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Russos batem recorde de 

permanência no Espaço 

ANO I Imperatriz (Ma.), 21 de Junho de 1970 N0. 8 

PREFEITO CONVOCA A GAMARA 

Créditos suplementares foram votados 

Por convocação do Chefe 
do Executivo Municipal reu- 
niu-se extraordináriamente 
ante ontem a Câmara de 
Vereadores. 

Em sua mensagem o Pre- 
feito fêz exposição de moti- 
vos e anexou projetos de lei 
que fez a abertura de cré- 
ditos suplementares especi- 
ais que permitam entre ou- 
tras coisas a conclusão da 
Praça de Fátima, construção 
de Parque Infantis, subven- 
ção ao FSESP, além da aqui- 
sição de material e equipa- 
mentos para os serviços ur- 
banos, Telma e Segurança 
Pública, assim como a aqui- 
sição de uma viatura (ca- 
mioneta) para uso do funcio- 
nalismo municipal. 

Para conseguir êsses cré- 
ditos o Prefeito propôs a re- 
dução ou mesmo a supres- 
são de outros cujo montante 
excedeu às reais necessida- 
des. 

Apreciada e discutida a ma- 
téria as Comissões opinaram 
pela aprovação dos créditos 
suplementares com a resal- 

va^de que antes da compra 
de veículo nôvo deve a Pre- 
feitura por à venda os dois 
jeeps velhos de que dispõe, 
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Wenceslau Brito 
Presidente da Câmara 

comprando a seguir uma Ca- 
mioneta Rural e um jeep, ês- 
te para atendimento às via- 

gens ao interior. 

Verba para a Faenldado 

No decorrer dos trabalhos 
da Câmara constatou-se de 
que a dotação de Cr® 48.000,00 
á Fundação Gaspar Dutra 
para a instalação da Facul- 
dade de Filosofia foi por e- 
quívoco na elaboração do or- 
çamento lançada na rubrica 
de "Subvenções", não poden- 
do em conseqüência ser pa- 
ga neste exercício. Imedia- 
tamente os Vereadores pro- 
videnciaram a anulação des- 
se credito e a imediata aber- 
tura de crédito especial do 
mesmo montante, agora des- 
tinado realmente â instalação 
da Faculdade. 

A sessão da Câmara foi 
presidida pelo vereador Wen- 
ceslau Brito e contou com a 
presença de 6 edis. Foi as- 
sistida pelos professôres-tec- 
nicos do SENAM e pela re- 
portagem de;"O PROGRES- 

SO", gentilmente convidada. 
Os créditos suplementares 
chegam a cr$ 160.000,00. 

Anunciou-se oficialmen- 
te que a nave esptcial so- 
viética Soyuz-9 bateu to- 
dos os recordes de per- 
manência no espaço. O 
tempo máximo anterior 
pertencia aos norte-ame- 
ricanos Frank Borman e 
James Lovel, a bordo da 
Gemini-7, que em 1.968 
permaneceu 13 dias, 18 

horas e 35 minutos no es- 
paço. Agora, os russos Ni- 
colayev, ex-lenhador, e o 
engenheiro Sebastianov 
já ultrapassaram em mui- 
to esse tempo e quando 
redigíamos esta notícia já 
estão a 17 dias em orbi- 
ta. Não foi anunciado ain- 
da o dia da descida da 
Soyuz-9. 

^Renato Oflcreira 
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Falta de emplacameo» 

to causa prejuizos 

São freqüentes na agên- 
cia local dos Correios e Te- 
légrafos as listas de corres- 
pondências retidas, além das 
cartas e até telegramas que 
não podem ser entregues 
por insuficiência de endere- 
ços dos destinatários. 

A deficiência é devida 
principalmente à falta de 
emplacamento das ruas e 
numeração das casas, o que 

dificulta ao carteiro o cum- 
primento de seu dever, es- 

pecialmente nas ruas mais 
afastadas do centro. 

Sabe-se que a Prefeitura 
já contratou êsses serviços; 
mas é verdade também que 
a demora causa prejuizos às 

vêzes de monta, pela não 
entrega de um telegrama ou 
de uma carta. 

Resgatado o 

Embaixador 

Cumprindo o prometido 
ao Govêrno os seqües- 
tradores do embaixador 
alemão no Brasil devol- 
veram-no aos seus em 
perfeito estado de saúde, 

Transcorrerá no próximo 
dia 22 a datata natalícia do 
Sr. Renato Cortez Moreira, 
prefeito municipal de Impe- 
ratiz e pessoa que desfruta 
do mais amplo círculo de a- 
mizade desta cidade. 

O PROGRESSO associa- 
se às manifestações de ale- 
gria pela passagem dessa da- 
ta e envia ao ilustre ani- 
versariante sinceros cum- 
primentos. 

após a confirmação do 
desembarque na Argélia 
dos 40 terroristas cuja li- 
berdade foi exigida em 
troca da vida do diplo- 
mata. 

O embaixador von Hol- 
leben foi deixado em u- 
ma das ruas da Guana- 

ANIMAIS SOLTOS NA RUA 

Vai a "RIMEI" e vem a "PELÉ" 

Na hipótese da conquis- culos esportivos brasilei- 
ta do tri-campeonato por ros falam em oferecer à 

Grande é o número de va- 
cuns e cavalares, para não 
falarmos nos animais de 
porte menor, soltos pelas 
nossas ruas, reclamando u- 
ma medida mais enérgica 
no sentido de afasta-los, in- 
clusive para a própria segu- 

rança do trânsito. A medida 
tomada contra a presença 
de suinos nos logradouros 

públicos já logrou efeito. 

Resta o prosseguimento des- 

sas medidas em relação a 

outros irracionais. 

