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Segurança Continua 

Muito pouco do muito pro- 
metido pelo Coronél Secretá^ 
rio de Segurança Pública em 
favor de Imperatriz pode ho- 
je ser encarado como reali- 
dade. 

Com efeito, a policia con- 
tinua, literalmente, a pés, po- 
is a única viatura de que dis- 
põe, um Jeep velho, está na 
oficina para reparos há mais 
de um mês. As diligências 
que acarretam despesas de 
condução ou vêm sendo cus- 
teadas pela parte interessada 
ou pelo Capitão Delegado de 
Polícia, principalmente as de 
repressão. 

Aliás, mais de uma vez já 
o repórter constatou na dele- 
gacia a presença de motoris- 
ta de táxi cobrando corridas 
feitas com praças em serviço. 

De outro lado, as prometi- 
das sub-delegacias do Mer- 
cadinho e do Entroncamen- 
to ainda não passaram do pa- 
pel que as criou; nenhuma 
das duas foi instalada até 
aqui. 

Finalmente, o número de 
homens do destacamento lo- 
cal não corresponde às ne- 
cessidades do serviço, com 
a desvantagem ainda do des- 

locamento constante de po- 
liciais e sargentos para o in- 
terior e até para os municí- 
pios próximos de Porto Fran- 
co e João Lisboa, de ordem 
superior. 

Sem querer fazer trocadi- 
lho, é muito insegura a segu- 
rança pública em Imperatriz, 

graças a uma contenção de 
despesas * que não pode ser 
entendida nem aceita quan- 

do em jôgo a garantia da or- 
dem e a tranqüilidade dos 
habitantes do município que 
mais deposita dinheiros nos 
cofres do Maranhão. 

Jurivê de Macêdo 
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Completou mais um ano 
de proveitosa existência no 
dia 16, o Sr. Jurivê de Ma- 

cêdo, advogado provisiona- 
do neste fôro e redator-che- 

fe deste jornal. A data foi 
motivo de justas alegrias 

não só por parte de seus 
familiares como também da 
turma que faz o "O PRO- 
GRESSO", pois temos na 

pessoa de nosso redator u- 
ma célula imprescindível na 
existência deste semanário. 

Ao Jurivê de Macêdo, os 
os nossos parabéns. 

GASOLINA E GAS 

MAIS CAROS 

Enquanto os relatórios -e es- 
tatísticas oficiais provam o ba- 
rateamento do custo de vida no 
país, a gasolina, o óleo diesel e o 
gás liqüefeito sofrem nôvo au- 
mento agorada ordem de 5% 
e vigorante desde o dia 18 últimc 

Em Belém, mercado fornece- 
dor desses produtos a Imperatriz, 
são os seguites os novos preços: 
gasolina comum - litro cr$ 0,682 
óleo diesel - litro cr$ 0,582 
gás (butijão de 10 kgs.) cr$ 11,00 

O aumento fei aprovado pelo 
Min. Dias Leite, das Minas e 
Energia. 
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O jornalista Sebastião Ne- 
greiros, dos Diários Associa- 
dos do Maranhão, acertou com 
o Sr. Jurivê de Macedo deta- 
lhes para que fique sendo o 
nosso redator-chefe o corres- 
pondente em Imperatriz de 
"O Imparcial", existindo a 
possibilidade da instalação na 
cidade de uma sucursal do 
mesmo jornal que vem sendo 
distribuído há alguns dias nes- 
te município. 

Negreiros retornará a São 
Luis anós a cobertura to- 
tal da Exposição Agropecuá- 
ria de Imperatriz. 

O Retrato da 

Campo Alegre 

Após a publicação de um 
relatório acerca da origem 
da documentação e das su- 
cessivas transmissões de ter- 
ras na Fazenda Frades com 
as implicações disso decor- 
rentes, principalmente em 
prejuízo do homem do cam- 
po, O PROGRESSO dará ini- 
cio dentro em breve a igual 
trabalho alusivo à Fazenda 
Campo Alegre. Farta docu- 
mentação serviu ao autor do 
trabalho em referência pa- 
ra a compilação de dados, 
podendo ser exibida à auto- 
ridade competente. 
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Será no próximo dia 11 de 
junho a eleição, em São Luis, 
de Míss Maranhão 1972. Aven- 
cedora concorrerá ao titulo de 
a mais bela do Brasil, na Gua- 
nabara, em data a ser mar- 
cada. 

A candidata deverá com- 
provar ter nascido antes 24 
de junho de 1.9Õ4, ter bôa re- 

putação moral e ser soltei,'■ 
Pode ser lançada por cmuc» 
esportivos ou sociais, estabe 
lecimentos de ensino, asso cia- 
ções culturais e artísticas ou 
por entidades representativas 
do local pelo qual concorrer. 

O concurso "Miss Brasil" é 
uma promoção dos Diários 
Associados. 

ARENA fará sondagem 

Divulga-se que a direção 
estadual da ARENA enviará 
no próximo mês de junho 
uma delegação encarregada 
de uma sondagem sôbre as 
tendências municipais em 
torno dos nomes partidários 
para as prefeituras. Embora 
a indicação desses candida- 
tos venham a ser feita em 
lista tríplice encaminhada ao 
dirigentes estaduais pelos di- 
retórios municipais, os líde- 
res governistas querem sen- 
tir em cada município o com- 
portamento do eleitorado, o 
grau de lideres dos- eventuais 
candidatos e a conduta de ca- 
da um deles perante a socie- 
dade. Essas serão as linhas 
mestras que orientarão a es- 
colha das candidatos arenis- 
tas ao pleito de novembro 
vindouro. 

