusão recente do 
ramal ligando a esta cidade a 
Belém-Brasilia, num total de 
220 kilômetros. 

Isso foi possível em virtude 
do governo federal haver con- 
siderado essa ligação absoluta- 
mente prioritária para o abas- 
tecimento das duas frentes de 
trabalho da Transamazõnica, da 
qual nossa cidade surge como 
o élo principal — Marabá—Es- 
treito e Marabá—Jatobal. Ago- 
ra ja é possível alcançar-se a 
capital do Estado em 12 horas 
e até menos, .viajando de carro. 

O aspecto da cidade está ra- 
dicalmente transformado, com 
intenso movimento de carros 
de quasi todos os Estados e 
grandes caminhões abairotados 
de mercadorias atravancam as 
ruas da cidade e transformam 
as nossas praças em verdadei- 
ras feiras livres. 

O PROGRESSO 
Folgamos em constatar que 

a aceitação d'0 Progresso" nes- 
ta cidade ultrapassa as expec- 
tativas mais otimistas, alcan- 
çando todas as classes sociais 
p sendo distribuído aqui aos 
domingos, ao anoitecer, com 
grande interesse da população, 
que admira-lhe a excelente a- 
presentação editorial e o seu 
mignifico aspecto material. 

Informações colhidas no in- 
terior do município dão con- 
ta de que cresce assustado- 
ramente a devastação de nos- 
sos babaçuaís, principalmen- 
te no setor compreendido en- 
tre Coquelândia e o Entron- 
camento da Cída. Segnndo os 
nossos informantes, para ca- 
da roça de tamanho médio 
que se derriba nas zonas de 
palmeiras, pelo menos 1.000 
delas são destruídas; e se le- 
varmos em conta o número 
de roças derribadas a previ- 
são é de ordem de 100.000 pal- 
meiras inutilizadas. 

Essa devastação indiscri- 
minada, além de contrariar 
as leis de proteção à flora, 
afetam diretamente a fonte 
de renda de inúmeras famílias 
pobres e, lògicamente, a pró- 
pria economia do Estado que 
se vê privado da produ- 
ção de um dos elementos bá- 
sicos dessa economia. 

Quando lemos entrevistas 
do Governador eleito do Ma- 
ranhão prometendo o desen- 
volvimento da cultura do ba- 
baçú e reafirmando que so- 
mos "um Estado essencial- 
mente agrícola", essa devas- 
tação de nossos palmeirais 
chega a ser um verdadeiro 
desafio ao próprio Govêrno. 

Necessárias se fazem, por- 
tanto, que urgentes medidas 
de proteção à flora em ge- 
ral e aos babaçuais em par- 
ticular sejam imediatamente 
postas em prática, com rigor, 
porque a contiuuar assim 
dentro em breve v seremos a 
EX-terra das "palmeiras on- 
de canta o sabiá". 

Nossa agricultura, infeliz- 
mente, ainda é a mais rudi- 
mentar possível. Ainda esta- 
mos na fase do machado e 
do fogo para a derribada da 
roça. A ajuda do Govêrno é 

A COBiAL 

A Companhia Brasileira de 
Alimentação Cobal enviou uma 
equipe técnica a Marabá com 
o objetivo de traçar os planos 
para breve instalação aqui de 
um grande supermercado abas- 
tecedor dos principais centros 
consumidores limítrofes, como 
São João, São Domingos, Itu- 
piranga e outros. 

ABASTECIMENTO D'AGUA 
Estão muito adeantados os 

trabalhos do novo serviço de 
abastecimento d'água na cida- 
de, tendo a sonda exploratória 
do subsolo localísado impor- 
tantes manaciais subterrâneos, 
que serão utilisadas para abas- 
tecer a nova adutora a entrar 
em funcionamento no primei- 
ro semestre do ãno entrante. 

O NATAL 
, O maior dia da cristandade 

está sendo comemorado com 
grande regosijo popular mas o 
movimento comercial está sen- 
do relativamente pequeno em 
conseqüência da escassêz de 
dinheiro. O Governo, previden- 
temente, mantém estrito con- 
trole sobre a moeda em circu- 
lação, para evitar qualquer sur- 
to inflacionário que tantos da- 
nos já causaram ao país. 

FALECIMENTO 
Faleceu a 16 deste em Belem, 

vitima de insidiosa e pertinaz 
enfermidade o sr. Tufi Mutran, 
67 anos, antigo extrator de 
castanha neste município e che- 
fe de numerosa família. 

nenhuma e o lavrador só vê 
um caminho que lhe indica 
uma colheita compensadora: 
a derribada da mata até on- 
de vai o seu dinheiro, sem 
o mínimo zêlo psra a pre- 
servação da flora e até da 
fáunà que se afasta. 