Embaixador 

não reconhece 

Seqüestradores 

Em entrevista coletiva à 
imprensa o embaixadco von 
Helleben declarou-se inca- 
paz de reconhecer seus rap- 
tores porque, diz êle, êstes 
vinham sempre à sua pre- 
sença usando mascaras ne- 
gras. Sabe que esteve numa 
casa iluminada fartamente 
mesmo de dia. Diz que foi 
bem tratado e inclusive lhe 
era facultado acompanhar 
pelo rádio os entendimen- 
tos entre seus raptores. 

bara, na noite do dia 16, 
reconhecido por um mo- 
torista de táxi foi por es- 
se levado para casa. Tu- 
do em paz, felizmente. 

Pânico na 

Amazônia 

O nível do rio Amazonas 
subiu a mais de sete centí- 
metros além do normal. En- 
tendem os [amazonidas que 
em junho êsse crescimento 
das águas é anormal e se a 
cheia prosseguir podem re- 
petir-se os prejuizos de 
1.953. Nas baixadas a água 
já toma toma conta de plan- 
tações. 

O govêrno do Estado já 
está tomando as primeiras 
providencias acauteladoras, 
inclusive o levantamento 
dos prejuizos da lavoura e 
pecuária da região atingida. 

Enquanto isso, morre-se 
de sêde e fome no nordeste. 

qualquer des equipes fi- 
nalistas na disputa da 
Taça Jules Rimet, já cir- 

FíEA a Taça Pelé, a ser 
disputada uos próximos 
oampeonatos de fníebol. 

Esperado em Imperatriz 

A VINGANÇA BRASILEIRA: 3x1 

O brio do grande fu- 
tebol do brasileiro fêz ca- 
ir por terra a mística da 
"garra" uruguaia, tão de- 
cantada 'e tão usada na 
guerra de nervos que pre- 
cedeu Brasil x Uruguai. 

Os protestos contra as 
decisões da Fifa; o "re- 
suscitamento" do Obdúlio 
Varela; as entrevistas do 
treinador da Celeste, tu- 
do isso caiu sob a ava- 

lanche de bolas que a Se- 
leção Brasileira. E o pla- 
card de Jalisco: 3 x í, pôs 
fim de uma vez por to- 
das às pretensões uru- 
guaias sobre a "Jules Ri- 
met" que a partir de a- 
manhã será para sempre 
ou italiana ou brasileira. 

Dizem que Deus é bra- 
sileiro; se é verdade, Ele 
gosta de futebol. 

Logo... 

Batalhão Rodoviário: Exército 

PREFEITURA OFERECE TERRENO PARA QUARTEL 

Vindos de João Pessoa es- 
tiveram em Imperatriz o Tte.- 
Cel. Stanley Fortes Batista e 
Majores Edgar Maranhão Fer- 
reira e Joél da Silveira Ri- 
beiro, componentes do Io. 
Grupamento de Engenharia 
sediado na Paraíba. 

Aquelas altas patentes do 
Exército Brasileiro vieram 
estudar a viabilidade da lo- 
calização em Imperatriz, den- 
tro em breve, de um Bata- 

lhão Rodoviário que se en- 
carregaria dos principais tre- 
chos em nossa região da ro- 
dovia Trans-Amazônica, es- 
pecialmente os trechos Man- 
gabeiras-Estreito e Grajaú- 
Imperatriz. 

Em contáto com o Prefeito 
Renato Moreira aquêles Ofi- 
ciais cogitaram da cessão 
pela Prefeitura de um terre- 
no destinado ao Quartel do 
Batalhão, no que foram pron- 
tamente atendidos. Nêsse con- 

táto demonstraram ainda ser 
Imperatriz o local mais indi- 
cado para a séde do Bat. 
Rodoviário, quer pela facili- 
dade de aquisição de mate- 
rial e de mão de obra, quer 
pela facilidade de desloca- 
mento nos diversos rumos 
para onde necessário. 

Referidos Oficiais chega- 
ram a Imperatriz por via ro- 
doviária e daqui seguiram 
por avião da FAB para Te- 
rezina. 
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N. DA REDAÇÃO—A página que abaixo publicamos, um primor de men- 
sagem de fé e de obra literária, é traduzida do árabe pelo rotariano Seme 
Draibe. «Prece» é lida no inicio das reuniões semanais do Rotary Club de 
Imperatriz: 

"Oh Deus! Não consintas que eu seja carrasco que san- 
gra as ovelhas e nem uma ovelha nas mãos dos algozes. 

Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos 
fortes e jamais dizer mentiras para ganhar aplausos dos fracos. 

Meu Deus! Se me deres a fortuna, não me tires a fe- 
licidade; se me deres fôrça; não me tires a sensatez; se me for 
dado prosperar, permite que eu não perca a modéstia con- 
servando apenas o orgulho da dignidade. 

Ajuda-me, oh Deus, a apreciar o outro lado das coisas 
para não enxergar a traição dos adversários e nem acusá- 
los porque se divergiram de mim: 

Ensina-me a amar aos outros como a mim próprio e a 
não julgá-los com maior severidade que a mim mesmo. 

Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória quan- 
do bem sucedido e nem desesperado quando sentir o insu- 
cesso. Lembrá-me que a experiência de um fracasso pode- 
rá proporcionar um progresso maior. 

Oh, Deus! faze-me sentir que o perdão é o maior índice 
da fôrça e que o amor à vingança é prova de fraqueza. 

Se me tirares a fortuna, deixa-me a esperança. 

Se me fugir a prosperidade conserva-me a fôrça da 
presença para vencer os obstáculos. 

Se me faltar a beleza da saúde, conforta-me com a 
graça da fé. 

E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos 
meus semelhantes, cria em minha alma a força da desculpa 
e do perdão. 