Prefeito foi 

Buscar Verbas 

Seguiu para Brasília o Pre- 
feito Renato Moreira a fim 
de assinar na Capital da Re- 
pública dôis importantes 
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RENATO MOREIRA 

convênios. O primeiro deles 
será firmado com o Minis- 
tério da Educação e Cultu- 
ra que entregará ao prefei- 
to 240 mil cruzeiros para a 
construção ainda neste ano 
do prédio do Ginásio Dor- 
gival Pinheiro de Souza, com 
10 salas de aula e demais 
dependências exigidas. 

O segundo convênio será 
feito com a ELETROBRÁS 
que fornecerá 80 mil cruzei- 
ros para os serviços de ele- 
trificação do povoado Itin- 
ga, na fronteira Maranhão- 
Pará. 

Garante o Prefeito que i- 
niciará essas obras tão logo 
receba as verbas, esperando 
conclui-las antes de entre- 
gar a Prefeitura a seu su- 
cessor. 

REMOVIDO 0 JUIZ 

Por necessidade de servi- 
ço, o Tribunal de Justiça do 
Maranhão, em reunião no 
início da semana removeu 
para a comaca de D. Pedro, 
da primeira entrância, o Juiz 
Mário Barros Ferraz, de Por- 
to Franco. 

Desconhece-se qualquer 
providência para o preenchi- 
mento daquela comarca vêz 
que r elo menos uma dezena 
dei Qm todo o maranhão 
encontra-se vaga por falta 
de Juizes de Direito em dis- 
ponibilidade. Possivelmente, 
só um nôvo concurso em 
data ainda a marca for- 
necerá ao TJ elementos para 
o preenchimento dessas va- 
gas. 

Prefeitura e ACAR: Convênio 

A Prefeitura de Porto 
Franco firmou convênio com 
a ACAR-Ma. para aplicação 
de recursos do Fundo de Par- 
ticipação dos Mcnicípios, na 
forma do disposto na Reso- 
lução 79/69 do Tribunal de 
Contas da União. O convê- 
nio prevê a execução no 
município de P. Franco, atra- 
vés dos métodos de extenção 
Rural, um programa de as- 
sistência técnica ao setor 
agropecuário. 

Reuniu-se em Brasília a 
Coordenação Geral do P. 
Rondon, sob a presidência 
do Cél. Sérgio Pasquali. O 
Maranhão fês-se representar 
pelo Sr Luis Porto que na 
sua volta reafirmou à im- 
prensa que o Campus de Im- 
peratriz representa o ponto 
de maior interesse, devendo 
ser construído pelo Ministé- 
rio do Interior tão logo o 
Estado e o Município con- 

cretizem a doação da área 
hoje ocupada pelo aeropor- 
to local. 

Disse que o Campus de 
Imperatriz funcionará inici- 
almente com 2 núcleos. Pos- 
teriormente, com a constru- 
ção do prédio próprio serão 
instalados unidades de en- 
sino Superior prevendo-se 
para os próximos dois anos 
a criação da Universidade 
da cidade. 

Noticia-se que foi regeitada 
pelo Tribunal de Justiça do 
Maranhão a representação fei 
ta pelo advogado Serra Aqui- 
no àquela Corte contra o pre- 
feito. Renato Moreira, acusado 
de incitamento à população 
cidade contra o Tribunal de 
Justiça ante a decisão daqLv.- 
la Casa que concedeu a medi- 
da de habeas-corpus requeri- 
da pelo advogado denuncian- 
te em favor dos matadores do 
vice-prefeito Dorgival Pinhei- 
ro. 

TELMA liga à EMBRATEL 

Apuramos que teve i- 
nício no dia de ontem a ins- 
talação de cabinas e postea- 
mento da cidade até à Esta- 
ção da Embratel, para a inte- 
gração de Imperatriz ao siste- 
ma nacional de telecomunica 
ções, dentro de curto prazo. 

Sabe-se por outro lado que 

divegêncios de de âmbito 

burocràtic isolaram da inter- 

ligação a Telefônica de Im- 
peratriz S.A Telimsa que 

continuará apenas com a re- 
de urbana enquanto a TEL- 

MA explorará o serviço in- 
terurbano. 

Mudança 

na Casa 

da Lavoura 

Notícias carecedoras de con- 
firmação mas sobejamente di- 
vulgadas na cidade dão conta 
de que o Eng0- Agrônomo Pe- 
dro Nunes de Oliveira, chefe da 
Casa da Lavoura de Imp'^ 
teria sido transferido para Cha- 
padinha; e que o departamen- 
to jurídico daquela repartição, 
Igualmente, sofreria transforma- 
ções em sua estrutura. 

Lamartine na 

Secretaria 

Comunicam-nos da Prefei- 
tura Municipal que em con- 
seqüência do afastamento do 
Sr. José Gomes Arruda da 
Secretaria de Administração 
do Município, para desin- 
compatibilizar-se com vistas 

à próxima campanha eleito- 
ral, assumiu aquela pas+a o 
Sr. Lamartine Milhomem 
que até aqui respondia pela 
Secretaria de Obras. 
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Campre seu Jornal e não Em^este 

VITORINO VOLTA AO COMANDO 

O ex-senador Vitorino Freire acaba de ser escolhido 
membro do Conselho Executivo da ARENA e declarou 
à imprensa sulina que decidiu voltar a participar das de- 
cisões políticas estaduais, agora que está acertada a trans- 
ferência para os governadores do comando político em 
luas respectivas unidades federativas. Alega que é ami- 

4 0 pessoal do Governador Pedro Neiva, podendo porisso 
mesmo voltar à ribalta política maranhense depois de 
se ver afastado dela por tanto tempo. O ex-senador já 
esteve em contatos com o Min. Delfim Neto tratando de 
problémas de interesse do Maranhão. 

