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Um ano 

Uma causa 

Quando viemos a lume, foi nosso propósito expresso 
o de servir à coletividade imperatrizense como órgão di- 
vulgador de notícias e de promoção da terra. 

Hoje, quando o conforto do apôio recebido nos dá a 
garantia de que estamos no caminho certo, somos convictos 
de que não mudamos o rumo a que nos propusemos 
seguir. 

Por onde circula "O PROGRESSO" — e felizmente 
êle vai bem longe — temos enaltecido os valores e os 
aspectos positivos de nossa terra com a mesma isenção 
de ânimo com que apontamos os pontos carecedores de 
correção. Sem a ofensa à dignidade alheia, temos aponta- 
dos êrros e feito críticas nem sempre compreendidas, mas 
que fazemos com o melhor dos propósitos: o de ver o 
acerto. Em nossas páginas sempre abrigamos a crítica cons- 
trutiva e jamais negamos guarida aos reclâmos da popu- 
lação contra aquilo que lhe não parece correto. Cônscios 
porém de nossas responsabilidades, jamais acolhemos as 
opiniões que ferem a dignidade e a lei. É um direito de 
que não abrimos mão. 

Somos convictos ainda de que temos sido úteis à comu- 
nidade através da prestação de serviços, quer divulgando, 
quer promovendo. Podemos afirmar com orgulho que até 
trabalhos da Justiça têm sido acelerados pela lacuna que 
preenchemos no que concerne às publicações daquêle 
Poder nesta comarca. 

A defesa dos interesses locais e regionais tem sido 
uma constante em nossas folhas. Jamais pensamos ou tra- 
balhamos em torno de grupos ou de homens; sempre em 
nome de um povo, de uma região até aqui esquecida. Já 
criticamos, já pedimos, já fizemos o possivel para despertar 
a atenção do Poder Público para as nossas necessidades. 

Enfim, temos a convicção inabalada de que palmilha- 
mos a estrada certa. Reconhecemos as limitações próprias 
de um órgão novo e sustentado muito mais pelo ideal, pe- 
la vontade férrea de proseguir do que pela compensação mo- 
netária. Mas mercê de Deus, prosseguiremos a luta que 
fortifica o ideal e que anima a conquista. 

E quando Imperatriz e a região tocantina tiverem que 
elevar sua voz pela boa causa, por sua grandeza, elas já 
o sabem: contarão com "O PROGRESSO" na luta pelo 
progresso. 

A REDAÇÃO 

SÁLVIO DINO 

Lá fora o vento açoita a vi- 
draça. A minha rua está silen- 
ciosa, deserta escura. As tam- 
padas apagada e ninguém pas- 
sa, porque é tarde e tôda ci- 
dade dorme. O relógio da Igre- 
ja do meu bairro badala com- 
passadamente... Conto doze ba- 
daladas. Meia-noite. Levanto 
angustiado. Abro a janela, Res- 
piro fundo, buscando ar puro. 
Olho o céu. O firmamento está 
sereno, calmo como um mar 
morto. Não há estréias. Blocos 
de nuvens negras, aqui, ali e 
acolá... Um manto de melanco- 
lia, de súbito, cobre o corpo de 
minh'alma. Busco o sofá e acendo 
um cigarro. Na espiral de fumo 
lentamente subindo, procurando 
fuga, meio dormindo, meio a- 
tordado, ao certo, meio "anes- 
tesiado", em virtude de um so- 
no pesado, intranquilo, sinto al- 
go tomar forma e ir crescendo, 
crescendo, assim como a idéia 
de um fantasma que quando se 
é menino, o mêdo o faz maior 
e mais apavorante. Novamen- 
te vou à janeía, Passo a mão 
pela pescoço e sinto-o molhado, 
molhado de suor. Falta-me ar. 
O silêncio sepulcral incomoda- 
me. Volto â cama. Tento dormir. 
Rolo de um lado para o outro. 
O travesseiro parece um tabo- 
leiro de espinhos. A intranqüi- 
lidade me atormenta. Levanto 
mais uma vez e dirijo-me a ja- 
nela em ansia, como quem es- 
pera por alguém demorando a 
chegar. Meu corpo está febril. 
Os olhos estão doloiidos, cansa- 
dos e até parece inchados. De 
repente, tremo todo e eis-me a 
a soluçar, com os olhos cheios 
d'água. O descontrole emocional 
ganha asas. 

Agora, só agora compreendo a 
causa deste desesperador estado 
de espírito. Ê tua imagem per- 
turbando e ocupando o meu co- 
ração. Sim, ocupando um imen- 
so espaço que cresce mais e 
mais à medida em que os dias 
correm. 

Ah! se tu não tivesses, um 
dia. passado por mim, na es- 

MENSAGEM DO PREFEITO 

"O PROGRESSO" tem sido, inegaveln^eij- 

te, não apenas um divulgador de notícias, como 

principalmente um veículo de promoção de 

Imperatriz. 

Desempenhando com hoqestidade e efi- 

ciência o seu papel de representante legítimo 

da imprensa sadia, autêntica fôrça e, arma 

dos povos democráticos, merece por tudo isso 

o nosso vibrante semanário a homenagem da 

comunidade onde surgiu como pioneiro. 

O Govêrno Municipal de Imperatriz, assim, 

associa-se nesta data ao entusiasmo de seu 

povo pelo transcorrer do 1^ aniversário de "O 

PROGRESSO", divulgador por onde circula do 

que somos, do que possuímos, do que neces- 

sitamos e daquilo que pretendemos ser no ce- 

nário maranhense e brasileiro. 

Parabéns "O PROGRESSO". 

Imperatriz, 3 de maio de 1.971 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

j 

AO ENSEJO DO TRANSCURSO DESTA DATA QUERE- 
MOS DIRIJIR AÓS NOSSOS LEITORES, ANUNCIANTES, CO- 
LABORADORES E CORRESPONDENTES. OS AGRADECIMEN- 
TOS MAIS SINCEROS PELO APOIO QUE NOS TEM SIDO 
DADO NESTA PRIMEIRA FASE DE UMA EXISTÊNCIA VOL- 
TADA PARA O ENGRANDECIMENTO DE IMPERATRIZ E DA 
REGIÃO TOCANTINA. CONTANDO COM ÈSSE APOIO È QUE 
NOS ANIMAMOS AO PROSSEGUIMENTO DA CAMINHADA 
CADA VEZ MAIS FIRME, ACIMA DAS PAIXÕES POLÍTICAS 
E DAS DISSENÇÕES QUE NÃO FAZEM SENTIDO. 

OBRIGADO A TODOS 
"O PROGRESSO" 

quina da vida, eu não estaria 
agora, sofrendo, a sós, comigo, 
bem alto a maldizer, como mal- 
digo, o instante infeliz daquele 
dia em que nos encontramos... 

Quanto tempo minh'alma fica- 
rá esperando pela tua, assim 
como roseirais no outono espe- 
ravam a primavera e os pássa- 
ros no ninho, no inverno, a che- 
gada do estio?! 

D.O.P.S. paulista em ação 

Prêso Guerrilheiro em Imperatriz 

Verdadeiro furo de reporta- 
gem conseguiu O PROGRESSO 
ao apurar a identidade e as 
atividades de um terrorista 
preso nesta cidade no último 
dia 28, quando já se dirigia 
para um campo de guerrilha no 
Pará. 

Trata-se de Dénis Casemiro, 
membro da organização clandes- 
tina VPR — Vanguarda Popu- 
lar Revolucionária, onde é co- 
nhecido também por Douglas. 

Denis é membro atuante da 
VPR no Estado de São Paulo. 
Já tomou parte em vários as- 
saltos, destacando-se entre êles 
um ao escritório da Light and 
Power no bairro Belém e outro 
à agência do Banco Brasileiro 
de Descontos, na Lapa, ambos 
na capital paulista. Nêsse último 
assalto — que os terroristas 

chamam expropriação — foi 
morto um elemento da polícia 
bandeirante. A missão de Denis 
no norte do país limitava-se à 
escolha e apropriação de áreas 
destinadas ao treinamento de 
guerrilheiros. Já adquirido uma 
dessas áreas a 6 quilômetros de 
Vila Rondon, no Pará, que es- 
tava destinada à chefia de Bar- 
tolomeu de Toledo. Êsse não 
chegou a deslocar-se para o local 
pois foi preso em São Paulo 
quando preparava a viagem. E 
graças a prisão de Bartolomeu 
pelo DOPS é que se chegou à 
pista e prisão de Denis em Im- 
peratriz, quando já êste saia 
para Itupiranga, onde ia es- 
colher outro campo de treina- 
mento de guerrilheiros. 

Ao ser preso, Denis ou Dou- 
gla tinha casa alugada no bair- 

ro do Entroncamento, em com- 
panhia de u'a mulher desconhe- 
cedora de suas atividades clan- 
destinas. Tinha em seu poder 
700 dólares e 175 cruzeiros, ar- 
mas e alguma munição. Também 
em Vila Rondon o DOPS a- 
preendeu arma e munições do 
grupo. 

ô terrorista foi preso pelo 
Delegado do DOPS paulista Sér- 
gio Paranhos Fleury, com auxí- 
lio dos investigadores Amador 
Parra e José Campos, contando 
ainda com a corbertura da po- 
licia local. 

Denis explicou que sua prefe- 
rência por Imperatriz se preende 
à posição da cidade em zona 
de entroncamento rodoviário 
que muito favorece as ativida- 
des guerrilheiras. 

A captura foi feita dentro 

da maior discrição, favorecida 
inclusive pelo entrosamento en- 
tre a DOPS e o Segundo Exér- 
cito. ao que apuramos. De Im- 
peratriz Douglas foi levado pa- 
ra Belem e dali seguirá para 
São Paulo: 

Inaugurado o 

GUADALAJARA 

Uma recepção fartamen- 
te regada com drinks e sal- 
gadinhos marcou a inaugu- 
ração, no dia Io, do Bar e 
Lanchonete GUADALAJA- 
RA, do conhecido comerci- 
ante João Leocádio. Situa- 
do em plena Praça de Fáti- 

TELIMSA 

Reeleita a direto- 

ria anterior 

Justiça na Decisão 

Numa demonstração d e 
coesão de pensamento e de 
justo reconhecimento aos re- 
levantes serviços prestados 
na direção da empresa, a As- 
sembléia Geral da TELEFÔ- 
NICA DE IMPERATRIZ S/A, 
em reunião que teve efeito 
no dia 26 de abril, reelegeu 
os srs. Pedro Américo d e 
Sales Gomes, Licinio da Ro- 
cha Cortez e Dorgival Pi- 
nheiro de Souza nos cargos 
de Presidente, Secretario e 
Tesoureiro de sua Diretoria, 
para período de 71/72 res- 
pectivamente. 

Houve justiça na decisão 
pois é de se reconhecer que 
a TELIMSA vem correspon- 
d e n d o a finalidade do bom 
serviço à comunidade de Im- 
peratriz, contando para tan- 
to com eficiência e dedicação 
daqueles homens de empre- 
sa. Associamo-nos ao acêrto 
da medida enviando con- 
gratulações aos reeleitos. 

ma e dotado dos mais mo- 
dernos requisitos de instala- 
ção, o GUADALAJARA se- 
rá por certo na vida boêmia 
da cidade, ponto de atração 
e encontro do pessoal da 
society. 
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O povo reclama 

RUAS OU LAMAÇAL? 

Continuamos a receber in- 
sistentes reclamações contra 
o péssimo estado das ruas de 
imperatriz. Não tem siguer 
uma que se apresente em es- 
tado de "conservação". A pró- 
pria Avenida Getuiio Vargas, 
que se tem como artéria prin- 
cipal da Cidade, está toda 
esburacada e empoçada pe- 
las águas da chuva. O tran- 
seunte tem que possuir qua- 
lidades de acrobata para po- 
der andar pulando sem per- 
der o equilibrio, caso não 
queira molhar os pés e as 
calças. Francamente: existe 

a maior necessidade de um 
melhor cuidado na conserva- 
ção das ruas, pois afinal de 
contas Imperatriz é uma ci- 

dade onde o progresso deve 
estar presente. As ruas, pra- 
ças, etc., são como "cartões 
de apresentação'", aos que 
nos visitam ou por aqui tran- 

sitam de passagem, E quem 
vê as nossas ruas e praças 
no lastimável estado que se 
encontram, leva uma im- 

pressão duvidosa da condi- 
ção da cidade "que mais cres- 
ce e evolui no Estado". 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei Municipal N010/71 

—O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do 

Maranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz sa- 

ber a todos seus habitantes que a Câmara Muni- 

nicipal de Vereadores aprovou e eu faço publicar 

a presente Lei: 

Art. Io) — Fica o Poder Executivo autorizado a desa- 
propriar uma área de terra de propriedade do senhor Jorge 
Henrique Hermida Guterres. 