Se eu te esquecer, Senhor, não te esqueças de mim. 
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Edital de Leilão Público 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 
da la. Varada Comarca de Imperatriz Estado do Maranhão etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 30 (trin- 
ta) de Julho próximo, ás 10 (dez) horas, na sala das audi- 
ências dêste Juizo, Des. Tácito Caldas, à Trav. Urbano 
Santos, a requerimento do Dr. Promotor Público desta Co- 
marca, nos autos de executivos Fiscais, que são partes co- 
mo exequente a Fazenda Pública Estadual e executado RAI- 
MUNDO MILHOMEM BARROS, será vendido em hasta pú- 
blica, sob a presidência dêste Juízo e pregão do Porteiro 
dos Auditórios, a quem mais der e melhor lance oferecer 
sobre o preço da avaliação de CrS 10.000,00 (dez) mil cru- 
zeiros), o seguinte imóvel: Uma casa nesta cidade á rua 
Godofredo Viana, s/n. coberta com telhas e paredes de al- 
venarias, piso cimentado, tecto de madeira de lei, com 4 
(quatro) compartimentos internos, 4 (quatro) portas e uma (1) 
janela de frente para a mesma rua e (três) portas e duas 
(2) janejas para a Travessa Marechal Hermes, ocupando 
um terreno com 11,50 (onze e meio) metros de frente por 
32,5o (trinta e dois e meio) ditos de fundos, limitada a di- 
reita com a casa do Sr, Lourenço Avelino Souza e a es- 
querda com a referida Travessa Marechal Hermes e Mano- 
el Alves Pereira, que se acha depositada em poder do mes- 
mo executado. Quem, pois, o dito imóvel quizer comprar, 
poderá faze-lo no dia, hora e lugar acima referido, com 
dinheiro á vista ou sinal de vinte por cento (20%), devendo, 
neste caso iutegralizar o seu lance dentro de quarenta e oito 
(48) horas, sob pena de perder o sinal dado. E, para os de- 
vidos fins de direito mando passar para o presente edital, 
que será afixado no lugar do costume e publicado no "O 
PROGRESSO", jornal desta cidade e afixado no lugar do 
costume. Dado e passado nesta cidade, de Imperatriz, aos 
11 dias do mês de junho de 1970. Eu, Raimundo Bandeira 
Barros, Escrivão, datilografei e 'subscrevi. 

JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da la. Vara 

refeito recupera rodovias 

Coquelândia ficará mais perto 

Na noite do dia 22 foi en- 
contrado assassinado a tiros 
de revólver um vaqueiro 
que trabalhava na fazenda 
do Sr. Jaime Luis Rodri- 
gues. bem próximo a essa 
cidade. 

Embora as informações de 
que Jaime jantava em sua 
casa em companhia de ou- 
tras pessoas quando os dis- 
paros foram feitos, verdade 
é que a polícia efetuou a pri- 
são dêsse cidadão e instau- 
rou competente inquérito. 

Acredita-se todavia ser 
outro o assassino, sendo 
inclusive suspeito um traba- 
lhador da mesma fazenda, 

m & a 

Lindonor de Tal, que desa- 
pareceu da fazenda imedia- 
tamente após o crime, le- 
vando um cavalo do poprie- 
tário da fazenda. 

O serviçal morto era da- 
do ao vício da embriaguez 
e sempre que ébrio ficava 
dado a valentias daí porque 
o crime é atribuído a al- 
guém ofendido pela vítima 
numa dessas bebedeiras, não 
faltando também a hipótese 
do crime passional pois que 
a amante do morto confes- 
sa que no momento dos ti- 
ros ela jantava em compa- 
nhia de Lindonor em sua 
própria casa, de onde mais 
tarde este fugiu. 

Rui Carvalho as- 

sume emCarolina 

Na vacância da comarca de 
Carolina vinha respondendo 
pela mesma o Dr. Mário Bar- 
ros Fearaz, juiz de direito de 
Pórto Franco. Agora, porém, 
assumiu a direção do poder 
judiciário carolinense o Dr, 
Ruy Alcides de Carvalho, de 
ilustre família daquela cida- 
de, farmacêutico e jornalista 
conceituado. Por seus méri- 
tos, Dr. Ruy volta mais uma 
vêz ao honroso posto. 

Reduzido o 

número de 

Vereadores 

De acordo com a nova le- 
gislação eleitoral os municí- 
pios com menos de 10.000 e- 
leitores terão suas câmaras 
de vereadores com apenas 
sete componentes. 

Nosso município conta a- 
tualmente com aproximada- 
mente 80.000 habitantes, dos 
quais todavia nem dez por 
cento estão alistados. Dessa 
maneira, nossa representa- 
ção municipal está fadada à 
uma diminuição caso não che- 
guemos aos dez mil até a da- 
ta de encerramento do alis- 
tamento eleitoral. E como é 
lógico diminuído o número 
de vagas, maior ainda serão 
as diifculdades de um can- 
didato, pois que isso acarre- 
tará consequentemente um 
maior coeficiente eleitoral. 

TRANSITO 

A medida que o número de 
veículos aumenta na cidade, 
sem contarmos com aqueles 
em tráfego, mais complicada 
e perigosa ae torna a tarefa 
de dirigir veículos em nossas 
ruas. Os ônibos não tem pa- 
rada certa; não há sinaliza- 
ção; os carros entram nas 
preferenciais sem o mínimo 
cuidado, estacionam em meio 
à rua e vai por aí afora o 
número de irregularidades 
flagrantes. E não bastasse 
isso ainda vem o problema 
dos animais soltos nas ruas e 
dos carros e carroças diri- 
gidos por meninos: Não faz 
muito um cavalo provocou 
um acidente em plena Getú- 

O Prefeito Municipal auto- 
rizou o início das obras de 
recuperação dos ramais ro- 
doviários que ligam Impera- 
triz aos povoados Coquelân- 
dia, Petrolina, Bom Jesus, São 
Francisco e Entroncamento 
da Cida. 