DA FÁBRICA PARA VOCÊ 

1 — Transformadores até 500 k. v. a. 
2 — Motores elétricos até 150 H. P. 
3 — Picadeiras de cana, milho e rações em geral 
4 — Moto-Serras "Homelite" 
5 — Todo o material necessário à instalação de moto- 

res para máquinas de arroz. 

FACILITAMOS O PAGAMENTO 
Converse com o NEY Mll_HOMEM 
Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fones 341 
IMPERATRIZ -- MARANHÃO 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

• 0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LBORATORIO DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologla-Ortopedla — Der- 
matologia-Pediatrla—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha Iraiamenlo medico e cirurgia de urelra-prostala e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

HOSPITAL ST/.. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. 0^ idio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL —CIRURGIA - PEDIATRIA—PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

EDITAL 

O Doutor José de Ribamar 
Fiquene, Juiz de Direito, da 
la. Vara, da Comarca de im- 
peratriz, Estado do Maranhão, 
na forma da lei etc. 

FAZ saber que foi designa- 
do os dias 30 de maio e 15 
de Junho do corrente ano, pa- 
ra ás 8,00 (oito) horas, reu- 
nir-se nesta cidade, no salão 
do Fórum, a primeira e se- 
gunda sessão ordinária do Jú- 
ri, que trabalhará em dias 
úteis sucessivos, e que, ha- 
vendo procedido ao sorteio 
dos vinte e um (21) jurados 
que terão de servir nas mes- 
mas sessões, foram sorteados 
os cidadões seguintes: 

1) Josília Moraes Costa 
2) João Paulo da Silva 
3) Alemar B. Cardoso Mourâo 
4) Francisco dos S. Soares 
5) Adelino Tinto de Sousa 
6) Licínio da Rocha Cortez 
7) Benedito M. de Freitas 
8) Aurelino Aguillar Filho 
9) Netuno Trajano dos Santos 

10) Antônio Chaves Rocha 
11) Edvaldo Oliveira 
12) Daniel dos Santos 
13) Ademar Alves de Freitas 
14) Moacir dos Santos Lopes 
15) Edgar Carreiro Cavalcante 
16) Fernando Santos Cunha 

17) Osmar Pereira da Silva 
18) Fabiano Sampaio Chaves 
19) Ernídio Costa Ribeiro 
20) Pedro M. de Carvalho 
21) Antônio Lima Ferreira, 

Todos êsses cidadões, bem 
como os interessados em ge- 
ral, são pôr esta forma con- 
vidado a comparecer á sala 
das sessões do Tribunal do 
Júri, no edifício da Prefeitura 
Municipal no salão do Furum 
á Travessa Urbano Santos, 
não só nos citados dia e ho- 
ra, como nos dias seguintes, 
enquanto durar a sessão, sob 
pena da lei, se faltarem. 

E para que chegue a notí- 
cia ao conhecimento de todos, 
mandei passar o presente edi- 
tal, que será afixado á porta 
do fórum e publicado pelo 
Jornal "O PROGRESSO" pe- 
riódico local. Determinado 
ainda este Juizo as diligênci- 
as necessárias para a intima- 
ção dos jurados, dos réus e 
das testemunhas. Dado e pas- 
sado nesta cidade de Impera- 
triz, aos 10 dias do mês de 
maio de 1.972. Eu Raimundo 
Bandeira Barros Escrivão que 
dactilografei e subscrevi. 
Dr. JOSE DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da la. Vara 

Chegou a 

IMPERATRIZ 

trazende 

confirto 

«■Geladeiras. 

♦Televisores 

♦ Fogões 

» Rádios 

♦ Máquinas de 

Costura 

» Bicicletas 

♦ Enceradeiras 
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yista parcial do Terminal Jose Antunes Queiroz — da PARAGÁS (Belém) 

os menores 

preços da 

cidade 
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MALES IDÊNTICOS 

Duas nodoas teimam em res stir á 
ação da lixivla com que a Re 'oiu- 
ção de 64 purifica os hábitos dc aos 
so sistema político partidário 

Uma é a manifestação sangr nta 
do terrorismo sem patria, que assal- 
ta, envergonha e mata. A outra é o 
negativismo teimoso e astuto do pro- 
fissionaliimo político, que corrompe 
e comercialisk a conciência popular. 

Enquanto a ação de um exppradi- 
ca e sem sentido, se manifesta no 
campo e na cidade, a céu aberto, a 
do outro se dissimula á socapa, em- 
buçada nas garantias das imunida- 
des e prerrogativas eletivas. 

Se um e violência explosão de odio 
e de traição, o outro é maqueavelis- 
mo, engodo, condicionamento do ego- 
ísmo e da ambição, enfumaçado na 
hipocrisia e na negação total do ca- 
ráter e do seu valôr. 

Enquanto um é perigoso e cruel, o 
outro é prejudicial e caviloso. 

Empunhando armas e arrebanhan- 
do marginais, um mata e assalta, fé- 
re e semea o luto. O outro, comer- 
cializado conoiências, se mimetiza no 
ambiente eleitoral, negando a verda- 
de, destruindo a virtude e tentando 
escalar o poder. 