Art. 2o) — A referida área desapropriada será doada 
à Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM), 
para construção de um Armazém que servirá para arma- 
zenamento do produto básico da Região. 

Art. 3^) — O citado terreno fica na BR-010, medindo 
50 metros de frente por 100 laterais e 50 de fundos. 

Art 45) — As despesas constante na mencionada desa- 
propriação. é baseada na Lei Orçamentária n0 17/70, pela 
verba da Secretaria Geral de Administração. 

Art. 5o)—Esta Lei entrará em vigor na" data de pu- 
blicação 

Art. 6o) — Revoga-se as disposições em contrário. 

Um Vate Tocantino 

ELA CHEGOU 

AUGUSTO CEZAR BASTOS 

Ela hegouu, 
com passos de veludo e olhar distante. 
E pôs de leve as mãos mornas 
— asas de bomba mansa — 
em meus ombros cansados. 
Olhou no fundo dos meus olhos 
serenamente como quem procura 
uma coisa perdida. 
Tudo se transformou em meu quarto vasio. 
A alegria invadiu rainha alcôva deserta 
e a tristeza fugiu pela janela aberat. 

Focalizando o Esporte Local 

Torneio "Cidade de Imperatriz" 

2a. — la. — 4a. RODADAS 

0 impossivel acontece 

f 

r 

Publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, 
nhão, em 26 de abril de 1.971. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

Mara- 

Foram realizados os seguintes jo- 
gos relacionados ao torneio especifi- 
cado: 

Dia 19 de Abril, na 2?. Rodada, 
como preliminar; CRUZEIRO x REN- 
NER, com vitoria do último pelo 
marcador de 5x2. Arbitragem foi de 
Samuel, com trabalho sastisfatorio. 
Na principal IMPERATRIZ x UNIÃO, 
quando esteve voltou a decepcionar 
ao ser derrotado pelo dilatado "score" 
de 10x0. O árbitro José Araújo, fa- 
ce a fragilidade do União, teve um 
desempenho comodo e acertado, in- 
clusive na expulsão do jogador Zfe 
Vicente. 

Na tarde de 21 de abril, aprovei- 
tando o feriado, CRUZEIRO x UNI AO 
disputaram a 3a. Rodada em paitida 
única, visto a não realização da pro- 
gramada entre IMPERATRIZ x TO- 
CANTINS em razão do primeiro ter 
obtido da Comissão licença para ex- 
cursionar, com a concordância do 
seu adversário. O UNIÃO mais uma 
vez sentiu o amargor da derrota por 
4x0. Serviu de árbitro o sr. Nelson 
Bandeira com boa atuação. 
A 4a. Rodada teve efetivação no dia 
25 de abril. Jogando a preliminar 
estiveram os quadros do RENNER e 
TOCANTINS. Mais uma vitoria do 
RENNER pelo placar de 4x1. estrean- 
do na arbitragem o sr. Moraes com 
desenvoltura. Na partida de fundos, 
TIRADEN TES e FABRIL empataram 
por 3 tentos. O sr. João Reis arbi- 
trou-a, satisfazendo aos disputantes. 

S. A. IMPERATRIZ EXCURSIONA 
A Sociedade Atlética Imperatriz, 

aceitando convite de côngenere de 
Araguaina, enviou luzida embaixada 
àquela cidade do norte goiano sob a 
chefia do sr. Domingos José Moreira 

Mensagem 

O SINDICATO DOS ARRUMADORES DE 

IMPERATRIZ, ao associar-se às comemorações 

do DIA DO TRABALHADOR, saúda também a 

"O PROGRESSO" pelo seu primeiro âno de exis- 

tência liderando as mais caras e justas reivindi- 

cações do Município e de nosso Povo. 

Imperatriz, Io de Maio de 1971 

Severino Silva 

Presidente do S. A. I. 

Neto e composta ainda do dr. Rai- 
mundo Noleto (médico), secretario 
Pedro Fuastino e Otacilio Costa San- 
tos. 

Apesar-de derrotado, o Imperatriz 
soube bem representar O esporte lo- 
cal pela disciplina e técnica de seus 
jogadores em campo. A partida 
em si agradou plenamente aos que 
compareceram para assisti-la, e não 
obstante os esforços dos imperatri- 
zenses o clube de Araguaina teve 
os louros de uma vitória pelo mar- 
cador de 3x2. O. S. A. Imperatriz jo- 
gou e perdeu com; Doutor, depois 
Salomão - Valdecy, Juvenal, Pelé e 
Lima - Zé Carlos e Pedrinho, depois 
Osmar - Professor,Carniceiro, depois 
Joãozinho, Caporal e Valdemar, sen- 
do autores de seus dois goals Pelé 
e Caporal, numa reação espetacular 
no 29. tempo. Arbitragem a cargo de 
um desportista de Araguaina, que 
teve acertado desempenho. 

JUIZES: Problemas 

Da maneira como vão as coisas, 
futuramente ninguém mais vai que- 
rer apitar jogos locais. Reclamações, 
desrespeitos e até mesmo achinca- 
lhes pessoais são a tomca a que se 
sujeita o que tem a coragem de em- 
punhar um apito. A causa principal 
do problema que se avizinha é a 

Parece incrivel mas é verda- 

de: pela manhã do dia 23 de 
Abril último, quem se servia da 

estrada (?) João Lisboa—Impe- 

ratriz, próximo da localidade 
"Anajás", observou que dois 

jumentos com cargas de bana- 

nas se encontravam atolados e 
completamente impossibilitados 

de se locomoverem por mais 
esforços que fiztssem. 

Os coitados deviam estar pen- 

sando com seus botões: "Esta 
estrada é mesmo ruim p'ra 

burro..." 

Visitantes ilustres 

Estiveram visitando nossas reda- 
ção e oficinas, em diferentes opor- 
tunidade, os amigos e assinantes 
d "O PROGRESSO" Frederico Mar- 
tino de Azevedo, ora residindo no 
Rio de Janeiro, e Carlos Aquino 
Maranhão. Pessoas conceituadíssi- 
mas na região, notadamente em Ca- 
rolina a quem tem prestado relevan- 
tes serviços, muitos nos honraram 
suas visitas. Agradecemos-lhes a 
atenção da visita como também a 
palavra de incentivo e apôio que 
nos deram no enssjo. 

cobertura vergonhosa de certos dire- 
tores e jogadores reconhecidamente 
indisciplinados. 

E de se lamentar a situação visto 
que concorrerá para o descrédito do 
nosso futebol. Causa e efeito da má 
orientação e quase nenhuma organi- 
zação em alguns clubes daqui onde 
cada diretor pensa e age de formas 
desiguais. 

Autorizado o íuncíooamonlo do EJ.C. 

A integra do documento oficial 

A seguir transcrevemos na íntegra o protocolo oficial 
da Inspetoria Regional do Ensino Comercial no Maranhão 
e Piauí, autorizando o funcionamento da Escola Técnica do 
Comércio de Imperatriz, sob o patrocínio de F. E. Mal. Eu- 
rico Gaspar Dutra: 

"Do: Inspetor Regional de Ensino Comercial no Mara- 
nhão e Piauí. 

Ao: Presidente da Fundação Educacional Marechal Eu- 
rico Gaspar Dutra". 

Autorização ad-referendum da D.E.C. do funciona- 
mento da Escola Técnica de Comércio de Impera- 
triz — Maranhão. 

O INSPETOR REGIONAL DO ENSINO COMERCIAL NO 
MARANÃO E PIAÍ, considerando que em dezembro de 1967 
o Presidente da Fundação Educacional Marechal Eurico Gas- 
par Dutra solicitara à Inspetoria Regional autorização para 
funcionamento de uma Escola Técnica de Comércio no Mu- 
nicípio de Imperatriz, no Estado do Maranhão; 

—Considerando, ante a documentação então apresen- 
tada, ter sido dada a autorização pedida, AD-REFERENDUM 
da Diretoria do Ensino Comercial, para as providências ini- 
ciais e necessárias à organização e ao funcionamento da ci- 
tada Escola, tendo o responsável recebido 
recomendação para complementar a documentação; 

—Considerando que a documentação foi complemen- 
tada em janeiro de 1969. 

RESOLVE 

Confirmar a autorização de funcionamento AD-REFE- 
RENDUM da D.E.C., ficando a instituição mantenedora obri- 
goda a atender às exigências da legislação em vigor e que fo- 
rem reclamadas pela Diretoria do Ensino Comercial. 

São Luiz, 2 de Janeiro de 1969 

LUIZ DE MORAES RÊGO 

Inspetor Regional do Ensino Comercial 
no Maranhão e no Piauí DEC MEC 
Diretor — Bacharel em Direito José Ribamar Fiquene 
Secretário — Normalista Jória Cordeiro Fiquene 
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Governador 

Leva bronca 

Comenta-se que a Presidên- 
cia da República chamou às 
falas o governador León Fe- 
res, do Paraná, que estaria 
ocupado muito mais com po- 
lítica do com a administração 
estadual. O governador pa- 
ranaense tem feito sucessi- 
vas declarações contra seu 
antecessor e correliginário 
Paulo Pimentel, taxando inclu- 
sive de irresponsável a ad- 
ministração passada. Daí a 
bronca presidencial, para que 
León fique menos brabo e go- 
verne mais. 

Edital de Citação com o prazo de 

30 (trinta) dias 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 

Primeira Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do 

Maranhão, etc. 

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, dê- 
le conhecimento tiverem ou interessar possa que por parte de RO- 
NALDO DE XAZARETH ALVES NEIVA, me foi dirigida a pe- 
tição seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da 
Comarca de Imperatriz, nêste Estado. RONALDO DE NAZA- 
RETH ALVES NEIVA, brasileiro, casado, residente e domicilia- 
do neáta cidade, por seu procurador e advogado in fine assina- 
dos', vem, perante, V, Exa. propor contra RAMIRES TAVARES, 
brasileiro, comerciante, possivelmente casado, proprietário do Bar 
Senhor do Bonfim, nesta cidade e atualmente em lugar incerto 
e não sabido, a presente AÇÃO EXECUTIVA DE COBRANÇA 
pelos motivos que passa a expôr: 1: — O executado, no dia 27 
do corrente mês, emitiu os cheques n^s. 130350 e 130343 n )S 
valores de cr$ 155,01 (cento e cinqüenta e cinco cruzeiros e um 
centavo) e cr$ 381,43 (trezentos e oitenta e um cruzeiros e qua- 
renta e trez centavos) respectivamente totalizado cr$ 53^,44 (qui- 
nhentos e trinta e seis cruzeiros e quatro centavos) para paga- 
mento da divida contraída com o Exequente, todavia, os referi- 
dos cheques depois de sua apresentação ao Banco do Brasil S/A., 
Agencia local, deixaram de ser pagos por insuficiência de fundos. 
2: — Ora, pelo Artigo 298 do Código de Processo Civil n^ XIII diz: 
<{Além das previstas, serão processadas pela forma executiva dos 
credores por letra de câmbio, nota promissória ou cheque". 
3:—Por outro lado o Decreto n^ 2.591 de 7 de agosto 1912 esta- 
belece: "Aquêle que emitir cheques sem suficiente porção de 
fundos será sujeito à multa de 10% sôbre o respectivo montan- 
te, além de outras em que possa incorrer". 4: — Com fundamen- JVJae brasileira do ÂnO 
to no art. acima citado, vem propor a presente AÇÃO EXECU- 
TIVA DE COBRANÇA, contra o aludido devedor, pedindo que o 
mesmo seja citado por edital na forma do Art. 177 e 178 do Co- 
digo de Processo Civil, para dentro do prazo legal contadas da 
citação pagar dita quantia, juros, custas e honorários de advo- 
gado, calculados na base de 20% (vinte por cento) como é de 
praxe, sôbre o valor da causa, ou então oferecer bens á penho- 
ra e, caso não o faça que sejam penhoradas tantos de seus bens 
quantos cheguem e bastem para garantia da execução, prosse- 
guindo o processo até seus últeriores têrmos. MEDIDA PREVEN- 
TIVAS — Procurando investigar a respeito do dito devedor o 
Suplicante foi informado de que o mesmo se encontra em difí- 