Nesse trabalho a Prefeitu- 
ra vai ainda desviar a passa- 
gem do ramal de dentro dos 
terrenos da Fazenda Campo- 
lina, contornando-a, o que 
muito ajudarÚN os usuários da 
estrada que assim ficará 
encurtada em 13 quilômetros. 

Edital 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dêle co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que no dia 22 (vin- 
te e dois) do corrente mês, ás 10 (dez) horas, na sala do 
Fórum, á Trav. Urbano Santos, desta cidade, sob a presi- 
dência dêste Juizo e pregão de Porteiro dos Auditórios serão 
vendidos em leilão público os bens adiante descritos, pe- 
nborados a FRANCISCO INÁCIO LEITE, na ação executiva 
qne lhe move DAVID OLIVEIRA {SANTOS, a saber: Uma [1] 
Geladeira, marca Gelomatic, de sete (7] pés. usada, |avalia- 
da em Cr$ 500,00 [quinhentos cruzeiros], depositada em 
mãos do Sr. Rubens Lima; 3 (três] Caixas de Liso-Cilina an- 
te catarral, contendo cada caixa 50 [cinqüenta] frascos a- 
valiada em Cr$ 247,00 [duzentos e quarenta e sete cruzei- 
ros], depositadas em mãos e poder ao Sr. Francisco Alves de 
Freitas. E quem referidos bens quizer arrematar, deverá 
comparecer no local e hora designados, sendo eles entre- 
gues a quem mais der e maior lance oferecer, Pagos no 
ato o preço e as custas da arrematação. Dado e passado 
nesta cidade de Imperatriz, aos dois 'dias do mês de junho 
do ano de mil novecentos e setenta. Eu, Raimundo Bandeira 
Barros, Escrivão, datilografei e subscrevi. 

JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da Segunda 2^. Vara 

Quarenta Prefeito! 

Noticia um dos jornais 
paraenses qne "quaren- 
ta prefeitos do interior e 
14 deputados estaduais 
assinaram um documen- 
to solidarizando-se com os 

Senadores e Deputados Fe- 
derais rompidos com o 
ex-Governador José Sar- 
ney. 

Noticia o mesmo jornal 
que o Senador Millet se- 
ria recebido no último dia 
17 pelo Presidente da Re- 

OFERECE PERIGO 

lio Vargas, quando se chocou 
com um Volks. 

Urge pois que a Inspeto- 
ria de Trânsito encare com 
seriedade o problema da si- 
nalização, da obrigatorieda- 
de dos pontos de parada de 
ônibus e da fiscalização de 
habilitação dos que dirigem, 
principalmente daquêles que 
fazem das ruas da cidade pis- 
tas de corrida. 

Como costumam dizer os 
mais sensatos, "em Impera- 
triz o motorista é obrigado 
a dirigir por êle e pelos mo- 
toristas de outros carros." 
Francamente, já merecemos 
um transito diciplinado. 

deixam Sarney 

pública e que nêsse en- 
contro surgiria o nome 
do nôvo Governador do 
Maranhão. 

Associação Profissio- 
nal dos Condutores de 
Veiculos a Tração A- 
nimal de imperatriz 

Edital de Cou- 

vocaçào 

O Presidente da Associa- 
ção Profissional dos Condu- 
toreo de Veículos a tração 
Animal de Imperatriz, Mara- 
nhão, com base no parágra- 
fo 1.° do Art, 15.° dos Esta- 
tutos; convoca todos os as- 
sociados, em pleno góso de 
de seus direitos legais, para 
uma Assembléia Geral Es- 
traordinária, que se reali- 
sará no dia 28 do corrente 
mês, domingo, às 17 horas 
na sua sède á rua Tereza 
Cristina s/n. nesta cidade. 

Ordem do dia: Transfor- 
mação da Associação em 
Sindicato da categoria pro- 
fissional. 

Imperatriz, 17 de Junho 
de 1970, 

JOSÉ MORAES BORGES 
Presidente 
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Vitima de acidente abandonada no Hospital 

Estranho fato chegou 
ao conhecimento da re- 
portagem de 44 O PRO- 
GRESôO". Informou-nos o 
Diretor do Hospital São 
Raimundo que um rapaz 
de nome Francisco Olivei- 
ra acha-se naquêle noso- 
cômio desde o dia em 
que foi morta a menor 
Mary Lúce Brito, atrope- 
lada na Avenida Getúlio 
Vargas por um jeep de 
propriedade do Sr. Alon- 
so e dirigido 
por um bêbedo. £) indito- 
so moço é também víti- 
ma do mesmo acidente e 

UM MA 

A falta de veículos de co- 
municação (emissora e jor- 
nais Jde grande circulação) 
despertou o gôsto do inte- 
riorano peio alto-falante. A 
propaganda comercial, e e- 
leitoral, os anúncios, até as 
ofertas musicais são feitas 
entre nós por serviços vo- 
lantes ou fixos de alta-fa- 
lante. 

Imperatriz não foge à re- 
gra; apenas com uma dife- 
rença: o disciplinamento do 
dos horários de funciona- 
mento dêsses serviços. A 
displicência peculiar ao im- 
peratizense pela observância 
dos regulamentos em geral 
faz com que, nesse ponto, 
fiquemos em condição de 
inferioridade com cidades de 
muito menor expressão mas 
onde as prefeituras ou a po- 
lícia regulamentam êsse fun- 
cionamento de alti-falantes. 

Nem mesmo a tão falada 
Lei do Silêncio que proibe 
até businas ds automóvel 
nas proximidades de tem- 
plos, escolas e hospitais, é 
aqui observada, ante a indi- 
ferença de quem de direito. 