Se de um lado vemos violência, fo- 
go, morte, e luta entre o fanatismo 
e a Ordem, do outro lado sentimos 
a ação da negaça, da fintagem, a fu- 
ga á razão e á realidade de uma 
época. A recusa total á aceitação «le 
uma evidencia de um conjunto de 
realizações tecendo o progresso e o 
futuro de um povo e de uma nação. 

Dois males idênticos que é neces- 
sário dar combate e destruir porque 
sem ordem e sem paz, o progresso 
não tem vêz. 

Ao terrorismo, devemos condena- 
ção imediata e absoluta. Ao negati- 
vismo ambicioso e atrazadista, o ex- j 

Escreve M. M. 

purgo radical, porque ambos são fru- 
tos dos mesmos fungos que vicejam 
nas cloacas da conciência de uma 
minoria, onde jamais penetrou um 
jôrro da luz da verdade, dessa luz 
qua ilumina os princípios dos deve- 
res e dos direitos do homem para 
consigo, para com o proximo, e pa- 
ra com a Pátria. 

O patrimônio cívico de Marabá de 
certa época a esta data. vem sofren- 
do arrasadora pilhagem. Um grupo 
de piratas que trocou a caveira e a 
tibia do seu estandarte, pelas cifras 
da venalidade e de ambição, vem 
delapidando. 

Sem tréguas, as suas reservas de 
tolerância e indiferentlsmo. 

E agora, quando o processo desen- 
volvimentista lançado na operação 
" TRANSAMAZÔNICA", vai proje- 
tar Marabá e a sua zona fisiográfica 
no mais vertiginoso impulso de pro- 
gresso, dinamizando o potencial das 
suas possantes reservas naturais; es- 
te grupo de filbusteiros manobra pe- 
las encostas dos arraiáis políticos par 
tidarios, tentando aprezar a nau do 
desenvolvimento e lançar o valor de 
um povo e a sua paciência ás pro- 
fundidades do silencio e da covardia. 

E ainda, com as mãos emporcalha- 
das no zinabre da venalidade, inves- 
tem furiosos e dopados, tentam ex- 
trangular a expansão de um a cidade 
o progresso de uma região, e arra- 
zar a possibilidade, que se oferece 
ao marabaense, de melhorar as suas 
condições sociais e humanas. 

É claro que não pode haver mais 
tolerância. Chegou o momento criti- 
co de soar o apite que deve por fim 
a este triste espetáculo 

Criaturas humanas ajoujadas ao 
carro da prepotência e da ambição, 
da nojo e pena e não cabe mais nos 
limites da nossa época 
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Sob a presidência do Juiz 
Mário Ferraz, voltou a reu- 
nir-se o Tribunal do Júri em 
Peto Franco, quando foram 
juigados e absolvidos os réus 
Antônio Medrado (üomicídio 
qualificado ) e Antônio Cha- 
ves (homicídio simples). 

Funcionou na ocasião o pro- 
motor José Maria Rodrigues, 
de Imperatriz e designado, pa- 
ra P. Franco. Na defesa do 
primeiro acusado funcionou o 
advogado Walter Bitencourt 
e na do segundo o Sr. Jurivê 
de Macedo, A promotoria re- 
correu da decisão do Júri no 
primeiro julgamento, deixan- 
do de fazê-lo no segundo por- 
que a absolvição se deu por 
unanimidade de votos 

Desordem 

Em Açailândia 

Um leitor residente no po- 
voado Açailândia comunica- 
nos qu« aquele povoado foi 
palco de violenta cena de san- 
gue na madrugada de 7. do 
corrente, quando de uma bri- 
ga sairam 3 feridos, dos qua- 
is um veio a falecer nesta ci- 
dade. Um dos participantes do 
tiroteio o ex-sub delegado da- 
quela vila, conhecido por Pe- 
dão, que estaria desapareci- 
do de Açâilandia. 

Em nossa edição anterior 
divulgamos que a vítima do 
tiroteio verificado na semana 
passada no Entroncamento 

O V I L — Óleos Vegetais^ Imperatriz Lmiu 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

ompraaios pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CGC. 06 - 146 - 245 — Insc., Est. 142/053,006 

Estação 

Meteriologico 

Mantendo entendimento com 
o prefeito Renato Moreira en- 

contra-se em Imperatriz o Sr. 

Fernando Fonseca Sales, en- 
viado da Sudene que está 

encarregado da escolha na zo 

na suburbana de Imperatriz 
de um terreno solicitado ao 

patrimônio municipal para a 
construção ainda neste ano 

de uma Estação Meteredlógi- 
ca, pelo Ministério da Agri- 
cultura. 

CORREIO TER- 

MINA PRÉDIO 

Encontra-se em fase final 
de pintura e limpeza o prédio 
mandado construir pela Em- 
presa Brasileira de Correios 
e Telégrafos para a sua agên- 
cia local. A construção este- 
ve a cargo de uma firma pa- 
raense e, segundo colheu a 
reportagem, será entregue à 
F.B.T.C. ainda êste mês, oca- 
sionando a imediata instala- 
ção da agência, 

O prédio fica no início da 
Avenida Dorgival Pinheiro, 
com fundos para o antigo cam- 
po de futebol, na Praça Ti- 
radentes. 

era o cidadão de nome Acrí- 
sio, conhecido pelo vulgo de 
Panelada. A noticia, embora 
verdadeira quanto à ocorrên- 
cia sangrenta, não cortespon- 
de todavia à realidade na 
identificação da vítima. O ba- 
leado não é Acrísio mas um 
outro cidadão que também 
vende comida e igulmente co- 
nhecido por Panelada. 