Cabe portanto a êsse Go- 
vêrno a grande responsabili- 
dade pelo que ocorre nesse 
setor. Êle tem sido e conti- 
nua sendo o grande ausente 
na orientação e na ajuda ao 
lavrador. E essa falta de a- 
juda, falta de orientação 
também, aliadas à ganância 
de muitos, vem resultando 
nêste quadro desolador: es- 
tamos perdendo as matas até 
sem muita compensação por- 
que enquanto outros Estados 
produtores de arroz se es- 
meram na mecanização de 
suas lavouras para oferecer 
o produto selecionado aos 
mercados consumidores, o 
nosso arroz — que é á ou- 
tra grande fonte da econo- 
mia estadual, aos poucos vai 
perdendo êsse mercado ^eias 
deficiências de sua ^uitura. 

E tempo há de vir, se pro- 
vidências não forem tomadas, 
que nem o babaçú e nem o 
arroz. 

MINISTRO NÃO SE PRONUNCIA 

O Ministro das Minas e E- 
nergias ainda não se definiu 
sôbre a remessa de grupo» 
geradores de energia elétrica 
para Imperatriz. A notícia foi 
transmitida ao prefeito desta 
cidade pelo Dr. Miguel Nu- 
nes, diretor das Centrais Elé- 
tricas do Maranhão, que tam- 
bém está interessado no as- 
sunto. O assunto tinha solu- 
ção prevista antes do dia 20 
deste, como já noticiamos 
em edição anterior. 

PRISÃO PERPÉTUA P/ RHOLINE 

Estão devastando os babaçuais 
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0 Censo no Brasil 

O Brasil alcançou a oitava colocação entre os países 
mais populosos do mundo, vindo na seguinte ordem: China, 
índia, União Soviética, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, 
Japão, BRASIL, Alemanha Federal e Nigéria. 

Hoje, a população brasileira, por Estados e Territórios 
é a seguinte: 

Unidade da Federação 1.960 1.970 Na Capital 

Rondônia 70.783 95.311 90.238 
Acre 160,208 • 203.900 72.835 
Amazonas 714.803 721.215 303.175 
Roraima 29.489 40.855 37.062 
Pará 1.550.935 1.984.745 642.514 
Amapá 68.889 116.481 87.755 
Maranhão 2.492.139 2.883.211 267.321 
Piauí 1.263.368 1.735.568 230.168 
Ceará 3.337.856 4.440.286 842.231 
Rio G. do Norte 1.157.258 1.603.094 270.124 
Paraíba 2.018.023 2.383.518 221.484 
Pernambuco 4.136.900 5.208.011 1.078.819 
Fernando Noronha 1.389 1.239 — 
Alagoas 1.271.062 1.606.165 269.415 
Sergipe J760.273 900.119 183.333 
Bahia 5.990.605 7.420.906 1.000.647 
Minas Gerais 9.798.880 11.279.872 1.232.708 
Espírito Santo 1.188.665 1.597.389 185.570 
Rio de Janeiro 3.402.728 4.694.089 324.387 
Guanabara 3307 163 4.296.782 4296.782 
São Paulo 12.974.699 17.716.186 5.901.533 
Paraná 4.277.763 6.741.520 603.227 
Santa Catarina 2.146.909 2.911.479 143.101 
Rio Grande do Sul 5.448.823 6.652.618 885.567 
Mato Grosso 910.262 1.475.117 103.262 
Goiás 1.954.862 2.989.414 388.926 
Distrito Federal 141.742 544.862 - 544.862 