Aqui cultos religiosos, au- 
diências no Fórum, aulas, tu- 
do enfim é prejudicado pe- 
la verborragia dos locuto- 
res volantes que a qualquer 
hora derramam suas vozes 
pelas ruas da cidade, sem o 
mínimo cuidado para com a 

sofreu lesões de [nature- 
za [grave e permanentes, 
vêz que chegou afetar sè- 
riamente músculos. Foi 
levado para o Hospital na 
mesma noite e ali aten- 
dido embora sem quem se 
responsabilizasse pelo 
mesmo. No dia seguinte 
ao acidente Alonso este- 
ve no Hospital e assinou 
um compromisso de res- 
ponsabilidade pelo trata- 
mento. Acontece que até 
às últimas horas do dia 
16 Alonso vinha negando- 
se a depositar qualquer 
importância para atendi- 

R T I R I O 

atividade alheia e mesmo 
para |o sossego público. As 
amplificadoras funcionam 
das 6 às 22 e os serviços vo- 
lantes dependem da dispo- 
sição do locutor. Chega-se 
ao cúmulo de 2 ou maispro- 
pagandistas de casas comer- 
ciais desfilarem pela mesma 

rua, cada qual gritando mais, 
ao mesmo tempo. Doente 
nos hospitais, fiés nos cultos, 
alunos em aula nada disso 
interessa ao gritador; o que 
vale é repetir ceqtenas de 

vêzes aqueles mesmos e ba- 
tidos slogans comerciais. No 
zêlo do sossêgo público, do 
próprio interêsse dos anun- 

para Barretes 

Entre as demais ativi- 
dades recreativas da 2a. 
Feira-Exposição figurou a 
vaquejada, especialmente 
a corrida do mourão, 
muito comum no nordes- 
te. Presente à Feira es- 
Aa o presidente da Co- 
missão de Festejos da 
Feira de Barretos, São 
Paulo, o qual ficou entu- 
siasmado com a perícia 
dos participantes dessa 
corrida e imediatamente 
convidou alguns dos par- 

mento ao rapaz. 

De outro lado, até essa 
mesma data a polícia ain- 
da não havia compareci- 
do ao Hospital para o e- 
xame de corpo-delito, en- 
quanto a vítima definha 
dia a dia, correndo até 
risco de vida. 

Estranha-se êsse des- 
caso da polícia quando 
o inquérito já devera es- 
tar concluido.Sabe-se ain- 
da que o veiculo causa- 
dor do acidente foi libera- 
do e entregue a seu pro- 
prietário. 

Criança com 2 cabeças 

Fenômeno em Tocantinópolis 

Colhemos de fonte segura 
que na visinha cidade de To- 
cantinópolis, em "Goiás, nas- 
ceu uma criança do sexo fe- 
menino, com duas cabeças. 
O parto teria sido feito por 
cirurgia e a criança-fenôme- 
no morreu quando da [ex- 
tração. 

ciantes e, principalmente, 
na observância a lei, é che- 
gada a hora de colocar-se 
fim a êsse abuso; de dar o- 
portunidade a que todos fa- 
çam suas volantes de propa- 
ganda, mas com ordem, com 
disciplina, respeitada a ob- 
servância do silencio nos lu- 
gares e horários pré-estabe- 
lecidos. É hora, enfim, de 
pormos fim a essa verdadei- 
ra Tôrre de Babel. 

ticipantes para figurarem 
num programa recreati- 
vo naquela cidade, com 
condução de peões e a- 
nimais por conta dos pa- 
trocinadores. Entre os 
vaqueiros figuram as du- 
plas Dr. Régis e um peão 
de sua fazenda; Sebastião 
Régis e Rómulo; Maurí- 
cio Vilela eZé Guerra. A 
pessoa que convidou in- 
forma que em Barretos 
êsse tipo de corrida é 
desconhecido. 

Eleições apura- 

das pela Mêsa 

Receptora 

Por sugestão do TRE 
da Gnanabara está sendo 
estudada a adoção já nas 
próximas eleições da me- 
dida de apuração de vo- 
tos pela própria Mesa Re- 
ceptora. Terminada a vo- 
tação a Messa transfor- 
mar-se-ia numa junta A- 
puradora procedendo in- 
continentemente à apura- 
ção dos votos recebidos e 
encaminhando o resulta- 
do ao Juiz Eleitoral para 
a necessária computação. 

Não resta dúvida que a 
medida é impraticável em 
determinados municipios; 
Mas se aplicada ao me- 
uos nos grandes centros 
já simplificaria muito os 
trabalhos da [Justiça Ele- 
toral, alem de fazer ces- 
sar aquele enervante sus- 
pense que antecede às a- 
purações de um pleito. 

Gang Mineira 

Operou em 

Imperatriz 

Noticia a imprensa pa- 
raense que os indivíduos 
Hélo Cabral de Souza, Jo- 
sé Humberto Bronca e 
Antônio Machado de Pau- 
la, vulgo "Zé da Genero- 

sa" estariam homisiados 
em Belém, |chegados de 
Imperatriz para onde vie- 

ram fugindo da polícia mi- 
neira e da goiana. Os dois 

primeiros são acusados 
como ladrões de automó- 
veis e o terceiro como fal- 

sificador de 10 mil cruzei- 
ros da nova moeda, que 
também distribuiu. Fugi- 

da de Belo Horizonte a 
gang roubou em Goiânia 
2 automóveis e distribuiu 

fartamente o dinheiro fal- 
so, fugindo a seguir para 
Imperatriz e daqui para 
Belem. 

"Vaqueiros" de Imperatriz 

Para Lavagem de seu garro, o 

POSTO MARUDA' 

é o melhor da cidade. 