Eial de Citação com o prazo de 30 dias 

O Doutor JOSÉ DELFINO S1PAÚBA, Juiz de Direito da Segunda 
Vara da omarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, República Fede- 
rativa do Brasil, na forma da lei etc... 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dêle conheci- 
mento tiverem que, pelo presente, cita SEBASTIANA PéREÍRA DOS REIS 
brasileira, casada, prendas do lar, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, com o prazo de trinta (30) dias, para responder aos têrmos 
da ação de ÜESQUITE LlTlGlOSO que se processa neste Juízo, movida 
por RAIMUNDO NUNES DOS REIS, brasileiro, casado, lavrador, domici- 
liado e residente nesta cidade, podendo contesta-la, sob pena de, reve- 
lia, no prazo de 10 dias, que correrá em Cartório, após a terminação do 
prazo do edital, nos têrmos e de acordo com a petição e despacho a 
seguir transcritos PETIÇÃO: fcxmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da 2a, Vara 
desta comarca de Imperatriz -I. RAIMUNDO NUNES DOS REIS, brasi- 
leiro, casado, lavrador, domiciliado e residente nesta cidade, 
por seu procurador que e8fa subscreve (ut instrumento de 
mandato) anexo, respeitosamente, vêm a presença de V. Exa. expôr 
para a final requerer o seguinte: II - O suplicante, em data de 09 d^i 
fevereiro de 1954, no Município de Itaguatin1*, Comarca de Tocantinopolis, 
Estado de Goiás, contraiu matrimônio cor»- SEBASTIANA PEREIRA DOS 
REIS, cujo ato sob o regime da ComunI ' Universal de bens (documen- 
tos anéxo n0 2 ). lll. - Dêsse consórcio, nau eram filhos bem assim, 
não possuem bens quer imóveis ou moveis. IV.-Que a suplicada, sem 
que para isto houvesse motivos, abondonou o lar conjugai entregando-se 
a vida de licenciosidade que leva. Ultimamente, de dois anos a esta 
data, a mesma, encontra-se em lugar incérto e não sabido. Ressalta di- 
zer a V. fcxa. que o abondono voluntário do lar, verificou-se exatamenté 
pelo mês de Julho de 1968, já estando assim, transcorrido mais de três 
anos daquela ocorrência. V. - Os motivos acima esposados, justificam 
perfeitamente a propositura do desquite litigioso eis que, houve real- 
mente o abandono voluntário do lar conjugai VI. - Assim vêm o supli- 
cante, estribado nos dispositivos do art. 317 item IV do < ÓDlGO • IVIL 
BKAfclLElRÜ, propor a presente AÇÃO DE DESQUITE LlTlGlOSO con- 
tra a sua esposa SEBASTIANA PEREIRA DOS REIS brasileira, casada, 
prendas do lar, atualmente em lugar incerto e não sabido, comprome- 
tendo-se provar o alegado no curso da ação até final, onde ficará decre- 
tado o desquite do seu casal, pondo fim, à atual comunhão (art. 267 
item 111 - ct. C. .B.) . Vil. - Isto pôsto, cumprida as formalidades exigi- 
das pela lei n" 968 de 10 de dezembro de 1949 em seu art Io - o supli- 
cante, pede ao Honrado e Digno Juizo de Exa. que determine a cita- 
ção da suplicada, por EDITAL, com o prazo de 20 dias tudo na forma 
preestabelecida pelo art. 177 do Código do Processo Civil. Vlll. - cum- 
prida àquelas formalidades legais, julgada procedente a presente ação, 
coudenando-se a suplicada às comiaações legais, bem assim, às penas 
constantes do art. 240 do citado Cód. Civil Brasileiro. Finalmente, pro- 
testa o suplicante, provar o alegado, com depoimento de testemunhas, 
oportunamente apresentadas em banca, bem assim, juntada de documen- 
tos na fôrma da lei. Por outro lado, decorrido o prazo legal, caso a su- 
plicada não atenda ao chamamento por EDITAL, seja aplicada a pena 
de revelia na fôrma e para os fins devidos. Para efeitos fiscais, dar-se á 
o valôr da presente ação, em cr$ 1.000,00 pelo que distribuída esta, com 
os documentos anéxes, o suplicante, Péde e espera deferimento. Impe- 
ratriz (Ma), em, 28 de Abril de 1972. a)P.p. - Raimundo de Moraes Bar- 
ros adv. Insc. 174 - Ma CPF- 012494873. DESPACHO: A. R.Em face de 
não ser conhecido e enderêço da suplicada o que torna inviável as pro- 
vidências do art. Io da Lei 968, determino soa citação por Edital, com 
o prazo de 30 dias, afixado na porta do fórum, e publicado por extato, 
uma vêz no Diário Oficial e duas em O Progresso. Imp 8/5/72.a) Dr. 
JOS ÉDELFINO SlPAÜBA- Juiz de Direito da 2a. Vara. K. para que che- 
gue ao conhecimento dos interessados e não possam, de futuro, alegar 
ingnorância, expede o presente e outros iguais que serão publicados e 
afixados na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, aos oito (8) dias do mês de maio de mil novioen- 
tos e setenta e dois (1972. Eu Antenor Bastos escrivão judicial do Cartó- 
rio do 2o Ofício o datilográfei e subscrevi. 