TOTAL 70.967.185 92.237.570 

A cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa 
do país enquanto a Guanabara tem a maior concentração 
demográfica: 3.168 habitantes por quilômetro quadrado. Fer- 
nando de Noronha foi a única unidade da federação que te- 
ve a população dimmuida: perdeu 150 habitantes em rela- 
ção a 1.960. Deoois de Brasília, Goiânia foi a capital de maior 
crescimento relativo, passando de 153.505 habitantes em 
1.960 para os 388.926 de agora, com um aumento percen- 
tual de 153,36%. São Luis passou de 159.628 para 267.321, 
com um aumento pércentual de 67.46%. A capital menos po- 
pulosa é Boa Vista, do Roraima, com 37.062 habitantes. 
Entre as notas curiosas do recenseamento a revista VEJA. 
em seu ne 120, destaca que foram encontrados nomes como 
DEUVOMITO e CEDILHA. Uma família tem nove filhos com 
nomes de mulheres porque o pai não quer que seus rapa- 
zes sirvam o Exército. Numa casa de ciganos foram en- 
contrados 9 irmãos com os seguintes nomes: Eurico Gaspar 
Dutra, Rui Barbosa, Márico de Sousa Mello. Humberto Cas- 
telo Branco, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e João 
Goulart. Em Salvador, o milionário recenseado recusou-se a 
receber a homenagem que lhe seria prestada porque foi en- 
contrado pelo recenseador na casa da "outra" e teve mêdo 
de que a legítima esposa soubesse do fato: êle se chama 
Nestor São Pedro, Finalmente, na Guanábara um metalúrgico 
deu uma surra no recenseador com ciúmes da esposa que 
prestava as declarações solicitadas. 

O recenseamento ocupou 90 000 recenseadores e en- 
cotnrou 16 milhões de domicílios ocupados. A operação cus- 
tou ao país 220 milhões de cruzeiros. 

COV 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. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

Rua i Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz — Maranhão 

D r. arlos de Lael A. Braga 

Ginndogia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Giucológico 

Hospiial São Vicente de Paula 
onsultório Zona 1 L ote3 

Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DF) 

Fazendeiro mata no Entroncamento 

A polícia ainda não conse- 
guiu apurar nem os motivos 
nem onde está o matador de 
um pobre verdnreiro no dia 
de 'natal, no bairro Entron- 
camento. Sabe-se que o as- 
sassino, conhecido por Ver- 
melho, é filho de um fazen- 
deiro das margens da BR.14- 
e está foragido, possivelmen- 

te em Belem. 
Espectadores presentes ao 

local não sabem esclarecer 
antecedentes do crime nem 
providenciarem a prissão do 
matador que saiu do local 
após desfechar contra a vítima 
6 tiros de revólver drs quais 
acertou apenas um único que 
foi fatal. 
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VENHA VER COMO 0 NÕV01300 FICOU VAIDOSO. 

Todo mundo vai distinguir 
o nóvo 1300 dos modelos 
anteriores. 

A Volkswagen fêz uma série 
de alterações estéticas, 
daquelas que se nota à 
primeira vista. 

De muito bom gòsto, aliás. 
Êle ganhou nòvo pára- 

choques de lâmina única, mais 
bonito e resistente. 

A tampa do motor e a 
tampa do porta-malas 
dianteiro foram redesenhadas. 

O 1300 ganhou também 
trava de segurança no porta- 
malas dianteiro. 

E um nôvo painel. Em duas 

cores. Ficou mais simpático 
do que nunca. Nós também 
somos simpáticos. Facilitamos 
tudo para v. comprar. 

E sair por aí, vaidoso com 
seu nôvo Fusca 1300. 

A/âva vw/saa 

Comércio lie Automóveis MAGOPAR S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 —Teleg. MAGOPAR—Fone 151/153 

IMPERATRIZ — MARANHÃO REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

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 PABTIÇULAB 00 INTEBI0B 00 ESTADO 

Raio X — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 
LABOMTÕRIO DE ANALISE CLINICAS: — Todos os exames de UNA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIuO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, Dr 
Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista: Joberval Lobato 

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
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JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2o Ofício 

EDITAL 

O Dr. José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 
28 Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, República do Brasil etc. 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE HASTA 
PUBLICA, em Segunda Praça com prazo ide 30 dias virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que, no dia vinte e seis (26) 
de janeiro próximo às 10 horas, na sala do Fórum, para ter 
lugar o Leilão Público dos bens penhorados para garantia 
de pagamento reclamado na ação executiva que LEONCIO 
PIRES DOURADO, brasileiro, casado, comerciante, domici- 
liado e residente nesta cidade, à Praça Lino Teixeira s/n, 
move contra NEWTON DE JESUS RAMOS, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, à Av. 
Getúlio Vargas, s/n, a saber: UMA CASA edificada em ter- 
reno pertencente à Prefeitura Municipal de Imperatriz, 
êste medindo quatro metros e sessenta centímetros (4,60) 
mts. de frente por 30 (trinta) ditos de fundo, coberta de 
telhas, paredes de alvenarias, piso cimentado com seis com- 
partimentos, uma porta e um portão, de madeira cita nes- 
ta cidade, à travessa Benedito Leite, s/n, limitando o ter- 
reno com José Rodrigues da Silva, à direita, e com Melquia- 
des Gomes da Silva, à esquerda, frente para o Norte, e 
fundo para o Sul, e avaliada em quatro mil e quinhentos 
cruzeiros (4.500,00), quem pretender comprar o dito bem, 
deverá comparecer no local, no dia e hora designados, a- 
fim de dar seu lanço ao Porteiro dos Auditórios aceitará 
o de quem mais oferecer. O comprador pagará à banca o 
preço de arrematação, comissão do porteiro, escrivã, custas 
e respectiva Cart. E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados e não aleguem ignorância, será 
o presente edital, publicado, por 3 (três) vezes Jno semaná- 
rio local e afixado na porta do Fórum. Dado e passado nes- 
ta cidade de Imperatriz Estado do Maranhão aos dezessete 
dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e se- 
tenta. (17/12/70). Eu, Doracilda Ayres e Silva Escrivã 
Substituta datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2o Ofício 