Justiça do Estado do Maranhão 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartorio do 2Q Oíicio 

Edital 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da Segunda Vara 
da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, República do Brasil etc, 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL de Hasta Pública em Se- 
gunda Praça com o prazo de vinte (201 dias virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que, no dia 23 de junho de 1970 às 10 horas, na Sala do FÓ- 
RUM, será vendido em leilão público, a quem maior preço oferecer, o.bem 
penhorado para garantir o pagamento reclamado na ação executiva que 
LEONCIO PIRES DOURADO, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado 
e residente nesta cidade, à Praça Lino Teixeira s/n0., moveu contra 
NEWTON DE JESUS RAMOS, brasileiro, casado, comerciante, residente 
e domiciliado nesta cidade, à Avenida Getúlio Vargas s/n, a saber:— 
UMA CASA edificada em terreno pertencente à Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, êste medindo quatro metros e sessenta centímetros (.4 mets) 
de frente por trinta (30) ditos de fundo, coberta de telhas, parede de al- 
venaria, piso cimentado cam seis (6) compartimento uma porta e um 
portão de madeira sita, nesta cidade, à Trav. Benedito Leite s/n„ limita- 
do o terreno com JOSÉ RODRIGES DA SILVA, a direita com MELQÜÍA- 
DES GOMES DA SILVA, à esquerda, frente para o Norte e fundo para o 
Sul, e avaliada em quatro mil e qulnhnentos cruzeiros novo (Ncr$|4.500,00). 
Quem pretender comprar o dito bem deverá comparecer ao local no dia 
e hora designados, fim de dar seu lanço ao porteiro doe Auditórios, que 
aceitará o de quem mais oferecer, O comprador pagará à banca o preço 
da arrematação comissão do porteiro, escrivã, custas e respectiva Çarta, 
E, para que chegue ao conhecimeto de todos os interessados e 'não ale^ 
gue ignorância, será o presente EDITAL, publicado no jornal "O PíiO- 
GRESSO" desta cidade de Imperatrlz-maranhão, e afixado fno lugar de 
costume. Dado e passado nesta oidade de Imperatriz, aos 4 dias de junho 
de 1970, Eu Doracilda Ayres e Silva, Escrivã Substituta datilografei. 

JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 

Juiz de Direito da Segunda (2o) Va ra 

AMPLIFICADORAS DE SOM 

                    ■■■■ ■■um    —hesb^ 

i Loja Viana^ 

TECIDOS £ ELETRODOMÉSTICOS 

de Viana & Irmão Comércio e Indústria 

Tecidos e Artefatos em Geral. Máquina de Costura^ Máquinas de Escrever e Somar. Rádios, radiolas. Gela- 

deiras, Fogões a Gaz e Bicicletas. Vendendo sempre por menos. / 

MATRIZ: Rua Godofrêdo Viana, n. 556 — Fone 149 — Imperatriz - Maranhão 

FILIAL: Rua Cônego João Lima, n. 682 — Araguaina - Goi ás 
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Sem Cerimônia 

KALAM HELEUTEROS 

É espantosa a desenvoltura como o povo simples 
daqui invade a casa alheia. Não precisa ser conhecido. 
Basta deixar a porta aberta. 

Uma coisa parece que ninguém sabe. É bater an- 
tes de entrar. E as casas de comércio, sabendo disso, 
não empatam dinheiro com campainhas. 

Isso, à primeira vista, dá até uma boa impressão. 
A casa de todo mundo é de todo mundo. Mas, muitas 
vêzes, deixa o forasteiro espantado. Como no caso da- 
quela senhora que, nova na terra, ao voltar-se do fogão 
deu de cara com aquêle brutamontes na porta da co- 
zinha. Não contou dúvidas. Abriu a boca no mundo. 

O cara, sem pestanejar, como se o berro fosse um 
bom dia, pergunta na maior calma: 

— A senhora não tem gotciras pra eu tirar?... 
Você pode estar no quarto, no quintal, no banhei- 

ro... chega o "camelô" (me perdoem os distintos co- 
merciantes engravatados de beira de calçada das gran- 
des metrópoles) e grita da porta; 

—Qué comprá capão? 
—Ninguém responde. 
Êle insiste, já transpondo a porta: 
—Capão gordo, qué comprá? 
Nada... 
Êle já chegou no meio da casa, espiou por 1 todas 

as portas abertas e tentou abrir as fechadas, já vai 
entrando na cozinha. 

—Tem ninguém aqui ? Olha o capão. 
Nessas alturas, você que não quer bulhufas com 

capão e que está se enxugando após um bom jbanho, 
resolve expulsar o intruso. 

■-Nâããããâãôôôôô... Não quero. 
Êle se queima: 
—Num precisa gritar. Por que não disse logo? 
E por aí afora. 
Lá em casa tem um muro. No muro tem um por- 

tão. Quer dizer, não é no muro. Tem um buraco no 
muro que divide êle em dois e, tapando êsse buraco 
é que tem o portão. Para chegar na porta de entrada 
(serve também de saída) tem que passar pelo portão e 
atravessar um pateosinho. Tem também uma janela do 
quarto de dormir que dá para o pateozinho. Ou me- 
lhor, ela não dá nada não, o que eu quis dizer é que 
quando a gente olha por ela, olha pro páteo e vice versa. 

Pois bem, depois do almoço, quando a gente ia 
dormir uma sesta, deixava a janela aberta. Tinha nego 
que abria o portão, chegava na janela, acordava a 
gente para perguntar se a gente não queria comprar 
tanja, ou roupas ou rêdes do Ceará. O máximo que eu 
podia fazer, vermelho de raiva e com cara de sono, era 
xingar. Bater eu não podia porque, quando não era 
mulher, geralmente o cara era mais do que eu. Vocês 
sabem que esses caras que vendem bugigangas na rua 
para arranjar o que comer, geralmente são muito mais 
forte que a gente e parecem mais bem alimentados 
que bicho de estimação. 