Loutôr JOSE DELFiNO SIPAUBA 
Juiz de Direito da 2a. Vara 
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Deputado Trabalhador 

A Câmara Federal tem sido 
pródiga últimamente na apre^ 
sentação de projetos de lei 
curiosos, inclusive um de- ura 
deputado pernambucano< que 
obriga os navios do Lóide Bra- 
sileiro a transportarem pas- 
sageiros do Rio que desejas- 
sem assistir aos festejos de 
inauguração de Brasília. 

Agora é o goiano Siqueira 
Campos que dá a nota pro- 

pondo à Câmara Alta que se- 
jam comemorados na véspera 
todos os feriados que coinci- 
direm com um domingo ou 
dia santo de guarda. Em ou- 
tras palavras, quer o deputa- 
do que no ano em que o 7 de 
Setembro, por exemplo, cair 
num domingo, a Independên- 
cia seja comemorada no dia 6, 
que oficialmente passará a ser 
o feriado. 

f ANOEL GOMES 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 
ESTADO DO MARANHÃO 

Decreto N.0 8/72 

Que fixa o número de "«ôstos de táxis na cidade de Imperatriz e 
fixa normas para o seu funclo mento. 

O cidadão RENx.*"^ _.itTEZ MOREIRA, Prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais, etc,: 

RESOLVE; 
Art. Io — Ficam criados dentro do perímento urbano da cidade de Impe- 
ratriz 6 (seis) postos de Táxi (transporte de passageiros em automóveis), 
assim distribuídos e nominados: 

a)_ pôsto Marechal Castelo Branco, na Praça Castelo Branco: 
b)— Pôsto de Fátima, na Praça de Fátima: 
c)— Posto Independência na Praça Brasília: 
d)— Posto São Cristóvão, na Av. Getúllo Vargas: 

esquina com a rua Guanabara (Entroncamento); 
e) — Posto Rodo - Táxi - na Estação Rodoviária; 
f)— Posto Tocantins no - Porto Fluvial. 

§ único - Cabe à Prefeitura Municipal decidir pela criação de novos 
postos, se necessários ao interesse público. 

Art. 29—Fica estipulado o número de cento e cinqüenta (150) Táxis 
(automóveis) a serem distribuidos entre os 6 (seis) postos 
mencionados no art. Io obedecida o art. 86 § 4o da Lei de 
Trânsito em vigor; 

§ único - O transporte da passageiros na cidade de Imperatriz, feito 
em táxis, fica sujeito às normas dos arts. 42 e 121 do Código 
Nacional de Trânsito, cabendo a fiscalização do mesmo à De 
legacia Municipal de Trânsito. 

Art 3? — Na forma do art. 173 do Código Nacional de Trânsito, o moto- 
rista condutor de táxis deverá portar além da carteira de ha- 
bilitação. o certificado de registro e a matrícula do veículo. 

§ único - a exigência dêste artigo não aplica ao proprietário do veí- 
culo quanto à exibição da matrícula, apena». 

Art. 4e— Aqueles que se habiiitarem ao exercício da profissão de moto- 
rista de táxi deverão apresentar à autoridade competente a 
segunte documentação: 

a) - Carteira de habilitação, 
b)— atestado de bons antecedentes, 
c)— folha corrida da polícia, 
d)— atestado de sanidade mental 
e) - matrícula para dirigir, salvo se é o proprietário do veículo 
f)— atestado de que não responde a processo nem está sujeito a 

qualquer sanção por infração ao Código de Trânsito, 
g)—atestado de que não responde ou respondeu a processo pela 

prática ou cobertura de atividade atentatória à Segurança Nacional 
Art. 5o — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e es- 

tará sujeita às alterações do Código Nacional de Trânsito. 
Art. 6e — Revogara-se as disposições em contrário, salvo as do Código 

Nacional de Transito. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, T8 de maio de 1972 

Renato Cortez Moreira 
Prefeito Municipal. 

Sociais 

ANITA PEREIRA 

O grande acontecimento social da 
semana que passou foi aniversário 
da srta. Anita Pereira Ribeiro, jo- 
vem integrante de nossa sociedade 
e querida filha do casal Francisco 
Paes Ribeiro—Ivete Pereira Ribeiro, 
ocorrido dia 17. 
Muito cumprimentada em sua resi- 
dência pelos amigos, estiveram o Sr. 
prefeito Renato Moreira e esposa; 
Dr. Ovidio Raposo, Dr. José Cortez 
Moreira, Dr. Tavares, Dr. Oliveira e 
o quadro de professoras do Ginásio 
Municipal "Dorglval Pinheiro". 

PROF. LURDINHA: Professoras e 
a meninada da Escola Cristo Rei ti- 
veram a grata oportunidade de apre- 
sentarem, ontem, à profa. Maria de 
Lurdes Silva os cumprimentos pela 
passagem do aniversário da mesma. 

SÉRGIO MACEDO: jovem estu- 
dante^ na cidade de Porto Nacional, 
imperatrizense de coração, anlversl- 
ará no próximo dia 24. Sérgio é do'- 
time' do nosso redator-chefe. 

JOSÉ MARINHO 

Dia 15 passado o nosso amigo José 
Marinho, dedicado funcionário da Ti- 
pografia Violeta que presta seus ser- 
viços de tipógrafo a O PROGRES- 
SO, aniversariou, recebendo cordiais 
cumprimentos de seus colegas e da 
direção deste semanário. 

x-x-x 

Hoje está recebendo os cumpri- 
mentos do seu vasto circulo de ami- 
zades, o sr. Deusdedith Marques, ze- 
loso funcionário da Casa do Lavra- 
dor nesta cidade. 

MESSIAS VIEIRA 

Completou anos no dia 9, o estu- 
dante Messias Vieira, filho do nosso 
Diretor e esposa, Embora tardiamen- 
te, auguramos os melhores votos de 
felicidades ao Messias. 