Edital de Citação 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 2a 

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, República do Brasil. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
tomar conhecimento que, por êste edital com o prazo de 30 
(trinta) dias, publicado no orgão oficial do Estado e duas 
vezes no semanário local, fica citado MARIA LÚCIA MATOS 
CARVALHO, que se encontra em lugar incerto e não sabido, 
esposa do executado ADELiNG MENDí^S DE CARVALHO, 
por todo o conteúdo da petição e despachos a seguir trans- 
critos: Exmo. Sr. Dr. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA 
COMARCA DE IMPERATRIZ (Ma). O Banco do Brasil S/A., 
com séde na Capital da República e Agência nesta cidade, 
inscrito no Cadastro Geral de C o n t ribulntes sob o n^. 
0.000.000/554, por seu procurador e advogado infra assina- 
do (doe. n0. 1) vem, perante V. Exa.. com fundamento no 
art. 298, inciso XIII, do Código de Processo Civil, propor 
a presente ação executiva contra Adelino Mendes de Souza, 
brasileiro, casado, agro-pecuarista, residente e domiciliado 
nesta cidade, e João Marques da Silva, brasileiro, casado 
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, para co- 
brança da importância de Cr$ 4.550,00 (quatro mil quinhen- 
tos e cinqüenta cruzeiros), representada pela inclusa nota 
Promissória com pacto adjetivo (doe. n0. 2), emitida por 
Adelino Mendes de Carvalho, e avalizada por João Marques 
da Silva e Almir Alexandrino de Abreu, vencida em 
15-7-69 e devidamente protestada por falta de pagamento 
(doe. n0 3). Assim, pede e requer o Exequente se digne V. 
Exa., mandar citar os exequentados para no prazo de 24 
horas efetuarem o pagamento do débito daquela montante 
de Cr$ 4.550.00 acrescidos de juros demora despesas judici- 
ais, honorários de advogados, e demais cominações legais 
ou oferecerem bens à penhora, sob pena de lhes serem pe- 
nhorados tantos dos seus bens quantos bastem para a solu- 
ção dívida e acessórios indi.cados, ficando citados, desde já, 
para contestarem a presente ação e para todos os seus de- 
mais termos processuais, pena de revelia prosseguindo-se 
no feito até o pagamento integral da divida, independente- 
mente de mais requerimento. Requer ainda, a notificação 
dos cônjuges dos executados, na hipótese de a penhora re- 
cair em bens imóvel, e a inscrição da mesma penhora nos 
têrmos do art. 259 do decreto lei n0. 1.000, de 21-10-69. 
Nestes Têrmos, protestando por todos os meios de prova 
permitidos em direito, inclusive pelo depoimento pessoal 
dos Executados e dando à causa o valor de Cr$ 4.5540,00 
pede deferimento. Imperatriz (Ma.), 17 de outubro de 1970. 
Henrique pe Araújo Pereira, CPF 002186183. [Despachos]. A.R 
Cite-se Imp. 19-10-70. Dr. José Delfino Sipaúba - Juiz de 

O VIL — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CQC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 1427 053,006 

wmã. MÃO BOTAR O 

CAMEMlIO ADIANTE DOS BOIS, 

PONHA OS BOIS EM 

CIMA DE UM MERCEDES BENZ. 

£ 

v-' 

mm 

Você ganha muifo mais. 
Boiada tocada perde peso. 

E com o peso, 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 tem ear- 
roceria para carregar 12 bois. 

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. £ um cabra agarrador, que 
não pára à toa. Tem potência suficiente 
para puxar com rapidez. 

£ econômico: não gasta gasolina... 
porque é Diesel. 