Agora eu cansei. Tendo esgotado o meu repertó- 
rio de palavrões, meto o ferrolho no portão passo a 
chave na porta e mandei fazer um anteparo pra janela 
do quarto. Então fui dormir sossegado. Mas, acorda no 
meio do sono e vejo aquela figura por cima do ante- 
paro, aparecendo da cintura para cima com uma 
cesta na mão. 

— Vai querer a rosca?... o miserável tinha tre- 
pado no muro. 

— Vou querer é p... E te arranca dai se não eu 
meto bala. Pombas, pra que serve esta droga aí na ja- 
nela... e continuei falanda até esvaziar, embora o ca- 
ra já estivesse a a quilômetro de distância. Na verda- 
dade ele sumiu tão rápido que eu tive a impressão que 
ele se evaporou. 

Mas não vou agüentar mais, não. Vão vender as 
suas patacoadas pro diabo que os carregue. Agora 
vou dormir com um pau de fogo embaixo do travesseiro. 

O que é o Serviço Nacional 

dos Municípios 

Presidente não 

Aos deputados Raimun- 

do Padilha e Rondon Pa- 

checo, respectivamente 

líder do Governo na Câ- 

mara e Presidente da A- 

rena, afirmou o Presi- 

dente Médicí que em hi- 

adia eleiçOes 

pótese alguma atenderá 

as sugestões de adiamen- 

to das eleições de novem- 

bro próximo, marcadas 

pelo Ato institucional np 5 

e pela Constituição Fe- 

deral* 

'Deéfíle Social 

No sábado passado houve a festa de 
encerramento do concurso para a 
"RAINHA DA PRODUÇÃO", tendo 
sido eleita por maioria sbsoluta a re- 
presentante da PECUÁRIA, srta. 
Cristina Melo. Em segundo lugar cla- 
ssificou-se a representante da IN- 
DUSTRIA, ficando na última coloca- 
ção o COMERCIO. As festividudes 
estiveram bem organizadas. Parabéns 
aos diretores-saciais, Lamartine e 
Galvânio, do Clube Tocantins e da 
Associação A. Banco do Brasil. 

O Clube Tocantins e A. A. B. B' 
jà falam ae sua própria programação, 
que será a "FESTA DO ARROZ. 

Vamos aguardar, 

ANIVERSÁRIOS 

É prazer que registramos o anive- 
ssário das jovens Lúcia Valadares e 
Diacuí Vieira, ocoridos nos dias 16 e 
18 do corrente, respectivamente. 

Trata nas filhas do nosso dileto a- 
migo José Matos Vieira, diretor pro- 
prietário do "O PROGRESO" e de 
Dna. Vicência Veira. Nossos parabéns 
as anivesariantes, extensivos à sua 
digna família. 

— o — 
Estará aniveriando, na próxima se- 

gunda-feira, dia 22, o nosso prezado 
amigo Elzimar Lishoa Nascimento, 
func9 do Banco do Estado do Maran- 
hão s/a, em nossa cidade e prof. da 
Escoia Técnica de Comércio de Im- 
peratriz. Por nosso intermedie, con- 
vida seus colegas e amigos para umas 
"Cervejotas" no Fides Bar, para co- 
memorarem seu natalício. Nós que 
fazemos esta coluna, desejamos mui- 
tas felicidades ao Elzimar e agrade- 
cemos o convite. 

—o — 
Registramos com satisfação o ani- 

versário, no próximo dia 24, do Sr. 
Dorian Riker Teles de Menezes, al- 
to funcionário da agência local do 
Banco do Brasil, presidente do Ro- 
tary Clube de Imperatriz e compo- 
nente da nossa mais alta sociedade. 
Parabéns. 

— o — 
Aniversaria hoje, dia 2l, a Sr 

José Gomes Arruda, Secretário de 
Administração dêste município. A 
data será comemorada pelos inúme- 
ros amigos do Arruda, aos qúais nos 
associamos. 'Parabéns. 

— o - 
Aniversariou no último dia 16 o 

Sr, Antônio Mariano Lucena, alto co- 
merciante desta praça, proprietário 
do PÒSTÒ MARANHÃO NOVO. 
Nossos cumprimentos ao Antoninho. 

VIAJANTES 

Está sendo eperado, hoje de regre- 
sso de Belém, o nosso particular a- 
migo PEDRO AMÉRICO, que na 
capital marajoara esttve tratando de 
negócio junto a TEXACO, sobre a 
próxima inaugueração do Posto No- 
ssa Senhora de Fátima, de proprie- 
dade da firma que dirige. A inaugu- 
ração sera no Início do próximo mês. 

— o 
Com destino a Belo Horizonte, se- 

guiu ontem, nosso amigo DIOMAR 
que irá tratar de assunto ligados a 
próxima instalação da "Chevrolet", 
nesta cidade. Boa Viagem e breve 
regresso. 

o - 
O balão é uma alegre forma de 

diversão que às vezes transforma-se 
em dor e até em luto, Um balão ca- 
indo sôbre o campo ou sobro ume 
casa pode destruir uma propriedade 
e e ceifar vidas. 

Cuidado, pois. Não solte balões, 
(Cooperação de "O Progresso) 

Resenha 

Dominical 

élehvê 

PENSAMENTOS 

O silêncio é depois da palavra, o 
segundo poder do mundo. 

(Lacordaire) 

—o— 

Um grande homem demonstra 
sua grandeza, pelo modo como 
Trata os pequenos" 

(Carlyle) 

—o— 

Quem encontra um amigo, encon- 
tra um tesouro. 

Quem encontra um tesouro, en- 
contra vários amigos... 

—o— 

Nada faz tanto bem como fazer 
o bem. 

—o— 

Não procures rejuvenescer, trate 
de não envelhecer. 