cil situação econômica financeira, tendo, inclusive, desaparecido 
desta cidade com o abuso de cheques sem fundos. Seus 
credores são diversos e imprevisível o prejuízo dado ao comér- 
cio de Imperatriz pelo espertalhão e estalionatário. O presente ca- 
so enseja u'a medida cautelar: Portanto, caracteriza-se o 
Arresto dos bens do devedor. ''Arresto é apreensão judicial e 
depósito de bens do devedor por título de divida líquida e cer- 
ta, que por meio excepcional e urgente e visa prevenir, ou ga- 
rantir o seu direito e ação,> ou execução que vai promover. 
(Dicionário de Tecnologia Jurídica de Pedro Nunes) O Juiz con- 
cederá medidas preventivas sem audiência da parte quanto pro- 
vável que, realizada, tal audiência, a medida se torne ineficaz 
(Cod. Processo Civil) artigo 683 No presente caso, o título cam- 
bial, o CHEQUE, é um titulo líquido e certo, o que justifica a 
exigência do Artigo 681 do Código de Processo Civil. Em face 
do exposto, resta ao Suplicante requerer medida que lhe evite 
prejuízos de difícil e inceita reparação e, como no caso, a me- 

dida é de ARRESTO SEM AUDIÊNCIA DO RÉU, vem o postu- 
ante requerer a V. Exa., que sejam arrestados tantos bens quan- 
tos se encontrem sem estabelecimento comercial, sito no En- 
troncamento, nesta cidade, de nome Senhor do Bonfim, sufi- 
cientes para garantia do débito e que efetivada a medida stja o 
devedor citado, por Edital, e 24 horas após sua citação, efetuar 
pagamento de seu débito, sob pena de o ÀRRESTO SER CON- 

VERTIDO EM PENHORÀ, prosseguindo-se o processo até seus 
últeriores têrmos. Requer; o Suplicante, que seja trasladado có- 
pia de petição e encaminhado ao ilustrado Órgão do Ministério 
Púbiico desta Comarca para o oferecimento da denuncia contra 
o Suplicado de vez que o ato ilícito está capitulado no Código 
Penal Brasileiro. Requer ainda o Exequente a citação da esposa 
do executado, se casado fôr caso a penhora recaia em bens de 
raiz. Requer finalmente o Exequente que seja arrombada a porta 
do estabelecimento comercial do executado, de vêz que as. mes- 
mas se encontram cerradas. Protesta-se pelo depoimento pes- 
soal do réu; pena de confissão, depoimento de testemuunhas, 
perícias, força, se necessário fôr, e demais meios de provas em 
Direito permitidas, o que de já fica requerido, caso o réu con- 
teste a ação e dá-se á causa do valor de Cr$ 536,44 (quinhen- 
tos e trinta e seis cruzeiros e quarenta e quatro centavos) JUS- 

TIÇA: Imperatriz, 30 de março de 1971. — Máximo Martins de 
Freitas — Advogado. E para constar mandei passar o presente 
Edital que será afixado no local de costume e publicado na Im- 
prensa local "'O PROGRESSO", no Diário Oficial do Estado e 
seu prazo que correrá da primeira publicação considerar-se-á 
findo, logo decorra o prazo fixado, ficando assim perfeita e vá- 
lida a citação Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Es- 
tado do Maranhão aos trinta dias do mês de março do ano de 
mil novecentos e setenta e um. Eu, Doracilda Ayres e Silva, Es- 
crivã Substituta datilografei e assino. 

"A Voz do Brasil" 

De roupagem nova 

O informativo "A Voz do 
Brasil", da Agência Nacio- 
nal, está se apresentando em 
novo estilo, graças aq esfor- 

ço de sua atual administra- 
ção, ao dinamizar àquêle or- 
gão do Gabinete Civil da 
Presidência da República. 
Acompanhando a evolução 
técnica do radio-jornalismo, 

a AN vem dando um cu- 
nho mais vibrante ao seu 
noticiário, incluindo agora 

os de ordem internacional e 
esportiva reduzindo bastante 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA - PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manual Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

Dona Maria Aparecida Gsmide 

Numa promoção da Rádio e 
TV GLOBO, dona Maria Apa- 
recida Gomide foi apontada 
e escolhida^ como a Mãe Bra- 
sileira do Âno. 

A láurea foi atribuída não 
só pelas qualidades pessoais 
de dona Aparecida, como 
também pela coragem e pelo 

desvêlo por si demonstrado 
quando do episódio do se- 
qüestro e confinamento de 
seu marido Aloisio Gomide 
pelos Tupamaros, no Uruguai, 
em poder dos quais o adido 
da nssso Embaixada naquê- 
le País ficou como cativo du- 
rante mais de 6 mêses. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone — I^IPCR/ATRIZ — MAKKANHÂO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

Ouro Preto Romântica: 

Luz - só do Luar 

A tradicional Ouro Prêto, 
cidade mineira de passado tão 
ilustre, valorizou o sentimen- 
talismo de seu pôvo. Os se- 
resteiros ouro-pretanos reu- 
niram-se e foram ao Prefeito 
local reivindicar um direito 
seu: fazer suas serenatas sem 
a iluminação pública nas noi- 
tes de lua chêia. Para êles 
bastava o luar. Por isso que 
o Prefeito apagasse os pos- 
tes públicos. O Prefeito de 
início relutou, não querendo 
deferir a petição. No entanto, 
a população se juntou aos 

seresteiros, fizeram comício 
à porta da Prefeitura, publi- 
caram manifestos, etc. Resul- 
tado: o Prefeito de Ouro Pre- 
to acabou por ordenar que,nas 
noites enluaradas, não houves- 
se luz pública depois da meia- 
noite, a fim de que as sere- 
natas contem apenas com a 
eterna Diva dos poetas e a- 
paixonados: a Lua. Além de 
histórica, Ouro Prêto apre- 
senta outra facêta de sua 
exuberante existência: o RO- 
MANTISMO. 

a leitura dos textos. Outra 
novidade que apresenta é a 
música imortal de Ary Bar- 
roso— Aquarela do Brasil — 
em excelente arranjo de Léo 
Perachini. De parabéns a AN, 
por mais êste bom serviço 
à comunidade. 

Falsificava cachaça 

Cada um falsifica o que pode. Uns 
adulteram uísque escocês; outros 
falsificam cheques e há até quem 
falsifique medicamentos. Mas em 
Campina Grande, na Paraíba, Antô- 
nio Neves, morador no bairro do 
Bondoncodó achou maneira mais 
fácil de lesar o público porque ven- 
dia produto que êle mesmo fabrica- 
va, mas com rótulo de òutras fábri- 
cas.— Antônio fazia rótulo de marcas 
famosas de cachaça, que colocava 
nas garrafas de ."caninha" que êle 
próprio manipulava. 

Pela freguesia o negócio de An- 
tônio continuaria indefinidamente, 
pois pois ninguém fazia diferença 
entre o gosto da cachaça de Bon- 
doncodó e o de qualquer outra aguar- 
dente. E tudo corria multo bem ate 
que o falsificador entendeu de im- 
primir rótulos de uma concorrente 
que adota segredos de impressão não 
percebidos nem copiados em Bon- 
doncodó. A concorrente estrilou e a 
polícia apurou. Antonio foi parar nas 
grades. 

EDITAL de cita- 

ção com o prazo 

de 30 dias 

O Doutor José de Ribamar 
Fiquene Juiz de Direir da Ia. 
Vara da Comarca de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o pre- 
sente edital virem, dele con- 
hecimento tiverem ou interes- 
sar possa que, por este Juizp 
e Cartório do Io Oficio, cor- 
re o preoesso de ação exe- 
cutiva em que são partes co- 
mo exequente STAROUP. S/A, 
INDUSTRIA DE ROUPAS, e 
executada a firma M.A. HUS- 
SEIM, e atendendo ao reque- 
rimento do exequente 
que afirmou estar o 
executado em lugar incerto e 
não sabido, pelo presente edi- 
tal, que será afixado na séde 
deste Juizo, no lugar do cos- 
tume, e publicadn uma vez 
na Imprensa Oficial do Esta- 
do e duas vezes no jornal 
"O Progresso", desta cidade, 
cita a mencionada firma M.A. 
Husseim, na, pessoa de seu 
titular MOHAMfíD ABDEL 
KADER, para no prozo de 30 
(trinta) dias, que correrá da 
primeira publicação do pre- 
senta, fazer-se representar na 
caú,sa sob pena de revelia. 
Dado e passado nesta cidad 
de Imperatriz^ aos seis dias 
do mês de Abril de 1971' Eu 
Raimundo BANDEIRA Barros, 
Escrivão, dilografei e subs- 
crevi. 

Dr. José de Ribamar Fiquene 
Juiz de Direito da Vara 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da Ia Vara 

* 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da Bit - 14—Fone278—Imperatriz—Ma. 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 
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O Tesouro do Pirata 

— A Imprensa da capital do 
Estado noticiou há dias, em 
manchetes, que um caboclo 
morador no Povoado do "Mu- 
rú", no município de Tucuruí, 
tevr um sonho, no qual um 
ind viduo com as caracterís- 
ticas e costumes dos piratas 
dos séculos passados, lhe di- 
zia para ir ao cimo de um 
barranco do rio, e lá cavar 
perto do tronco de determi- 
nada arvore. Ao amanhecer 
o caboclo assim o fez. Para 
seu espanto encontrou uma 
arca de cobre, atulhada de 
moedas de ouro e prata. Cho- 
cado com o acontecido, falou 
demais, com um e outro, to- 
mando conselhos. Depois/ a- 
companhado da sogra e de um 
cunhado, seguiu para óelém, 
a bordo do barco-motor "La- 
ercio irpara realizara venda 
do tesouro, representado por 
cerca de 200 moedas de ouro 
e 50 de prata. Na viagem, uma 
noite, como acontece nos con- 
tos de supense, desapareceu 
a mala com o tesouro e tudo 
o mais que estava dentro. 

Denuncias, policia, suspei- 
tos, prisões, incredulidade e 
comentários chistosos envol- 
veram o caso e nada até a- 
gora ficou apurado. Ha os que 
suspeitam de uma farsa do 
caboclo, no que estaria sendo 
ajudado pelos membros da 
família. Há também os crédu- 
los, que chegam a estimar o 
valor das moedas em cerca de 
CrS 4.000.000,00. Mas de ver- 
dade mesmo, só existe a evi- 
dencia de mala desaparecida, 
as declarações do caboclo 
referendadas pelos seus fami- 
liares, e o testemunho de um 
ou outro conhecido afirmando 
ter assistido a contagem das 
moedas. 

Estes são os fatos, agora a 
lenda:— Em noites enluaradas 
os mariscadores de Tucurui 
temem pescar no estirão do 
rio que vae da cidade ao po- 
voado do "Muru". Afirmam 
eles ser verdadeira a lenda 
da existência de uma assom- 
bração que ocorre naquele 
trecho do rio:— o casco de 
uma embarcação estranha, de 
regular porte, artilhada com 
canhões antigos,desarvorada, 
com velas rasgadas, mastros 
e vêrgas quebradas, silencio- 
sa desce o rio de bubúía. 

Aconteceu no Século XVIII. 
Um dia, cortando as aguas 
verdes do rio, rolando banzei- 
contra o barranco, um barco 
artilhado velejava rio acima, 
subindo o Tucantins.Um vento 
forte enfunava suas velas, 
algumas rasgadas, sacudia 
vêrgas quebradas e pedaços 
de cordame. Costuras e rom- 
bos no casco, faziam agua em 
todos os lados. As bombas 
gemiam esguichando agua dos 
porões, e a tripulação famin- 
ta e cansada, acorria de um 

M. M. 

lado ao outro, municiando pe- 
ças e disparando tiros. Na es- 
teira navegavam outras em- 
barcações, das quais de vez 
em quando surgia um clarão, 
subia uma fumaça, ouvia-se o 
estrondo de um peça e mais 
uma dentada caia nos costa- 
dos do barco pirata, explo- 
dindo fogo e metraíha, ar- 
rancando lascas de madeira 
e pondo fora de combate, 
mais tripulantes da nau per- 
seguida. 