TELMA - A BELA: 

Com expressiva maioria de votos 
a jovem Telma Herênlo conseguiu o 
título de Rainha do Exposição Agro- 
pecuária de Imperatriz. Parabéns. 

EDER - ERONIDE: 

Na cidade de Marabá, receberam-se 
ontem em matrimônio os jovens 
membros da alta sociedade local 
EDER BARBOSA MACIAS, filha do 
casal Lourival (Raimundinha) Macias 
e ERONIDES PRIMO, brilhante Juiz 
de direito daquela comarca 

Aos nubentes, nossos cumprimen- 
tos e desejos de uma vida feliz. 

reu o Locutor Giiierto Alves 

Do Correspondente: MAGALHÃES JÚNIOR 

A cidade de São Luiz cho-i 
rou e viveu toda dor que se 
apossou dos radialistas ma- 
ranhenses, com o desapare- 
cimento inesperado do com- 
panheiro Guioberto Alves, 
morto tragicamente num de- 
sastre automobilístico, ocor- 
rido dia 11, no trecho Perito- 
ró—Caxuxa, quando o indi- 
toso homem de rádio dirigia 
a camioneta Rural Willys pe- 
la BR-135, retornando de Te- 
rezina, onde transmitira o jo- 
go entre as equipes do Tira- 
dentes da capital mafrense e 
Sampaio Corrêa de nossa ca- 
pital, encontro amistoso rea- 
lizado naquela quarta feira. 

Guioberto Alves viajava em 
companhia dos radialistas Êr- 
bert 1 ontenele, da Radio Di- 
fuso e' do tícnico Antonio 
Carlos Schuilib que sofreram 
apenas escoriações leves. 

DADOS BIOGRÁFICOS 

Guioberto Alves, nasceu no 
Amapá e em 1962 ingressava 
na Radio Difusora do Mara- 
nhão, onde iniciou brilhante 
carreira. Quando desapare- 
ceu, era diretor do Departa- 
mento Esportivo e diretor-se- 
cretárío da Radio e Televisão 
Difusora, funções que desem- 
penhou com aprumo e gran- 
de acerto. Morreu aos 32 a- 
nos de idade, e estava cur- 
sando a Escola de Comuni- 
cações da Universidade Fe- 
deral do Maranhão. 

HOMENAGENS PÓSTUMAS 

Em homenagem póstuma ao' 
inditoso radialiista morto, to- 
das as emissoras da capital 
modificaram as suas progra- 
mações para um roteiro de 
músicas fúnebres, enquanto 

Prefeito denuncia Juiz 

Divulga o Jornal Pequeno 
de 12 do corrente que o pre- 
feito Lourival Milhomem, de 
Porto Franco, ingressou na 
Justiça solicitando desta a de- 
cretação da perda de cargo 
do Juiz Mário Farraz, daque- 
la comarca que, segundo a 
denúncia, estaria exercendo 
outras funções que o incom- 
patibilzariam como magistra- 
do. Diz a nota que o Tribunal 
estará reunido nos próximos 
dias para apreciar a denún- 
cia. 

Jornal do Dia, edição de 15 
de dezembro de 1970, divulgou 
um artigo de minha autoria sob 
o título "MOVIMÈNTO CÍVICO 
5 DE JULHO", convocando os 
universitários, a mocidade estu- 
diosa dos estabelecimentos de 
ensino médio, os jornalistas, os 
professores, os intelectuais e os 
parlamentares, para fundarmos 
no Maranhão o "MOVIMENTO 
CÍVICO CINCO DE JULHO", 
que tem como legenda a céle- 
bre frase que Antonio Sirquei- 
ra Campos legou à posteridade; 
"À Pátria tudo se deve dar e 
nada pedir, nem mesmo a com- 
preensão". Siqueira Campos, co- 
mo tenente do Exército Nacio- 
nal foi o herói comandante do 
levante do Forte de Copacaba- 
na, em 5 de Julho de 1922, que 
tinha ao seü lado os bravos te- 
nentes, Eduardo Gome, Newton 
Prado e Mário Carpinter, al- 
guns sargentos, cabos, soldados 
e o civil Otávio Corrêia, perfa- 
zendo o total de 18 homens que 
se dispuzeram a morrer pelo 
Brasil na defesa dos seus ide- 
ais, Os heróis se rebelaram, 
não contra o regime mas con- 
tra as oligarquias políticas que 
deformavam o regime. Lutaram 
pela moralização dos costumes 
políticos-administrativos, pelo 
desenvolvimento econômico so- 
cial, educacional e cultural do 
Brasil, porque sonhavam com 
melhores dias para o povo bra- 
sileiro. 