—o— 

O SENAM presta assistên- 
cra a todos os administrado- 
ies municipais (Prefeitos e 
Vereadores), no que concer- 
ne às novas e modernas téc- 
nicas de govêrno local. Em 
sua estrutura, mantém Dele- 
gacias Estaduais que prestam 
essa assistência, diretamen- 
te com eficiência e pronta- 
mente. 

CASA DOS MUNICÍPIOS 

Hospedagem gratuita, por 8 
dias, para Prefeitos, Verea- 
dores e servidores munici- 
pais a serviço na Capital Fe- 
deral. 

LABORATÓRIO :DE ADMI- 
NISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Fornecimento, aos Municí- 

pios, de modelos de documen- 
tos legais e práticos respei- 
tantes às suas atividades ad- 
ministrativas. 

MEIOS DE^COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO 

Estabelecimento de conta- 
to permanente através de TE- 

Sob o patrocínio das Pre- 
feituras Municipais de Ita- 
guatins e Imperatriz, esteve 
naquela cidade goiana uma 
caravana de estudantes filia- 
dos ao Grêmio Estudantil 
Bernardo Sayão. 

Ministério 

da Amazônia 

Circulam notícias de 
que é Ipensamenío do Go- 
verno Brasileiro a cria- 
ção do Ministério da A- 
mazônia que, como su- 
bentende, dedicar-se-ia 
exclusivamente ao equa- 
cionamento dos proble- 
mas de nossa região, es- 
pecialmente à aimplanta- 
tação da moderna agri- 
cultura e criação das vias 
de transporte. 

PS&DAf DE CASERNA 

- É muito estranho, observou o ra- 
paz àquela bela senhora - tôdas as 
vêzes que dançamos juntos, parece- 
me que a música é mais curta. 
- E assim é, respondeu ela - o di7 
retor da orquestra é meu marido. 

-o- 
- Sou um infeliz! A minha mulher 
só se cala quando vai para a cama e 
adormece... 
- Tu és felizardo, afinal.., 
A minha mulher sonha em voz alta 
tôdas as noites... 

—o— 
OTIMISMO 

O sujeito que casa com a secreta- 
ria, pensando que pode continuar a 
ditar. 

A CULTURA DA MISS 

Esta aconteceu num desfile para a 
escolha da representante de um Es- 
tado visinho ao concurs de Miss 
Brasil-70. Eutrevistando as candida- 
tas o locutor perguntou a uma de- 
las: 
— Quais os países que você gosta- 
ria de visitar se fôsse eleita? 

Ê ela, ne sua sapiência: 
— Sou vidrada para conhecer o De- 
ará e São Paulo. 

O locutor tentou dar uma ajudazi- 
nha e explicou: 
— não, minha filha, eu perguntei 
paises que você gostaria de visitar. 
— França e a Bahia, respondeu a 
culta concorrente. 

Salve o FEBEAPAI. 

LEX, com órgãos estaduais 
de assistência aos municípios, 
informando sôbre diretrizes 
da política municipalista do 
Govêrno Federal. 

Distribuição gratuita de Bo- 
letins informativos mensais a 
todos os Prefeitos e Presi- 
dentes de Câmaras de Ve- 
readores, contendo os mais 
variados informes de interes- 
se dos administradores mu- 
cipais. 

MUNICÍPIO ESCOLA 

Adestramento de adminis- 
tradores e servidores muni- 
cipais visando à execução de 
suas respectivas tarefas. 

"O Município è o cromos- 
somo da organismo nacional." 
Fortalecê-lo, dando-lhe con- 
dições de efetivo desenvol- 
vimento, meta do Ministé- 
rio do Interior, através de to- 
dos os seus ogãos. O SENAM 
colabora decisivamente nes- 
sa tarefa. 

JOSÉ COSTA CAVALCANTI 
Ministro do Interior 

Ali deu-se o encontro com 
outra caravana estudantil vin- 
da de Araguaina. 

Á excursão teve por ob- 
jetivo a apresentação de pe- 
cas teatrais, jogos inter-co- 
legiais, alem de sessão so- 
lene prestigiada por prefei- 
tos de outras cidades pre- 
sent s a Itaguatins. 

Professor 

José Queiroz 

Esteve ligeiramente em Im- 
peratriz, retornando haje a 
Carolína, o venerando pro- 
jessor José Queiroz, Diretor 
do Colégio Comercial daque- 
la cidade 

Na oportunidade, o estima- 
dp professor de muitas ge- 
rações de carolinense^ deu- 
nos o grato prazer de sua 
visita, percorrendo as insta- 
lações de nossa oficina e in- 
formando-se sôbre o funcio- 
namento do jornal. 

Em palest a eom o Diretor 
Proprietário e o jRedator de 
O PROGRESSO o ilustre vi- 
sitante teve palavras de en- 
corajamento e felicitações. 

Gratos, professor. 

ALEMANHA DA 0 GRITO 

Como não podia deixar de 
ser, surgiu o escândalo da 
Taça do Mundo. 

Derrotados em sensacional 
revira volta pelos italianos os 
alemães denunciaram â FIFA 
que o jogador penisular Ríva 
teria entrado em campo "do- 
pado" no jôgo que escolheu 
o finalista da Copa ao lado 
do Brasil. 

Acontece que tudo ficou 
no chôro. A FIFA não tomou 
conhecimento da denúncia a- 
lemã. 

SECRETÁRIO INSPECIONA 

Em serviçe de inspeção a 
diversos departamentos de 
sua Pasta esteve o secretá- 
rio Wanis Damous em Codó, 
Pedreiras, Bacabal, Caxias, 
Coroatá e Timon. A viagem 
do Secretário visou o estrei- 
tamento de laços entre o fun- 
cionalismo e a alta direção 
do fisco. 

taguatins recebe estudantes 