Aferrado á roda do leme, 
tendo ao lado seu lugar te- 
nente Saraiva, Jacob Patacho 
tal uma fera acuada, dava 
ordens precipitadas, corria a 
vista pela margem do rio em 
procura de um apôio, de um 
meio de safar-se daquela per- 
seguição mortal, daquela ma- 
tilha de cães de caça, for- 
maaa por escunas da flotilha 
do Grão Pará. O rio agora se 
estirava entre barranco altos, 
com pedras aflorando á su- 
perfície e as aguas corriam 
mais velozes, rebojando ea- 
trazando a marcha da em- 
barcação. Sentindo se apro- 
ximar o fim, Patacho despa- 
chou para terra, um caique 
com 2 homens a fim de ten- 
tar a salvação do tesouro de 
bordo. Ja nas ultimas e como 
atitude extrema, descolou da 
margem por onde vinha na- 
vegando e rumou para o meio 
do rio onde poderia se deslo- 
car a feição do duelo que ía 
travar. Ignorava infelizmente, 
que esta manobra o colocá- 
ra no campo de tiro das ba- 
terias do Forte de Nossa Sen- 
hora de Nazaré de Alcobaça, 
que já de morrões acesos, a- 
guardavam apenas o momen- 
to propicio para abrirem fogo. 
Foi o golpe de misericórdia. 
Colhido de surpreza entre 
dois fogos, sendo o de terra 
mais nutrido e mortífero, logo 
suas peças silenciaram, o con- 
vés se cobriu de cadáveres 
e o fogo irrompeu a bordo, 
destruindo a embarcação. Pe- 
la amurada o restante da 
tripulação se jogava nagua, 
procurando salvação. Mas o 
sangue derramado havia atraí- 
do piranhas e candirús e obau 
quête foi horrível. Jacob Sa- 
raiva e mais alguns tentaram 
se salvar numa jangada. Fo- 
ram dominados, presos e con- 
duzidos para as escunas onde 
foram colocados a ferros nos 
porões. 

fim Cametá, encerrou-se o 
episodio do bandoleiro das 
aguas, dó terror do estuário 
amazônico. 

Já agora ninguém teme 
mais pescar á noite no esti- 
rão do Muni. O combate aos 
maparés se intensificou, o a- 
bastecimento alimentar de 
Tncurui melhorou de forma 
satisfatória, e nunca mais nin- 
guém falou da aparição da 
assombração da nau do pirata. 

Relação dos contribuintes da recu 

peração Grupo "Mourão Rangel" 

1 Covap 150,00 34 Dr. José Sipaúba lo.oo 
2 Alberto Pereira Silva 100.00 35 Fortunato Bento Macedo lo.oo 
3 Ovil 100.00 36 Farmacid Central lo.oo 
4 Diesel Carolina 50,00 37 Casa Marinho lo.oo 
5 Casa Lima 50,00 38 Farmacia Confiança lo.oo 
6 Armazém Paraíba 50,00 49 Francisco Herenio 10,00 
7 Casa Tim-Tim 50,00 40 Posto Esso lo.oo 
8 Loja Viana 50.00 41 Dionor Luiz e Silva lo.oo 
9 Xavier 50.00 42 João Batista Almeida 10,00 

10 Casa Brasil 50,00 43 Estrela D'Alva lo.oo 
11 Expresso Braga 50,00 44 Dr. Augusto 10,00 
12 Sebastião Regis 50.00 45 Galinha 10,00 
13 Dr. Ribamar Bezerra 50,00 46 Adolfo Cal Gil lO.Oo 
14 Luiz Vermelho 50,00 47 Casa Silva 5,00 
15 Hotel Anápolis 50,00 48 Casa Cristal 5,00 
16 Armazém Floriano 40,00 49 Pedro Rocha 5,00 
17 Antonlo Marques da Silva 40,00 50 Doracilda Aires e Silva 5.oo 
18 Hospital Santa Teresa 40,00 51 Sapataria Brasil 5,00 
19 Jaime Hespanhol 40,00 52 Casa Verde 5,00 
20 Show Modas 30.00 53 Casa Natai 5,00 
21 Panificadora Dular 30,00 54 Sap. São Domingos 5,oo 
22 Pernambucana 30,00 55 Rubens Lima 5,oo 
23 Francisco Santos Soares 30,00 56 Quinei Nascimento 5.oo 
24 Léo Paulino 20,00 57 Antonio Patrício 5,oo 
25 Guilerme Cortez 20,00 58 Osvaldo Ferreira Aguiar 5,oo 
36 Maria de Castro 20,00 59 Àloisio Matos de Oliveira 5,oo 
27 Jurací Francisco Souza 20.00 60 Pedro Dias Ladeira 5,oo 
28 Augusto Moreira 20,00 61 Lindoifo Brito 5,oo 
29 Santana 20.00 62 Farmacia Bom Jesus 5,oo 
30 Elias Liarth 15,00 63 Justino José Oliveira 5,oo 
31 Ribamar Cunha 10,00 64 Casa Solimões 1,00 
32 José Oliveira Rodrigues 10,' 0 65 Jonas Ribeiro 0,00 
33 Rdo Bandeira Barros 10.00 
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EDITAL de Citação 

com o prazo de 

30 dias 

O Doutor José Delfino Si- 
pauba, Juiz de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, na 
forma da Lei, etc. 

FAZ saber aos que o pre- 
sente edital virem, üele conhe- 
cimento tiverem, ou interes- 
sar possa que, por este Juizo 
e Cartório do lu Oficio, se 
processa uma Ação Executi- 
va em que são partes como 
exequente ALTO MIUDÉSAS 
COMÉRCIO E REPRESENTA- 
ÇÃO LTDA. — LOJA DE VA- 
RIEDADES e executado RA- 
MIRES TAVARES, e tendo em 
vistas ao que lhe foi reque- 
rido pelo advogado do êxe- 
quente, que afirmou estar o 
executado Ramires Tavares 
em lugar incerto e não sabi- 
do, pelo presente edital, que 
será afixado na séde deste 
Juizo; no lugar do costume, e, 
por cópia, publicado no Órgão 
Oficial do Estado uma vez e 
e por duas, no jornal "O Pro- 
gresso*' desta cidade, cita o 
mesmo executado Ramires 
Tavares, para no prazo de 30 
(trinta) dias que correrá da 
data da primeira publicação, 
fazer-se representar na causa, 
até final sentença e sua exe- 
cução, sob pena de revelia. 

E para que chegue ao con- 
hecimento dos interessados, 
mandou expedir o prêsente 
edital, na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de 
Imperatriz, aos cinco dias do 
mês de Abril de 1971. Eu Rai- 
mundo Bandeira Barros, Es- 
crivão, datilografei e subscre- 
vi 

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

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.219 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 — 
LABORATÓRIO OE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIu O: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetricià—Ginecológia—Traumatologia Ortopedia 
— Dermatologia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos oihos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE— As 24 horas do dia 

Edital de Citação 

Justiça do Estado do Maranhão, Comarca de Imperatriz 

CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO 

O Dr, José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da Primeira Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão etc, 

REPUBLICA DO BRASIL 

EAZ SABER, aos que o presente Edital de Citação com o prazo de 
30 (trinta| dias fica CITADO o Sr. MOHAMED KADER HUSSEN. sírio, 
possivelmente casado, comerciante, residente atualmente em lugaf incer- 
to e não sabido, para responder nos têrmos da Ação de Medida Pre- 
yentiva de Arresto, que se processa nêste Juizo, movida por — BEL — 
MOVEIS LTDA— MCD EIS EMBAIXADOR: — De acordo com a petição 
e despacho a seguir transcritos: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Ia Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, neste Estado BEL — MÓVr-lS LTDA, MÓ- 
VEIS EMBAIXADOR, firma estabelecida em Anápolis. Estado de Goiás, 
por seu procurador e advogado infra assinado (doe. junto) diz que é 
credora do senhor Mohamed Kader Hussen, sírio, possivelmente casa- 
do, comerciante, atualmente em lugar incerto e não sabido, proprietário 
nesta cidade, da quantia liquida e certa de cr$ 740,00 (setecentos e qua- 
renta cruzeiros), valor das inclusas duplicatas, já vencidas desde o dia 
vinte de agôsto de 19h9, para pagamento nesta praça, e não pagas 
ate apresente data. MEDIDAS PREVENTIVA s — Procurando investi- 
gar a respeito do dito devedor a Suplicante foi informada de que o 
mesmo se encontra em difícil situação econômica financeira tenão, in- 
clusive, desaparecido desta cidade, tomando rumo ignorado pelos seus 
credores. Além do mais é público e notório que seus credores são di- 
versos e com vários títulos protesta ios o presente caso enseja u'a mé- 
dida cautelar. Portanto, caracteriza-se o Arresto dos bens do devedor, 
"Arresto é apreenção Judicial Je depósitos de bens do devedor efetua- 
dos antes ou na pendência da lide, a requerimento do credor por título 
da divida lig udlie certa, que por meio excepcional e urgente xisa pre- 
veD'r' ou garantir o seu direito e ação ou execução que vai promover. 
(Dicionário de Tecnologia Jurídica de Pedro Nunes), ü Juiz concederá 
medidas preventivas sem audiência da parte quando provável que, rea- 
lizada tal audiência, a medida se terne ineficaz (cod, Processo Civil, ar- 
tigo 683). No presente caso, o titulo cambial, Duplicata é um titulo liqui- 
do e certo, o que justifica a exigência do Artigo 681 do ( ódigo de Pro- 
cesso (. ivil. OS REQUERIMENTO;— Assim sendo, está a suplicante sob 
o justificável temor de sofrer prejuízo total de seu crédiio e. por tudo 
isso vera com fundamento nos Artigos 675, inciso II e 676 inciso í do Dó_ 
digo de Processo Civil, requer a V, Éxa se digne de ordenar o ARRÉS- 
TO sem a audiência do suplicado do imóvel de sua propriedade sito à 
rua Codofredo v^iana nn 300, nesta cidade para garantia de seu crédito 
AC AO EXECUTIVA DÈ COBRANÇA, — Requer outrossím, que após a 
efetivação da medida seja contra o suplicado instaurado o competente 
processo de ação executiva na forma do Artigo 298, inciso XlV combina- 
do com a Lei Federal n0 474 'de 18 de julho de 1968, modificada pelo 
Decreto-Lei n9 436 de 27 de janeiro ds 1969, com a sua citação por edi- 
tal na forma do Artigo 177, e 178 do Codigo de Processo Civil para den- 
tro do .'prazo legal pagar a divida ajuizada, juros custas e honorários 
advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sôbre o valor da causa e, 
se não o fizer que seja o Arresto convertido em penhora — para paga- 
mento da divida e despesas acima mencionadas, ficando, ainda, o deve- 
dor citado, para, se quiser, contestar e acompanhar a dita ação executi- 
va em tôdos o seus têrmos. Requer finalmente, em face tdo ARKÈSTO 
recair em bens imóvel e caso o mesmo venha a ser convertido em pe- 
nbora, seja intimado a esposa do executado, se casado fôr, de acordo 
com a segunda parte do artigo 948 do Código de Procsso Çivil, observan- 
do-se ainda o que prescreve o artigo 81 também do Cod. Processo Civil, 
também por edital naíoima da lei pro.essual vigente. Protesta-se pelo 
depoimento pessoal do executado, pena de confesso, depoimento de tes- 
temunhas perícias pedido de força, se necessário for, arrombamento e 
demais meios de provas admissíveis em direito, o que, de já fica reque- 
rido, caso o reu conteste a ação, e dáse a causa o valor de cr$ 740,00 
(setecentos e quarenta cruzeiros). Termos em que pede deferimento. Im- 
peratriz 29 de março de 1971. Máximo Martins de Freitas — Advogado 
"DESPACHO". — A, como requer, Edital de Citação, publicado pelo jor- 
nal local "O PROGRESSO", e pela Imprensa Oficial do Estado, pelo prazo 
de trinta dias,, bem como afixado no local de costume. Imperatriz, 30 de 3 
de 1971. Dr. José da Ribamar Fiquene - Juiz de Direito da 1- Vara, Dado e 
passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão aos primeiros dias 
do mês de abril do ano de mil novecentos e setenta e um. Eu, Dora- 
cilda Ayres e Silva, Escrivã Substituta datilografei esssíno. 