Tem assistência técnica em todo o 
Pais, 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. 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

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

Fones: 192 e 194 

/■ 

Direito do 2^ Vara. Faça-se a Citação edital com o prazo 
de 30 [trinta] dia, publicado no orgão oficial do Estado e 
duas vêzes no semanário local além da fixação na porta do 
Fórum. Demorado por acúmulo de serviço. Imp. 16-12-70. 
Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 2° Vara. Dado e 
passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil no- 
vecentos e setenta, (17-12-70). Eu, Doracilda Ayres e Silva 
Escrivã Substituta datilografei e assiuo. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2a Vara. 

Aos habitantes de 
tôda região 

VIDROS de todos os ti- 

pos, e para todos os 

fins? em 

NEUDSON na BR-14 vo- 
cê compra por preços 

mais baratos 
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O PRESENTE DE NATAL 

KALAM KELEUTEROS 

Foi na véspera do Natal. Aliás eu não sei por que, mas o Natal é a 
única festa em que a véspera é mais importante que o próprio dia. Pois 
bem, foi nessa dita véspera que o "Papai Noel" chegou (o que não é no- 
vidade, as crianças que o digam). O que despertou atenção, contudo, não 
foi, exatamente, a sua chegada, foi a maneira pouco comum como ela se 
deu. E foi aí que o bolo todo começou. Melhor, começou não culminou. 

Mas deixemos os cumes para o fim e comecemos pelo comêço. Se- 
guinte: O Nellto, cara pintoso e bem falantes, estava de namoro com a Ti- 
noca, sadia e rotunda empregada de uma casa de uns bem providos pa- 
trões. Ela tinha (não é latinha) o seu quarto, comoartimanto dos fundos de 
uma residência grande e bem montada e. lógico nessa época, enfeitada 
dantro do figurino para o Natal. Árvores, guirlandas; sinos e muito 'Papai 
Noel". Destacando-se na decoração, uma gaiola pintada de nôvo com um 
papagaio falador (de verdade) dentro que, imbuido de seu papel, muito 
compenetrado, de vez em quando trauteava passagens da "Noite Feliz". 

Lá pelo dia 22 ele recebeu o "décimo terceiro'' (mania de brasilero 
de botar apelido em tudo - o nome mesmo é gratificação de natal) e ca- 
prichou no presente da Tinoca. Comprou um conjunto de "lingerie que 
era o fino, 

Quando o Nelito contou pra Tinoca que tinha um px-esente pra ela, 
ela ficou curiosa. Queria, por tudo, saber o que era. Mas ele foi irredutí- 
vel. Não contou. E impôs condição. Entregaria o presente na véspera de 
natal, quando todo mundo de casa estivese dormindo. Ele entraria pela 
porta dos fundos e ia até o qnarto dela pra entregar o presente. Queria ver 
ela usando. Entusiasmada com a aventura, ela concordou. Seria uma es- 
periencia nova no namoro que já ia bem pelos qnatro mêses de encontros 
na praça. 

Çom o que ela não contava era com o alvoroço em que a casa en- 
trou na data fatídica. Visitas, ceia, felicitações. A ceia principalmente. Foi até 
depois da meia noite. Já quase uma hora e ninguém arredava pé "Sera 
que êsse pessoal não vai dormir", pensave, assim nem poderia se encon- 
trar com o seu Nelito. 

Mas foram. Uma e pouco já estava todo mundo recolhido Inclusive 
o juninho que insistia em não deitar porque queria ver o "Papai Noel" che- 
gar. Çom muito custo o pai conseguiu convence-lo de que se o velho 
o Nisse acordado, não deixaria nada. O maroto consentiu. Mas decidiu 
enganar o "Papai Noel". Fingiria dormir e quando ele chegasse ficaria bem 
quieto vendo tudo. 

E foi assim que, lá pelas tantas, começou a ouvir um barulhinho di- 
ferente vindo lá dos fundos e aguçou mais os ouvidos. Deve ser o velhi- 
nho". pensou, e ficou mais quieto esperando êle chegar. Mas não chegava 
nunca e o guri resolveu investigar, Levantou e foi, de mansinho, na dire- 
ção da cozinha. Quando ia çhegando lá, viu, achou meio esquisito aquele 
"Papai Noel" sem roupa vermelha (só a camisa que era', sem botas, sem 
barbas e com um embruiho em vez de saco. E o pior é que em vez de 
caminhar pro seu quarto, ia «m direção do quarto da Tinoca. "Deve estar 
enganado", pensou outra vez pode ser um "Papai Noel" moderno que fi- 
cou com vergonha de andar com aquela roupa pela rua, ou então um 
empregado dele. E resolveu intervir. 