Hoje renovo a convocação a- 
crecentando ao convite feito aos 
integrantes das Forças Armadas, 
que' tanto honram e defendem o 
símbolo da Pátria para êsse pa- 
triótico movimento cívico que 
não tem côres políticas, partidári- 
as, nem credos religiosos ou filo 
sóficos, tem sim, um sentido 
político na verdadeira acepção 
do têrmo — a política do bem 
servir. O que desejamos e o 
que pregaremos na capital e nos 
rincões mais distantes do inte- 
rior é o civismo, o patriotismo 
e uma campanha de esclareci- 
mentos para orientar o eleito- 
rado, mal orientado, no sentido 
de valorizar o seu voto, votan- 
do não por interesse ou convini- 
ência, não pagando favor por- 
que o voto deve ser uma pre- 
ferência da própria consciência 
do eleitor, pois do contrário não 
atingiremos nunca a essência e 
a beleza do regime Democráti- 
co. O? nossos patronos serão os 
heróis e idealistas, Antônio Si- 
queira Campos, Eduardo Gome«, 
Mário Carpinter, Newton Prado, 

que a cidade parou. Fecha- 
ram se os colégios as indus- 
trias, ensejando aos mara- 
nhenses da caprtal prestar a 
derradeira saudação ao jovem 
homem de Rádio que tombou 
ainda muito moço, caindo co- 
mo o soldado que perece no 
campo da luta. No Cemitério 
do Gavião, onde repousam os 
seus restos mortais, foi gran- 
de o pranto que a cidade de 
positou no túmulo de Guio- 
berto Alves. Crônicas, sauda- 
ções de pesar e reportagens 
as mats emocionantes e tristes 
fecharam o palco desse dra- 
ma doloroso que a cidade 
viveu. 

Joaq lim e Juarês Távora, Ti- 
rade .ites, Bejamim Constant, 
Rui Barbosa, Olavo Bilac, Coê- 
Iho Neto, Silva Jardim, Arthur 
da Silva Bernardes, Otávio Man- 
gabeira e Virgílio de Melo Fran- 
co, expoentes do idealismo. A 
a nossa filosofia e a nossa dou- 
trina será a doutrina e a filoso- 
fia da Escola Superior de Guerra. 

Dentro de pouco tempo ha- 
veremos de fundar o MOVI- 
MENTO CÍVICO CINCO DE 
JULHO e para isso já conta- 
mos com a adesão de 14 aca- 
dêmicos da Faculdade de Ciên- 
cias Econômicas, 4 da Faculda- 
de de Direito, 1 da Escola de 
Engenharia, 1 Professor forma- 
do em lêtras e uma prefessora 
formada em Geografia e iremos 
penetrar em tôdas as Faculda- 
des e Escolas Superiores de São 
Luís para convidar os universi- 
tários para participarem do me- 
ritório movimento civico acima 
mencionado, como também ire- 
mos conversar com os profes- 
sores, com os jornalistas, com 
os intelectuais e com os parla- 
mentares que pensam como nós 
pensamos acima de tudo nos 
altos interêsses da nacionalidade 
brasileira. 

O nosso desejo é lutar em de- 
fesa da purêsa, da belesa e da 
essência sublime da Democracia 
em terras brasileiras, e par® is- 
so teremos que despertar a ju- 
ventude e a mocidade para o 
sentimento cívicos e patrióticos 
em defesa do sublime ideal que 
há de triunfar porque ele deve 
ser o ideal de todos os brasi- 
leiros que aspirem a grandesa 
da Pátria e o bem-estar social 
da coletividade. 

Vamos para a frente meus 
conterrâneos, meus patricios, ju- 
ventude e mocidade estudiosa, 
na luta por esse ideal que pre- 
gamos e que defendemos, por- 
que ninguém deve viver só 
para si nem só para sua fami- 
lia, todos devemos viver para a 
Pátria onde o sol nos sorriu 
quando despertamos para a vi- 
da e para a própria humanida- 
de. E com esta convocação, é 
que acreditamos e confiamos no 
triunfo dos nossos ideais e, é 
por isso que eu creio na fun- 
dação e no êxito do Movimen- 
to Civico Cinco de Julho, que 
tem como legenda a bela e pa- 
triótica frase que o bravo herói 
e idealista Tenente Antônio da 
Siqueira Campos legou a pos- 
teridade: À Pátria tudo se de- 
ve dar e nada pedir, nem m es- 
mo a compreensão. 

r 

O Doutor Jcsé Delfino Sipaúba, Juiz de direito da segunda vara da 
comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma da lei faz saber a 
EDSON RODRIGUES LÕBO, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado 
e residente nesta cidade de Imperatriz e ora em lugar incerto e não sabi- 
do que perente êsse Juízo e cartório do 2o ofício foi proposta por Fran- 
cisco Maranhão Japiassu, brasileiro, casado, advogado, residente e domi- 
ciliado em Goiânia, Estado de Goiás, contra êle EDSON RODRIGUES LO- 
BO, uma ação executiva de cobrança de nota promissória no valor de 
Cr$ 9.300.00 (nove mil e trezentos cruzeiros!. E porque não foi o devedor 
encontrado nesta comarca MANDO que se faca a citação do mesmo por 
edital, a requerimento do autor, para que venha no prazo da lei oferecer 
bens à penhora, sob pena de lhes serem os mesmos penhorados em ga- 
rantia dêsse pagamento do principal e assesórios, contestando a seguir o 
feito, querendo. E para que não alegue ignorârcía, vai o presente afixa- 
do nos lugares de costume, públicado 2 (duas vezes no semanário local 
O PROGRESSO e 1 (uma) vez no DIÁRIO OFICIAL do Estado, pelo 
prazo de 30 (trinta] dias O que se cumpra Eu escrivão que o datilográ- 
fei e subscrevi Imperatriz, Ma., em 18 de maio de 1972. 

Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito 

Aval só terá valor com assinatura dos dois 

O dep. goiano Fernando 
Cunha (MDB) apresentou pro- 
jeto de lei à Câmara Federal 
propondo que o aval de pes- 
soas casadas somente terá va- 
lor com a assinatura dos dois 

cônjuges e que a penhora de- 
corrente da execução decor- 
rente das obrigações oriundar 
do aval não poderá recair so- 
bre imóveis residênciais do 
grupo familiar. 