DR JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da lâ Vara 
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Meu Pé D' Aço 

Comemorando um ano da cir- 
culação nesta cidade, de um jor- 
nal com boa feição e noticioso 
das causas e fatos de Impera- 
triz, aqui surgiu o jornal —O 
PROGRESSO — que de ante- 
mão digo não é Progresso e sim: 
— "É DE PROGRESSO"—. 

Dois homens de real concei- 
to: Um submergindo quase nas 
cabeceiras do Tocantins, com 
descanço em varias localidades 
aqui flutuou, ainda banhado 
pelas águas claras do mesmo 
Tocantins — JURIVÊ MACEDO 
— outro submergindo nas águas 
toldosas do Itapecuru, com des- 
canço em vários locais flutuou 
no porto humilde do Tocantins 
em IMPERATRIZ — José Vieira 
— Então juntos com estimula- 
ções de outros e com muitos 
sacrifícios, fundaram e fizeram 
circular o jornal semanal, nesta 
terra, cousa de que muito ne- 
cessitávamos. 

Jornal está circulando nor- 
malmente sem que tenha em 
suas paginas a desmoralização 
de quem quer que seja, sempre 
respeitando a moral dos cida- 
dãos que existem neste torrão. 

Agora para surpresa nossa 
surgiu mais um:— Helius Mon- 
ção — que se associou aos dois. 
como jornalista que é, para 
mais brilhantismo do periódico 
que publicam. 

Meus parabéns paia os três. 
E como intruso quero apre- 

sentar meus votos para que o 
jornal, seja como tem sido e 
continue ser aceito como até o 
momento. 

Ha em todo e qualquer lugar 
de desenvolvimento a necessi- 
dade de publicidade. 

ANTENOR BASTOS 

O jornal em uma cidade, 
circulando normalmente é um 
imperativo para quem compre- 
ende e lhe dá seu real valor. 

Na opinião de um grande 
jornalista: " O JORNAL Ê UMA 
TRIBUNA QUE NÃO PODE 
EMUDECER" 

Hormônio 

para seringueiros 

O cientista brasileiro Paulo 
de Tarso Alvim anunciou que 
a produção de borraeha natu- 
ral pode ser duplicada a curto 
prazo através da aplicação no 
tronco da seringueira do ácido 
"Dicloetilfosfônico", misturado 
ao azeite dé dendê. A medida 
deve ser repetida a cada dois 
mêses para manter a eficiência 
desejada. 

Para brave 

0 Armazém da CIBRAZEM 

Em S. Luiz, o engenheiro 
designado para a construção 
do armazém local da Com- 
panhia Brasileira de Armaze- 
namento, somente aguarda a 
ordem de embarque para via- 
jar com destino a Imperatriz. 

A noticia nos foi dada pelo 
Prefeito Renato Cortez Morei- 
ra, que a obteve do proprio 

Delegado da CIBRAZEM no 
Maranhão, dr. Carlos Alberto 
Filho. Ressalte-se na oportu- 
nidade que o sr. Prefeito san- 
cionou a lei que autoriza a 
desapropriação da área a ser 
doada à referida Companhia, 
cujo documento transcreve- 
mos, na integra, em uma das 
paginas desta nossa edição. 

A Diesel Culin 

Para satisfação nossa, os srs. 
Edson Azevedo e Raimundo 
Alves Costa estiveram nos visi- 
tando. Figuras de realce na so- 

Minha Mãe 

Â memória da D. Veronilia Milhomem, falecida em02/03/9?l 

Minha Mãe doce amor me dava tanto, 
que o Mundo me sorria no tormento I 
e, se acaso eu soltava algum lamento, 
consolo me enxugava logo o pranto ... 

Se o meu Sonho — Ideal, em cada canto, 
gemia de pesar no sofrimento, 
minha Mãe me trazia novo alento 
para sofrer na vida qual um santo. 

Veio a Morte feroz 1 e me roubou 
a existência da Mãe que Deus me deu, 
e que tanta saudade me deixou!... 

Minha Mãe! Minha Mãe! -o filho teu 
Amor igual ao teu não encontrou.. . 
e nem tão santo Amor nunca esqueceu!.. 

FORTUNATO JOSÉ MOREIRA 
Pôrto Franco — Maranhão 

ciedade e na vida econômica 
regionais, os prezados amigos 
vieram nos trazer a constituição 
da nova diretoria da DIESEL 
CAROLINA local, escolhida pela 
Assembléia Geral realizada em 
25 de abril p. p. 

Figurando o sr. Raimundo 
Alves Costa como Diretor-Pre- 
sidente, complementam a atual 
administração daquela empresa 
os srs. Emiliano de Melo Aze- 
vedo e Pedro Américo Sales 
Gomes, respectivamente como 
Diretor-Gerente e Diretor-Se- 
cretario. 

Agradecemos não só a genti- 
leza da comunicação como a das 
presenças dos dedicados homens 
de negocios, que trouxeram, de 
forma indubitável. a fibra dos 
carolinenses de bôa estirpe para 
colaborar na grandeza da queri- 
da terra imperatrizense O nos- 
so muito obrigado, pois. 

Despedida 

de Pele 

Anuncia-se que no dia 18 
de junho próximo o "rei" 
Pelé vestirá pela última vêz 
a camisa da seleção brasilei- 
ra que nessa mesma data 
jogará contra a seleção da In- 
glaterra. — Face a essa dis- 
posição do famoso craque, o 
Min. Jarbas Passarinho já 
determinou uma programa- 
ção especial para homena- 
gear o "Negrão" numa festa 
a que o Ministro quer d?r 

cunho de festa nacional c 
despedida ao maior futebo- 
lista nacional até então. 

'Reforma orío- 

gráf íca vem ai 

Ao ensêjo da passagem do 
dia da Comunidade Lusa- 
Brasileira foi firmado o acor- 
do para reforma ortográfi- 
ca, a entrar em vigor a cm 
to prazo, e baseado nur 
projeto do ex-deputado Al 
ceu Carvalho, apresentad 
à Câmara em 1.967. Haverá 
alterações quanto ao uso do 
trema, do acento circunflexo 
e do acento grave. — Pe- 
dro Calmon assinou pela 
Academia Brasileira e Amo- 
rim Ferreira pela Academia 
de Lisboa. 

Saudamos a "0 PROGRESSO", na pessoa do sen Diretor José Matos Vieira, 

quando comemora a data do sen 1.° aniversário, fazendo votos que prossiga na 

sua missão em pról do desenvolvimento sócio-econômico-cultural da nossa que- 

rida Imperatriz. 

Em 03/05/1971 

ESTA É A MENSAGEM DA 

LOJA VIANA 

Rua Godofredo Viana, 556 

★ ★ 

ANUNCIAMOS: 

A partir de hoje "Grande Queima" a prêços módicoF 

Sua visita será honrosa para nós. 
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Na marcha continua... 

TOINHO RODRIGUES 
Ao Trabalhador de Imperatriz 

Saudámos nesta data, com verdadeiro entusiasmo, p lavrador anô- 

nimo, o operário humilde, o comerciário e o comerciante, o industriário 

e o industrial, o profissional liberal e o funcionário público, os mestres 

e os ministros religiosos, a todos, enfim, que conscientemente, no labor 

cotidiano pela sobrevivência e pelo engrandecimento desta terra repre- 

sentam uma parcela pequena mas verdadeiramente viva da massa obrei- 

ra que nos campos, nas oficinas, nos escritórios, nos laboratórios, nas es- 

colas e em tôdas as fontes de trabalho contribuem para a construção de 

um BRASIL GRANDE que se agiganta dia a dia sob a égide da Fé, 

da Liberdade e do Trabalho. 

Salve o Dia do Trabalho! 

Salve o Trabalhador Brasileiro! 

Imperatriz, Io de Maio de 1.971 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

Nos idos de 1396, há mais de cin- 
co séculos passados, nasceu na ci- 
dade de Mogúncia, na Alemanha, um 
semelhante chamado João Gutem- 
berg, que, com mil e umas diíicul- 
dales, no ano de 1435, inventou a 
primeira máquina impressora. Pelo 
êxito e o prevllégio que t ê v e, de 
ser o primeiro homem a usar a técni- 
ca de impressão escrita, imprimindo 
o primeiro e mais importante livro 
do mundo ia bíblia) aquêle alemão 
recebeu dos seus contemporâneos e, 
dos povos de hoje, o título dé: "O 
pioneiro da impressão." 

Com sacrifício e êxito idênticos 
aos de Gutemberg, foi que no dia 
três de maio de 1970, em Imperatriz, 

ro semelhante chamado José 
os Vieira em côro com um ob- 

negado quadro de redatores e cola- 
boradores, substituindo o ruflar dos 
tambores pelo seu elevado e reco- 
nhecível espirito desenvolvimentista. 
gritou: ordinaaário. maaácha! Sem 
exitar, um bravo soldado, de cabeça 
erguida, saíra a passos largos com 
a espinhosa' missão, predestinada, 
de conquistar novos horizontes do 
bom-gôsto da opinião pública, por- 
tando no peito, como escudo, o bi- 
nome: verdade-honestidade; Depois 
de agradar em cheio e haver cum- 

Presidente aos 20 anos 

Com a morte de seu pai, 
o ex-presidente vitalicio do 
Haiti, François Duvalier, as- 
sumiu a direção daquele 
país Juan Cláudio que mal 
conta 20 anos de idade, tal- 
vez o presidente da republi- 

ca mais môço da História. 
Duvalier assumiu a presi- 
dência do Haiti em 1954, 
após a derrubada do então 
presidente Magloire e foi na 
realidade um impiedoso di- 
tador, a ponto de se ver ex- 
comungado pelo Papa. 

prido fielmente as ordens que a êle 
foram confiadas, a semana que pas- 
sou, deixando o campo pacífico de 
suas batalhas, o soldado voltou 
"são e salvo" ao quartel de onde 
partira, para, então, receber do seu 
comandante as homenagens e con- 
gratulações alusivas ao seu primei- 
ro ano de luta n'um campo em que 
muitos tombaram sem a primasia de 
apagar se quer uma velinha de ani- 
versário. Êsse soldado chama-se 
"O PROGRESSO" que hoje, está tro- 
cando de idade na marcha contínua 
da imprensa escrita que Gutemberg 
criou e Matos Vieira outorgou ao 
povo de Imperatriz. 

E como não poderia deixa de ser, 
nós, aqui dos bastidores, no momen- 
to que completamos trezentos e ses- 
senta e cinco dias de atividades, 
em matéria de comunicabilidade es- 
crita em favor de uma comunidade 
compreensiva, gostaríamos de falar- 
mos tanta coisa bonita! Mas tudo 
se resume em meio a emoção que 
invade nossas almas que s^ temos 
condições de dizermos: OBRIGADO, 
LEITOR, MUITO OBRIGADO pelo 
que éramos; pelo que fomos; pelo 
que somos. Devemos tudo a v o c ê 
Somos "O PROGRESSO". 

Imperatriz 

será Capital 

Não, Ainda não é a capi- 
tal do nôvo Estado já tão 
falado. Imperatriz será mes- 
mo é a capital do Maranhão, 
ainda que por alguns dias. 
A notícia vem de São Luís 
onde o Gov. Pedro Neiva te- 
ria declarado que ainda nês- 
te ano transferirá para nos- 
sa cidade, por uma semana, 
a sé de do govêrno, deslo- 
cando-se para aqui com to- 
do o seu secretariado. A data 
não foi ainda designada. 

"O IMPARCIAL" 

em Imperatriz 
O Jornal "O Imparcial", da 

capital do estado, desde o dia 
19 deste circula bi-semanal- 
mente na cidade, distribuído 
Leo Paulino. 

EITRAPAt 

E' Tempo de 

Noticias procedentes do interior 
do municipio esclarecem que 
grande parte da safra de arrôs 
do ano está ou perdida ou retida 
em depoçitos de segurança pre- 
cária, pela absoluta falta de es- 
tradas de penetração. Um in 
formante alega que numa das 
estradas rumo aos povoados da 
margem do Tocantins chegou a 
ver mais de dez veículos ato- 
lados, exigindo dos motoristas 
e de trabalhores verdadeiros sa- 
crificios e muito espirito de so- 
lidariedade para que se safas- 
sem dos lamaçais que são uma 
constante nas chamadas estra- 
das. 