— Ei seu "Papai Noel", o meu quarto é pra lá. 

Pra que I!! O cara pègo de surpresa, tomou aquele susto e, voltan- 
do-sê bruscamente, tropeçou numa pilha do grades de garrafas vazias der- 
rubando-as. O Garoto, assustado com o susto do outro, deu o maior ber- 
ro de sua vida, ao mesmo tempo em que todo mundo da casa acordava e 
pulava da cama gritando. 

Quando ele chegou na porta da cozinha, já tinha, pelo menos, uma 
dúzia de pessoas em camisola e pijamas gritando pega ladrão, ajudados 
pelo papagaio que, acordado pela algazarra, dava, também, a sua mãozi- 
nha. (não sei bem se cola, devia ser asinha). 

Não conseguiu chegar ao portão sem que o agarrassem. E não tinha 
jeito de dizer que não era ladrão. Quando, já o povo da rua acordado e 
ajudando no pega pega, tomaram-lhe o embrulho e começaram a abri-lo 
para ver o que tinha, a Tinoca. que se juntara ao bolo, como quem não 
quer nada, quando viu que suas camisolas e penhoares, seu presente 
comprado com tanto gôsto pelo seu Nelito. avançou indignada e tomou o 
pacote com fúria das mãos dos curiosos: 

— Isto é meu. 

Foi pior. O embrulho passou a ser causa, prova, móvel, etc. do cri- 
me e foi, junto com o desorientado Nelito, pra delegacia, 

Lá, ele teje a brilhante idéia de contar toda a verdade. Tão bem 
contada que o dono da casa "assaltada" disse que ele não precisava ter 
usado daquele subterfúgio. Se tivesse se explicado teria tido permissão 
para visitá-la às claras. 

Tudo acertado, o cara começou a freqüentar a casa dos patrões de 
sua eleita. Mas não demorou muito, cassou o mandato dela. E nem quer 
ouvir falar em Tinoca nem na casa do papagaio. 

Acontece que ninguém teve a idéia de contar pro papagaio o desfe- 
cho do incidente. E toda vez que ele chegava quem o recepcionava era o 
dito "louro" com uma ar.tnga que inventara, provàvelmente, sua versão 
do caso. 

«•Pega ladrão... Pega ladrão ... Rosinha, Papai 
embrulho.,, dà o embrulho... tira a camisola dela. 
Noooite Feliiiz... 

Noel chegou... dá o 
,. Noooite Feliizi.,. 

E a patroa, devertida, tinha sêmpre alguém por perto a quem os 
dois eram obrigados a contar, timtim por timtim os lances emocionantes 
de embaraçosa aventura. 

O Nelito não aguentou, estourou o saco. 

Ceará pede Castelo 

O govêrno do Estado do 
Ce ará está erigindo um gran- 
de tíionumento à memória do 
ex-presidente Castelo Bran- 
co, tràgicamente desapareci- 
do num desastre de avião; e 
nêsse monumento os cearen- 
ses querem que repousem os 

"DeéfíLe Social 

NASCIMENTO 

O jovem casal Fernando (Baiano) 
e Verbena, foi enriquecido ontem 
com o nascimento do primeiro her- 
deiro que na pia batismal receberá 
o nome de MARCUS AUGUSTUS. 

Parabéns. 

ANIVERSÁRIOS 

No dia 27 o garoto Rogério, filho 
do casal Valderez-Lamartine Ale- 
mida; 

— o — 

No dia 23 do corrente, esteve a- 
niversariando a Sra. Diva Milhomem 
Moreira, esposa do nosso amigo 
r enato Cortez Moreira, Prefeito mu- 
nicipal de nossa cidade. Nossos pa- 
rabéns ao casal. 

— o — 

Qusm completou nova idade, na 
semana que psssou foi a Sra. Jura- 
cy Ataíde Conceição, Diretora pro- 
prietária do Externato menino Je- 
sús. Nós que fazemos esta coluua 
enviamos nossos votos de felicida- 
des. 

— o — 

Como acontece todos õs anos, os 
bancários da agência do Banco do 
Brasil S.A,. desta cidade, reuniram- 
se numa festa de confraternização, 
do dia 24 do mês que passou, no 
1 lube Recreativo Tocantins, onde a 
Associação Atlética Banco do Bra- 
sil, ofereceu aos seus associados e 
famílias uma grande "f eia de Na- 
tal". Contou a festividade com vá- 
rios convidados especiais, desta- 
cando-se o Prefeito municipal, 8r. 
Renato Cortez Moreira, que dicer- 
niu bonita oração saudando os 
abebeenses e suas famílias. Após a 
ceia. sob o som "líaimundo e seu 
confunto", 4oi realizada uma festa 
dançante que se prolongou até as 
primeiras horas do dia 25. 