A culpa pelo que ocorre não 
pode recair sôbre ninguém em 
particular. É sabido o esforço e 
é reconhecida a boa vontade da 
administraço municipal para do- 
tar o nosso hinterland de meios 
que possibilitem a penetração 
dos veículos de carga e de pas- 
sageiros, levando sempre em 
conta o atendimento às neces- 
sidades do sertanejo' no que 
toca ao escoamento da safra. 

O que acontece é que qual- 
quer esforço se torna inútil e 
até prejudicial quando não em- 
pregado racionalmente. Ê o 
caso puro e simples dessa ati- 
vidade do DMER. Sem máqui- 
nas apropriadas não se pode 
fazer estradas em região aciden- 

Falecimento 

Deveras contristados, fazemos no- 
ticiar o falecimento do sr, NELSON 
GOMES ARRUDA, ocorrido dia 29 
do transato março, no municipio de 
Grajaü. 

Ao registrar o lutuoso fato quere- 
mos externar nossas sincéras condo- 
lências à digníssima viuva, sra. D, 
Maria Gomes de Arruda, e aos seus 
sete filhos, entre os quais figura o 
nosso diléto amigo José Gomes de 
Arruda, Secretário de Administra- 
ção da nossa Prefeitura. 

Construir 

tada como esta, onde pântanos, 
riachos e areais se sucedem e 
não podem ser dominados a 
trôco de enxada e foice. O 
exemplo gritante está na ro-' 
via Imperatriz-CoquelândiP 
da a luta e todo o dim 
empregado ali foram ímpote 
porque, sem máquinas, o t' 
no ficou sem drenagem, o: 
maçais ficaram sem piçamm 
to e os riachos ficaram fotn 
pontes. 

Não sabemos e nem nos cabe 
saber se o municipio pode com- 
prar uma patrulha rodoviária, 
primaria que seja. Parece-nos 
todavia, especialmente agora 
quando as atenções do Govêrno 
do Estado mostram pender 
para nós, que é tempo de um 
entendimento em beneficio do 
do povo: um convênio Estado- 
Município para o aproveitamen- 
to racional das verbas do Fundo 
Rodoviário, com a assistência 
efetiva de técnicos e o emprego 
da patrulha rodoviária da SVOP. 
Outros municípios têm conse- 
guido esse convênio até para 
obras dentro das próprias sédes 
de municipio. Por que não po- 
deríamos nós também merecer 
essa atenção. 

Em beneficio da população e 
da própria administração muni- 
cipal, vale a pena tentar. Assim 
nos parece. 

"Habeas-corpus 

para esqaadrão 

Deu entrada no Supremo Tri- 
bunal pedido de habeas-corpus 
em favor do delegado Sérgio 
Fleury, de São Paulo, apontado 
como chefe principal do Esqua- 
drão da Morte, organização 
clandestina que se dedida à eli- 
minação sumaria de marginais, 
especialmente no Rio e em São 
Paulo. O relator do pedido é o 
Ministro Luiz Galloti 

r 

Ò HOSPITAL SÃO RAIMUNDO, representado pe- 

ío seu corpo médico, enfermeiras e funcionários, cumpri- 

meníam com alegria e orgulho o grande semanário "O 

PROGRESSO" pela passagem de seu aniversário, fruto da 

dedicação, perseverança e confiança de José Matos Vieira, 

seu diretor-proprietário e demais auxiliares que acreditam 

nesta cidade de Imperatriz e seu povo. 

HOSPITAL S. RAIMUNDO 

inica geral— Partos—Pequena, Média e Grande Cirurgia. Receituário 
de Óculos — Raio X e Banco de Sangue. 

COMPLETO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ONDE SE FAZ OS SEGUINTES EXAMES : 

ZES : parasitologico direto e com enriquecimento e prova de 
função digestiva. 

RINA; Exame completo de urina. Contagem de Adis. Sedimen- 

toscópia. Pesquisa de Gonococo no sedimento. 

\NGUE: —Hemograma completo. Leucograma. Eritrograma. Con- 

tagem de Plaquetas. Pesquisa de Plasmodium. Dosagem 

de Hemoglobina. Dosagem de Hematocrito. Hemossedi- 

mentação. Dosagem de Glicose. Dosagem do Colesterol. 

Dosagem de Uréia. Dosagem de Creatinína. Reação do 

Timol. Turvação e floculação Ranger. Bilirrubina. Proteí- 

nas totais e frações. Proteína C Reativa. Fosfatase alca- 

lina. Teste de Van-Je-Bergh. Reações sorologicas para 

Lues: (sifilis) Kahn Kline-V.D.R.L. Reação do Widal (tifo 

e paratifo). Determinação do Grupo Sangüíneo e Fator 

f .9. Pesquisa de Gonococo em Secreção Uretral e Va- 

ginal. Pesquisa de Bacilo Ácido Álcool Resistente: Tu- 

erculose e Lepra. Transfusão de Sangue—Plasma—Papa 

Hematias. Diagnostico precoce da Gravidez: Galli 

nini - Gravindex-Planotest. Tempo de Protrombina. 

\L S. RAIMUNDO (Cred. pelo INPS) 

:o Vargas, 1219 . — Imperatriz-Maranhão 

Em junho 

novo 

aeroporto 

A nova pista, 
segundo infor- 
mações colhi- 
das, deverá ter 
seus trabalhos 
iniciados n o 
próximo mês 
de junho. E ca- 
so a Secreta- 
ria de Viação 
e Obras Públi- 
cas do Estado, 
encarr e g a d a 
do piçarramen 
to do aeropor- 
to, conclua ês- 
se serviço até 
o mês de ou- 
tubro, o asfal- 
tamento estará 
pronto em Ja- 
neiro vindouro. 

Essa pista 
terá 1.800 me- 
tros de com- 
primento, ser- 
vindo inclusive 
para pouso de 
aviões a jato. 

Atenção! 

Curso de 

Admissõo 

Objetivo 

* DE MAIO 

(hoje) ás 14 hrs 

Rua Godofrêdo 

Viana n5 1.010 
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Daqui, dali, dacolá... 
BILHETE ABERTO 

Estou daqui de Itaguatins, batendo palmas pelo aniversário de "O 
Progesso" e pelo seu progresso. 

Regosijo-me com vocês, obreiros materiais e espirituais de "O 
Progresso, 

Com você Vieira, vitorioso, que empunhando o facho do seu jornal 
vae iluminando o seu caminho, e os caminhos de Imperatriz. 

Com você Helius, meu dileto amigo, que veio do Pará qual falena 
atraído pelas labaredas, mas que não ha de queimar as azas, e sim par- 
ticipar pelas colunas de "O Progresso" do progresso de Imperatriz. 

Com vocês operários, que sentem bem de perto o cheiro bom da 
tinta, cheiro que, talvez, um dia eu também o sinta para minha alegria 
e entusiásmo. 

Assim a '"O Progresso" e a vocês todos, meus aplausos altos, for- 
tes e sinceros. 

Itaguatins, Abril de 71 

Augusto César Bastos 

Notícias de Itaguatins: 

Relação dos alunos aprovados no exame de Admissão ao Ginásio 

"Santo Antonio da achoeira'' 

A pilala anticoncepcional 
permitida na Italia 

Está legalizado, desde 18 
de Março, o uso da pílula 
anticoncepcional na Itália. 

Muitas mulheres italianas 
só agora sabem que existe a 
pílula. 

Só praticavam o aborto. O 
professor Gino Del Gatto afir- 
ma que, cada, ano, mor- 
rem umas 20.000 mulheres 
em conseqüência dos abortos 
mal feitos. 

O melhor pão é o de 
São Paulo 

Em Salvador, capital da 
Bahia, come-se o "pior pão 
do Brasil", ou talvez o "pior 
pão do mundo", segundo é 
voz corrente. Para corrigir 
êste defeito, o governador 
Antonio Carlos Magalhães 
convocou um renomado pa- 
deiro paulista, para vir dar 
um curso especial aos seus 
colegas baianos. 

Os padres norte - ameri- 
canos não querem aceitar 

o celíbato 

Pela Federação Nacional 
de Sacerdotes foi pedida a 
permissão ao clérigo de de- 
cidir por si mesmo se êle 
quer se casar ou continuar no 
celibato. Após extenso deba- 
te, a Federação, que repre- 
senta 60 por cento dos sacer- 
dotes católicos, nos Estados 
Unidos, pediu que se ponha 
em vigor imediatamente, a 
reforma do celibato obriga- 
tório. 

Alemães interessados na 
exposição de S. Pan|o 

Abriu-se a 22 de abril 
a grande Exposição Industrial 
de São Paulo. Chefiados pelo 
senador Max Weishaupt, vie- 
ram, em primeiro lugar, oito 
grandes industriais. Por um 
avião "Jumbo", virão mais 
tresentos industriais que com- 
pletarão a embaixada indus- 
trial alemã, interessadíssima, 
não sò pela demonstração dos 
progressos técnicos alemães, 
mas também na possibilidade 
da realização de vários pro- 
jetos no Brasil. 

Janeiro  
Fevereiro  
Março    
Abril  
Maio   
Junho  
Julho    
Agosto  
Setembro   
Outubro  
Novembro  
Dezembro  

T TAL GERAL 
Média diária  

119 anos de fundação 

A cidade de São José do 
Rio Preto festejou condigna- 
mente, a 19 de Março, seu 
119°. aniversário de fundação. 
O que lhe dá maior realce é 
a grande Escola Técnica de 
Aviação, estabelecimento ci- 
entifico único no Brasil. 

Um seqüestro de cem 
mil dólares na França 

A jovem Elizabeth Chesse- 
vier, estudante parisiense de 
psicologia, seqüestrada na 
primeira 2.,1 feira de março, 
foi resgatada por 100 mil dó- 
lares, pagos por seu pai, o 
diretor da "Bristish Petrole- 
um". Ha quatro dias e quatro 
noites a família vivia num 
verdadeiro, pesadelo. Chegan- 
do á casa, Elizabeth lançou- 
se aos braços de seu pai, que 
a esperava, afirmando que, 
em momento algum, seus se- 
qüestradores à haviam mal- 
tratado. 

Garimpeiros as- 

sustam Rondonia 

Com a paralização dos 
serviços de garimpos no Ter- 
ritório Federal de Rondonia, 
os garimpeiros estão chegan- 
do em grande número a Por- 
to Velho. Ali, inconformados 
com a suspensão de seus 
trabalhos gastam as últimas 
reservas de dinheiro em be- 
bedeiras, levando o pânico 
aos pacatos habitantes da ci- 
dade, especialmente nos ho- 
rários noturnos quando a 
baderna é maior e já pro- 
vocou inclusive a suspen- 
são das aulas. Para completar 
a intranqüilidade, sabe-se 
agora que o Ministério das 
Minas e Energias vai alojar 
mais 14.000 garimpeiros em 
Pôrto Velho, até que se deci- 
da a situação dos garimpei- 
ros. 

RUMO NORTE-RUMO SUL 

3.599 3.678 
3.161 3101 
3.141 3,044 
3.196 3.017 
3.400 3.289 
3.231 3.155 
3.866 3.591 
3621 3.494 
3.312 3.100 
3.436 3.257 
3.184 3.080 
3.923 3,943 

41.070 39.749 

80.819 
221 Veículos 

Governadores 

na pobreza 

Sob o título "Ajudem os 
Governadores" a revista Ve- 
ja (n0 136)relata que no Cea- 
rão Governador está comen- 
do de marmita de um res- 
taurante porque a cosinha 
de seu palácio não tem pa- 
nelas. Descobriu ainda que 
no primeiro cafezinho servi- 
do em palácio pelo Gov. 
César Cais o garçom ficou 
em dificuldades para áten- 
der a 15 pessoas com ape- 
nas 3 xícaras, as únicas que 
achou em palacio. 

Na sequencia da noticia 
"Veja" informa que o jor- 
naleiro fornecedor do gover- 
no do Paraná foi a Palácio 
apresentar uma conta de 
2.000 cruzeiros de jornais 
fornecidos "na valsa" à ad- 
ministração passada e até 
agora não pagos, sob pena 
de cortar o fornecimento. 

Boca de siri... 

SN Icria escolas 

Para preparar seus próprios 

elementos o Serviço Nacional 
de Informações criou a escola 

mais original do país. O povo 
não saberá onde funciona a es- 

cola, nem quem são os profes- 

sores nem os alunos. O obje- 
tivo da escola do SNI é prepa- 

ração de pessoal militar e civil 
para o atendimento das neces- 

sidades nacionais de informa- 

ções e contra-informações. 

'Cmnóamazôníco 

vira noticia 

Jornais e rádios do Maranhão 
e do Piauí divulgaram com des- 
taque a noticia oriunda de Im- 
peratriz a respeito da consulta 
dirigida ao Presidente da Re- 
publica sobre como receberia 
S. Exa, os estudos que seriam 
feitos nesta região sobre a cria- 
ção de uma nova entidade fe- 
derativa: O Estado Transama- 
zonico. 

Como já divulgamos em ou- 
tra edição, representantes das 
diversas classes sociais, em Im- 
peratriz e cidades circunvizi- 
nhas, examinam a possibilidade 
de uma re-divisão territorial, 
se apoiada pelos altos escalões 
administrativos, no intuito de 
uma zona geo-econômica até 
então estagnada se comparada 
com outras menos ricas mas que 
pela atenção dos governos cres- 
sem dia a dia enquanto marca- 
mos passo. 

Antes porém de qualquer 
movimento de vulto nêsse sen- 
tido, resolveram os idealizado- 
res da nova unidade submeter 
seu plano ao exame do Presi- 
dente da Republica sem cuja 
concordância a idéia não vinga- 
rá. 

Leiam e anunciem 

em O PROGRESSO 

1 - Antonio Milhomem Marinho 
2 - Elias Mendes Carvalho 
3 - Edilberto Alves Costa 
4 - José Moraes dos Reis 
5 - Humberto M. Marinho 
6 - Antonio Ramos Silva 
7 - Augusto M. Marinho 
8 - Maria Lenice Souza Castro 
9 - Aldenora Pereira Farias 

10 - Iracy Cardoso Soares 
11 - Naiza Ramos Sales 
12 - Gilberto Milhomem Marinho 
13 - José Jêner M. Marinho 
14 - Cleide Almeida da Silva 
15 - Maria Célia M. Marinho 
16 - Judiná Viana 
17 - Raimundo R. da Silva 
28 - Osmarina dos S. Xoleto 
19 - Maria Zenaide P. de Moraes 
20 - Antonio Menezes Ferreira 
21 - Rosa Borges Neves 
22 - Maria de Fatima M. Pereira 
23 - Nair Pereira Marinho 
24 - Lenir Pereira Nogueira 

25 - Alaila Costa Maranhão 
26 - Constantino P. dos Santos 
27 - Sandra Maria Rocha Silva 
28 - Eluzeldino Cardoso Soares 
29 - Maria de JesusP. de Moraes 
30 - Luizinha Pereira de Souza 
31 - Maria José R. Barros 
32 - Zilma Silva Reis 
33 - Filemon Soarte N. Filho 
34 - Salvador Costa Maranhão 
35 - Francisca Vieira Chaves 
36 - Maria Pereira Santos 
37 - Maria das Mercedes P. Brito 
38 - Maria Conceição C. Soares 
3y - Francisca Lopes Teixeira 
40 - Júlio Araújo Farias 
41 - Terezinha Pereira Barbosa 
42 - Carmir Cárdos Pereira 
43 - Helena Pinheiro dos Santos 
44 - Raimundo Teixeira Novais 
45 - Frankilim D. M. Marinho 
4^ - José Lima Guimarães 
47 - Maria de Fatima P. Brito 

1971 

Janeiro  3.545 3.274 
Fevereiro  3.136 3.017 
Março  3.211 2.986 

9.892 9.277 

TOTAL GERAL  19.169 

Média diária  213 Veículos 

Imperatriz (MA)., 15 / Abril / 1.971 

Edital de Citação 

Com o prazo de 30 dias 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 
da l.a Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão 
na forma da lei. etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, por êste Juizo e 
Cartório do 1^ Oficio corre o processo de inventário dos 
bens que ficaram por falecimento de JOSÉ DA SILVA BAN- 
DEIRA e sua mulher dona FRANCISCA DE MIRANDA BAN- 
DEIRA. E residindo fora desta Comarca e em lugar incerto 
e não sabido os herdeiros, filha—Tereza de Miranda Ban- 
deira e seu marido FRANÇA, e os herdeiros, netos — Ante- 
nor, Belisa, Raimundo, Tereza, Milton e Adalice, filhos da 
herdeira falecida Maria Bandeira Nery, conforme consta das 
declarações do inventariante, Antonio Fernandes Lima, man- 
dou passar o presente edital com o prazo de 30 (trinta) 
dias, pelo qual cita os mencionados interessados, para, den- 
tro de 5 (cinco) dias, apos o decurso do prazo deste edital, 
dizerem sobre as declarações prestadas pelo referido inven- 
tariante e assistirem aos demais termos do inventario e par- 
tilha, até final sentença, sob as penas da lei. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presen- 
te edital, que será publicado na Imprensa Oficial do Estado, 
uma vez, e no jornal "O Progresso" desta cidade duas ve- 
zes^ afixado no lugar do costume. Dado e passado nesta ci- 
dade de Imperatriz, aos dois dias do mês de Abril de 1971. 
Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilografei e 
subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da Io. Vara 

AGENCIAS; 

São Paulo - Rio - B. Horizonte - Goiânia - Bra- 

sília - Uberlândia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 — Fone 341 

Movimento de trânsito na rodovia Be- 

lém - Brasília no ano de 1.970 

(Dados colhidos no posto estatístico da sede do 2^ D.R.) 

Cacáu — Imperatriz (Ma) 
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Novos níveis salariais 

Noticiário radiofônico da 
Hecord, de São Paulo, nos 
dá conta que existe a possi- 
bilidade do Presidente Gar- 
rastazu Médici, dias próxi- 
mos decretar os novos ní- 

veis salariais. O salário-mi- 

nimo seria aumentado nas ba- 

ses dos 18 a 20 por cento, 

conforme as diversas regiões 

do País. 

VENDE-SE OU ALUGA-SE 

Magnífico salão situado na 
rua Godofredo Viana n0 

624 esquina da Travessa 
Magalhães de Almeida, nes- 
ta cidade, à tratar na Tra- 
ve&sa Magalhães de Almei- 
da 140 ou pelo telefone 461 

(4-4 23-5-71) 

Conflito popular 

1-f 
W Q abandonaria a mecânica 

blkswagen só por causa d 

-3,3 , : :: B : : • 

Telegrama de Recife para 
O Globo: "Incidente sem im- 
portância recém ocorrido en- 
tre populares na Rua Nova, 
no centro da cidade, teria 
passado despercebido, se não 
fôseera os nomes dos perso- 
nagens bíblicos dos partici- 
pantes. Foi o seguinte: Jesus 
Carlindo da Silva, conhecido 
pela alcunha de "Nazareno", 
desentendeu-se com um po- 
pular conhecido por Caifás, e 
que provocou a interferência 
do vendedor ambulante Moi- 

sés. Um soldado da polícia 
com o nome de David, dete- 
ve os brigões e os conduziu 
ao distrito. Manchete do jor- 

Por TEX 

nal: JESUS BRIGOU COM 
CAIFÁS, ESBOFfíTOU MOI- 
SÉS E FORAM PRESOS POR 

daVid". 

Falecimento 

Florindo Santos e Família, ainda 
consternados pelo desaparecimento 
trágico no dia 8 do fluente, em de- 
sastre automobilístico perto de Bra- 
sília. do seu ente querido — Hélio 
da Silveira Santos, vêm agradecer a 
tôdas as pessoas que he enviaram 
pêsames e palavras de conforto por 
tão profundo golpe. 

Deus saberá recompensar a todos, 
por este ato de piedade cristã. 

Tocantinópolis, 16,04.971 

um 

-- 

.3 

m 

-É 

Casa de Saúde Sta. Lúcia 

Clínica Geral - Cirurgia Geral e Especialisada - Pediatria 

Ginecologia - Obstetrícia - Ortopedia - Traumatologia- 
e a partir desta data Exames de vista com parte 

Clínica e Cirúrgica 

RAIO X — Laboratório de Análises 
Avenida Getulio Vargas N? 23 — Plantão Permanente (24 horas) 

IMPERATRIZ ^ MARANHÃO 

Não precisa. 

Já está em nessa loja 

o Volkswagen bonít 

Êle acabou da chegar, mas pelo 
jeito vai embora logo. 

É que as pessoas olham as coisas 
bonitas que o VW 1.600 tem, 
e saem querendo levar um 
para casa. 

O que é muito compreensível, 
pois seu desenho é muito bonito. 

Na frente, tem grandes faróis 
retangulares. 

Na frente e atrás, pára-choques 

que além de bonitos, são duplos. 
Nos lados. 4 portas. 
E atrás delas, outras coisas 

bonitas: um painel tipo jacarandá, 
acabamento luxuoso, sistema de 
ventilação interna, uma alavanca de 
câmbio mais curta e esportiva 
para reduzir o tempo de troca 
de marchas, um volante de 
desenho funcional... e bancos tão 
macios que convidam a gente 

a aproveitar tudo isso durante 
bastante tempo. 

O VW 1.600 ainda tem outras 
coisas bonitas, mas que não se vê; 
um motor de 60 HP, que permite 
chegar até 13S km por hora. 

Mecânica 100% Volkswagen, e 
por isso. 100% pão-dura. 

Igual à do "Fusca". 
Se v. já gosta dassa mecânica, 

aproveite. 

Comércio de Automóveis MAGDPAR S.A. @ 

_j =: Juízo de Direito da Comarca de Imperatriz Estado do Maranhão etc. 

Edital de Praça 

O Dr. José de Ribamar Fiquene Juiz de Direito da 

Ia Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

FAZ saber, aos que o presente edital virem, dele tomar 
conhecimento ou interessar possa que uo dia 18 de maio de 
1971, ás 10 horas na sala do Fórum, localisado no prédio da 
Prefeitura Municipal desta cidade sobre a presidência deste 
Juizo e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão vendidos 
em leilão público os bens adiante descritos penhorados á 
ALTEREDO OLIVEIRA GONÇALVES na ação execu- 
tiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A., a saber: 
Um terreno nesta cidade, sito a rua JOÃO LISBOA com a 
Rodovia BR-14 transcrito no registro de imóvel desta Co- 
marca sob o N0 5.078,^ livro 3 — E, Folhas 67, medindo de 
frente para a rua JOÃO LISBOA 118 M, 130 ditos de fundo 
paralelos á BELÉM-BRASÍLIA e 120 ditos de fundo, limi- 
tando á direita c/ a rodovia B.R. 14, e a esquerda c/a rua 
JOÃO LISBOA, fundo para o sudueste e fundos para o no- 
roeste. O qual foi avaliado em Cr$ 30.000,00 (trinta mil cru- 
zeiros), Sobre o terreno acima descrito encontra-se uma 
casa, sem compartimento coberta de telha com paredes 
de alvenarias S/ acabamento, ocupando uma area de 8 m. 
de frente por 15 m. ditos fundos lateraes valiados por cr$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros), uma máquina de 
beneficiar arroz marca ANDRÉA tipo 6 F, N0 2299, equipa- 
do com (3) burnidores um polidor e um separador TRIER, 
em perfeito estado de conservação, a qual foi avaliado em 
CrS 8.000,00 (oito mil cruzeiros) Um motor desmontado, fal- 
tando a bomba ingeíora a oleo diesel, marca MW, de fabri- 
cação alemã 76 HP, modelo 4 F 175 D, Nu 023-705, no va- 
lor de Çr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros.) Avaliados todos por 
42.500,00 (quarenta e dois mil quinhentos cruzeiros), e 
quem os referidos bens quizer arrematar deverá compare- 
cer uo dia e hora designados, sendo eles entregues a quem 
mais der e maior lance oferecido pago no ato o preço e 
as custas de arrematação. Dado e passado nesta cidade de 
Imperatriz, Estado do Maranhão aos 12 dias do mes de abril 
de 1971. Eu, Doracilda Ayres e Silva escrivã substituta 
datilografei e assino. 