— o — 

A festa do dia 31 de dezembro 
no c'ube Tocantins esteve bastan- 
te animada. Após meia-noite, foi 
dado o primeiro grito de carnaval 
e os foliões dançaram a valer até 
as primeiras horas do dia Io de 
janeiro. 

FALECIMENTO 

Faleceu em sua fazenda no lugar 
Itinga, dête município, às primeiras 
horas do dia 31 de dezembro pas- 
sado a venerande senhora Aldeno- 
ra Cordeiro, cujo sepulatmento o- 
correu na tarde daquêie dia, no 
local do falecimento. A extinta dei- 
xa viúvo o Sr. João Cordeiro e os 
filhos Jória Cordeiro Fiquene, 
casada com o Dr, José de Ribamar 
Fiquene, e ainda José e Raimundo 
Cordeiro, além de netos, 

Pêsames à família enlutada. 

A margem do resultado elei- 

toral em Marabá 

O resultado do pleito eleito- 
ral em Marabá, foi algo descon- 
certante, embora inicialmente, 
houvesse franco indício de que 
no seio da estrutura arenista 
local, estava lavrando certo des- 
contentamento e perigosa indis- 
ciplina. 

Um fato insólito e injusto, 
porque jamais a política e a 
administração haviam desfru- 
tado tanto prestígio, nem pro- 
duzido tantas realizações no 
campo das suas atividades. Po- 
de-se afirmar sem medo de 
exagêro,, que a vigência do re- 
gime revolucionário, marcou o 
período áureo do progresso des- 
ta terra. Contando ainda com o 
apôio amplo e inédito de alta 
personalidade situada na polí- 
tica nacional, E como era de se 
esperar, com a conjugação de 
todos estes valores resultou a 
produção de uma apreciável 
soma de realizações em todos 
os setores administrativo e e- 
nômico, inclusive a emancipa- 
ção da região, com todos os 
seus recursos, capital e traba- 
lho, integrados no sistema ro- 
doviário nacional. 

Portão geográfico que é, de 
extensa bacia ferrífica e de um 
dos vales mais ricos do mun- 
do, — segundo o geólogo Mário 
Marcos,— dispõe em abundân- 
cia de elementos que pelo seu 
alto valor econômico e estra- 
tégico, no período das próximas 
décadas fará sentir a sua influ- 
ência no parque econômico e 
industrial nacional. 

Diante de prespectiva de ta- 
manhã grandeza, agigantada 
agora com a integração total 
da vasta área amazônica, e da 
maneira prestativa com que os 
altos escalões administrativos 
e políticos do Estado e da Na- 
ção, sempre acataram as rein- 
vindicações marabaenses; era 
se esperar que tanto Ja opinião 
como o comportamento popular 
e a estrutura do orgão politi- 
tico situacionista municipai, 
funcionassem em sincronia com 
a dinamica dêstes valores, — 
flutuando em nivel de reconhe- 
cido agradecimento, — e nunca 
em sentido c :ntrário, como de- 

restos mortais de seu ilustre 
conterrâneo. O Gov. Plácido 
Castelo, daquele Estado, já 
está em entendimentos com 
a família do extinto Mare- 
chal, visando o consentimen- 
to para a trasladação dos"res- 
tos mortais do ex-presidente. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Decreto N0 14/70 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Eslado do Maranhão, ci- 
dadão Renato Cortez Moreira, no uso de suas atribuições le- 
gais. etc. 

CONSIDERANDO .— a necessidade de melhor coordenar a escritu- 
ração contábil Municipal. 

< ONSIDERaNDü — quo o Prefeita Municipal de Imperatriz, deve 
atender as determinações contidas na Portaria ne 90/70 de 20 03/70 do 
Tribunal de Conta da União, que disciplina os pagamentos do Fundo de 
Participação dos Munièípips (F.P.M,)í 

CONSIDERANDO — finalmente que os pagamentos devem ser me- 
lhor controlaJos pela Tésourariia: 

■ 'v l' 
D Ê € R E T A 

Art. Io) — Os pagamentos efetuados por esta Municipalidade, que 
ultrapassarem a importância de crf 50,00 (cincoentn cruzeiros), serão 
por intermédio de cheque nominal pagável nesia praça, assinado pelo 
Chefe do poder executivo e pela Tesoureira desta Prefeitura. 

Art- 2o — Os pagamentos acima mencionados, referem-se a qual- 
quer verba ou rubrica, incluinda também a arreçadaçâo própria des- 
ta Municipalidade, depois de devidamente empenhada 

Art. 39 — Os pagamentos que não atingirem a importância men- 
cionada no art. primeiro; serão efetuados pela Secretária Geral de Admi- 
nistração com adiantamento em empenho para os devidos fins, 

Art. 4o) — A arrecadação diária, será recolhida e. depositada ao 
Banco do Brasil S/A, agência nesta cidade, no primeiro ^expediente do 
dia útü subsequente: 

Art. 5o) — O presente Decreto entrará em vigor a partir de pri- 
meiro de Janeiro de 1.971, 

Art,) 65 — Revogam-se as desposições em contrário, 

Publique-se e Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, listado do Maranhão, 
em 28 de dezembro de 1970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Escreve M.M. 

clarada manifestação de pro- 
testo e revolta como ocorreu 
infelizmente. 

Não se pode negar infeliz- 
mente, que a adminstração mu- 
nicipal pela sua omissão ou êr- 
ros de inconsciência de dever, 
foi quem impulsionou esta rea- 
ção. Mas quem sofreu 'a puni- 
ção foi o líder da ala derrota- 
da. Vê-se assim que o fato ge- 
rador do desequilíbrio interno 
do grupo arenista, foi apenas a 
motivação de uma reação la- 
tente que aguardava o momen- 
to propício para impor um com- 
portamento já esquematizado. 

Demonstra isto que a ocor- 
rência dêstes fatos, bitolados 
nos motivos expostos, retratam 
erradamente o resultado como 
soma de choques internos em 
disputa de posições; quando 
infelizmente a verdade é outra: 
— êrro de principio, agravado 
pela ausência de um processo 
coletivo, que impossibilitasse o 
aglutinamento de valores anta- 
gônicos no seio de um corpo. 

Isto vale dizer, que conser- 
var as sub-legendas e os seus 
olimas de insatisfação e rebel- 
dia, é o mesmo que solapar 
progressivamente a base dos 
verdadeiros valores partidários 
ê distanciá-los cada vêz mais 
dos pontos chaves, inutilizando 
com isto, o resultado do tra- 
balho operado pela finalidade 
revolucionária. 

, Tais ocurrências seriam hoje 
impossíveis, se quando da cons- 
tituição i dos quadros políticos 
no município não houvesse 
pontificado a fórmula ampla da 
porta aberta, da entrada fran- 
ca. Esta exagerada confiança 
na terapêutica da medicação 
revolucionária, fez vista longa 
num mínimo aceitável de se- 
leção de valores. E no mundo 
da competição política, se im- 
põe qualitativamente, uma maio- 
ria constituída de profissionais, 
muitos deles carreristas e vi 
ciados. É obvio que ditos ele- 
mentos, em frente de tama- 
nha facilidadee, não iriam des- 
prezar tão magnífica oportu- 
nidade de revitalecimento de 
prestigio político. Tanto mais 
que se encontravam em faixa 
perigosa, marginalizados ao des- 
tino das organizações partidá- 
rias agonizantes, e o que era 
mais grave:— ameaçados de pu- 
nição com os Atos Institucio- 
nais. Tão logo se encontraram 
infiltrados e apoiados no seio 
das correntes que haviam se 
formado justamente para lhes 
combater, iniciaram suas ten- 
tativas de desagregação inter- 
na e acionaram os mesmos ví- 
cios que asinalaram o passado 
período de corrupção eleitoral. 

É público e notório que na 
Zona Eleitoral de Marabá, 
constatou-se que em 4 sessões 
eleitorais, apena? um punho, 
em cada uma delas, preencheu 
e votou na maioria das cédu- 
las de votação. Delito que foi 
em parte saneado pela medida 
do MM. Juiz Presidente da 
Junta Apuradora com a nuli- 
dade das 4 urnas. 

Completando este panorama 
e sentindo o que existe da mal 
na sua formação, nos parece 
que ainda está na hora de se 
pôr em pratica medidas de re- 
tomada de posição, através de 
processos de saneamento e re- 
classific&ção dos valores dos 
quadros dirigentes da Arena 
nos município, a fim de que o 
mal não se alastre e se repro- 
duza de forma mais grave no 
próxima pleito. 

Marabá, 18/12/70 