Rua Minas Gerais, 13 —Teleg. MAGOPAR— Fone 151/153 — 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUEN3 

Juiz de Direito da ls Vara 

Auto Peças Anhangüera 

Praça Lino Teixeira — Entroncamento —Fone 27 0 = 

C G U. 06149363 — Inscrição Estadual 150053080 - Imperatriz - Maranhão 

PEÇAS e acessórios em geral PARA veículos: Willys— Chevrolet — Mercedes — Volkswagem — Ford 

Cortezia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veículos 
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lei 

O "Estado de São Paulo, 
órgão de renome da imprensa 
nacional, publicou notícia que 
diz de seu correspondente em 
Imperatriz informando que o 
prefeito Renato Moreira en- 
cabeçava um movimento local 
visando a criação do Estado 
do Tocantins. — Inconforma- 
do com a divulgação o Pre- 
feito Municipal dirigiu àque- 
le representante da imprensa 
paulista o seguinte telegrama: 

"Muito embora exista em 
Imperatriz movimento visan- 
do criar Estado Tocantins vg 

carece qualquer fundamento 
nossa participação conforme 
vossa publicação de 21 cor- 
rente pt Publicação dessa 
maneira visa exclusivamente 
pleitear incompatibilidade 
com Governador Pedro Neiva 
de Santana e desprestigio a 
Imperatriz e seu povo pt 
Continuamos acreditando nos- 
so Governador vg homem de- 
cidido que não se deixa in- 
fluenciar comentários despro- 
vidos fundamento pt SDS Re- 
nato Cortcz Moreira prefeito 
Imperatriz" 

ALÕ, BELEZAS! 

Imperatriz no "Miss Maranhão" 

Pela primeira vêz a cida- 
dade Imperatriz mandará sua 
representante ao concurso 
de Miss Maranhão, realizado 
anualmente como preliminar 
do concurso nacional para 
escolha da Miss Brasil. 

Os Diários Associados, pro- 
motores da eleição, endere- 
çaram correspondência nês- 
se sentido à Senhora Diva Mi- 
Ihomem Moreira, primeira da- 
ma do município, que já so- 
licitou, em resposta, a remes- 

sa do regulamento do 
curso. 

Con- 

A escolha de Miss Impera- 
triz será amplamente divul- 
gada, em obediência âs nor- 
mas do concurso nacional e 
obedecerá a intensa promo- 
ção social e comerccial. A 
eleita viajará a seguir para 
participar da escolha da re- 
presentante estadual, tudo às 
expeneas dos Diários Asso- 
ciados. 

As Centráis Elétricas do 
Maranhão encaminharam ao 
prefeito da cidade o organo- 
grama dos serviços de insta- 
lação da rêde de energia elé- 
trica local, já aprovado 
pelo Governo do Maranhão e 
pela Eletrobás. De acordo 
com êsse organograma a cap- 
tação de recursos para a obra 
está prevista para abril e 
maio; a aquisição e transpor- 
te do material irá de junho a 
outubro; e montagem rêde em 
novembro e dezembro, para 
inauguração do dia de Natal. 
Em setembro será assinado o 

contrato entre a CEM AR e 
Prefeitura local para explo- 
ração dos serviços. 

O Govêrno do Município es- 
clarece que os grupos gera- 
dores destinados a Imperatriz 
já estão comprados, enquan- 
to a construção dós postes 
(de cimento) já foi empreita- 
da, obrjgando-se o empreitei- 
ra a montar a fábrica dos 
mesmos em Imperatriz, o que 
será mais uma fonte de em- 
prêgo local. 

Segundo a CEMAR, essa 
instalação custa C r $ 
4.585.950,00. 

Triste e só 

J. R. FIQUENE 
(Da Academia Literária de Presidente Dutra) 

A tarde caía, esvaindo-se 
de tristeza. Num temporal in- 
termitente e agonizante, sen- 
tia eu a pureza dos dias. le- 
vado ao sombrio entusiasmo 
da vida, a que aspirava com 
elevada emoção: triste e só. 

Triste, porque o coração se 
fechara em ambiente fugidio, 
em que as teclas negras da 
solidão empanou o deslustre 
da vida. Só, porque o tempo 
se separara de minha fisiono- 
mia, vertiginosamente, para 
repousar num debilitante ful- 
gôr de ausência, onde a poeira 
dos dias manchou o rito al- 
vissareiro de um passado. 

Que mais dizer, se busco 
os elementos intrínsecos da 
natureza na exuberância de 
seus encantos e maravilhas, 
e a chuva apagou o vestígio 
dos idos de uma história sem 
ventura?!.., 

Compassivo de tudo, porém, 
na estese máxima da beleza 
do outro dia, cujo sol radian- 
te espreita o volume do orbe 
em manhã festiva, passo eu, 
com meus cuidados, por ve- 
rêda onde o negrurae da noite 
anterior deixou de existir, 
porque o vento benéfico 
soprou © nevoeiro que me 
castigou demoradamente. 

Agora, sim. É novo dia. 
Deixei de estar só. Deixei de 
ficar triste. O sol, quando 
terminar o roteiro maravilho- 
so, para dormir no ocaso, 
virá a lua, compadecida, 
encher o vasio de minha alma. 
para que possa eu balbuciar: 
"na alegria breve de minha 
vida suportei as emoções das 

horas ausentes, ora de par 
com a solidão, ora com a tris- 
teza e, fugindo desse vazio 
tremendo, subi ao firmamento 
para admirar, em tom de sú- 
plicas, e plangente, a lua... e 
as estrelas.., que pastavam no 
curral do céu." 

O colunista estêve alguns dias au- 
sente, em Anápolis, tratando de ne- 
gócios. Regressando, está no "baten- 
te" desta coluna e ai vai o desfile na 
"PASSARELA" 

Estivemos tomando "um banho" 
de cultura através de um informal 
"bate-papo" com o ilustre Dr. Fique- 
ne. Abusamos e "roubamos o próprio 
M.M. Juiz no seu precioso tempo, 
Mas fomos felizes no "assalto": Dis- 
se-nos o homem de letras que está 
estudando a possibildade da criação 
da Academia de Letras de Impera- 
triz. É por isso que sempre damos 
nota "10" ao dr. Fiquene. 

DR. CARLOS AMORIM 

Aniversariou, dia 21 de Abril, o 
digno médico dr, Carlos de Amorim, 
um dos diretores do Hospital Sta. 
Tereza. Nome dos mais destacados 
de Imperatriz, embora tardiamente 
enviamos as felicitações a que faz 
jús pelo evênto e pela sua dedicação 
profissional. 

xxx 

Depois de amanhã, 5 de maio, es- 
tará contando tempo o dr. Héber 
Chilon de Monção, médico residente 
em Belém, pediátra conceituado e 
catedrático da faculdade de Medici- 
na da Universidade Federal do Pará. 
Parabenizamo-lo através do seu ma- 
no jornalista Hélíus de Monção, nos- 
so Secretário e Redator 

Depois de alguns dias ausente na 
Capital do Estado, onde fôra tratar 
de assuntos administrativos, retor- 
nou em 24/4 o Prefeito Renato Cor- 
tez Moreira, bastante satisfeito com 
os resultados de seus contactos em 
S. Luiz, todos em benefício de Im- 
peratriz. Principalmenle no que diz 
respeito a iluminação pública que 
nos é assegurada para o fim do ano 
corrente. Boas vindas, sr. Prefeito. 

xxx 

De S. Luiz também retornou o 
dr. Raimundo Nolêto, da rápida via- 
gem que fizera nos interesses do 
seu HOSPITAL SÃO RAIMUNDO. 
Ao ilustre médico o nosso "bieve- 
nido". 

KALAM HELEUTEROS 

Nâo há, no mundo, uma cidade onde se veja tanto progresso como 
esta daqui. 

Sim senhor, bicho, nSo faz essa cara de mofo que eu provo. 
Provo por progresso mais progresso. 
Veja lá: 
tiá um ano atrás nâo se via, nesta cidade, um progresso, sequer. 

Quer dizer, via mas era progresso esporádico, e quase sempre mixuruca 
que não dava gosto. 

De maio do ano passada para cá, pronto, ninguém segurou (1) mais 
o progresso, aqui Foi tanto progresso, e cada um melhor que o c tro. 
Afora um grupo escolar—único no mundo—com teto invisível (2), ma 
Infinidade (3) de buracos, instalados estratégi-amente nas ruas así ta- 
das i,???), todos de boca pra cima, iluminação da cidade com luz negra 
(4), que são progressos que merecem destaque especial (5), tivemos tan- 
to progresso que, nêsses têrmos a cidade pode se considerar campeã. E 
até exportamos. Marabá e Carolina foram e são duas ávidas receptado- 
ras do progresso de Imperatriz 

Agora, quem quizer que acredite: Até São Paulo, pasmem, recebeu 
o progresso desta hnmilde cidade. 

Mas agora você vem e me pergunta; onde está tanto progresso 
que eu não vejo? 

Eu respondo: 

Pombas, ô cara, o que é que tu fazes desse monte de minhocas 
amarelas que tu tens dentro da cuca? (6) Tu nâo tens. agorinha na mão, 
pô? Pois é, meu. dá uma olhada no nome do jornal que tu estás lendo. 
Viu? Não tem escrito aí, bem em cima "O Progresso"? Isso mesmo. 

Tá certo que você, acostumado a ler enciclopédias diárias do calão 
de "O listado de São Paulo", "O Correio Brasiliense", etc,, possa pen- 
sar que o nome mais certo poderia ser "Jornal Eco''. Mas a megaloma- 
nia è nossa e a gente dá pra ela o nome que a gente bem entender, dá 
licença? 

Muito bem. Um ano, um ano de "O Progresso". Parece pouco, mas 
aqui, onde tudo termina antes de comecar, já è uma grande vitória, Mui- 
tas vêzes êle saiu na marra, com o Vieira e o Jurivê trabalhando atè 
a madrugada de sábado pra êle sair no domingo cêdo. Informando, 
combatendo, esclarecendo, transformando-se na tribuna ãe onde aiguns 
corajosos arrojaram-se em defesa do interesse coletivo. Pode-se dizer 
que está consolidado. (7). 

Esta è a edição comemorativa do seu primerio aniversário. Pri- 
meiro de uma série. A partir d' agora poderá ostentar, orgulhosamente 
no expediente (8): Ano lí. 

Parabéns "O Progresso", pois voce nâo o foi só no nome, Foi o 
único com que esta cidade (9) contou nestes 365 dias que passaram. 

E, ao que tudo indica, ainda o será por muito tempo. 
Feliz aniversário. (10). 

1) — Argh! que falta de originalidade .,. 
2) — Mas não fica em baixo dele em 

senão voce se ... 
dia de chuva, meu filho, 

3) — Eu bem que comecei a conta-los, mas não tive saco pra ir até o 
o fim. Ficava velho, pô. 

4) — Êsse já é antigo. Só quando é noite de luar que prejudica um pou- 
co a estetica. 

5) — Pera aí, ia me esquecendo que mandaram tirar o anteparo de con- 
creto que protegia uma rua elevada, contra a erosão para que os 
circunstantes cidadãos pudessem entrar em contato com as forças 
da natureza. Veio a chuva e, pra cooperar, botou força mesmo a 
levou a metade da rua, Mas em compensação, quem viu aprendeu 
que com a naturaza não se brinca, 

61 — Ou coco se o leitor for baiano, 
7] Quem disser que eu estou especulando, também está, ao dizer o con- 

trário. Então deixa. 
8) — Rimou? 
9) — Que vive e sobrevive de teimosia dos seus habitantes.. , 
10)— Pausa pra rir da cara de hôbo do imbecil que foi !er confiado no 

título, pensando que o progresso era outro. Será que tem? E todo 
caso não me de:xa perder ocasião que eu de bom humor. Afinal 
hoje é o aniversário d' O Progresso. Ka, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra,,.. 

silva júnior 

"OPROGRESSO", via desta coluna, 
parabeniza ao confrade Maranhão pe- 
la bela promoção "a festa do mocotó" 
Nosso cumprimentos também aos 
quartanistas do "Bernardo Sayão". 

Sugerimos à Diretoria do Clube 
Recreativo Tocantins que requisite 
ao Sr. Delegado local um policiamen- 
to permanente às festas que promo- 
va. Isto para que, quando necessário 
pela exaltação de certos elementos, 
ela (a Polícia) colabore com a Dire- 
toria na garantia e no zêlo do bom 
nome do CRT. 

Severino Silva sempre atuante à 
frente do Sidicato dos Arrumadores, 
pugnado pelo seus associados. Na se- 
mana do Trabalhador, encerrada sá- 
bado. a organização que dirige este- 
ve comemorando conforme manda o 
figurino Destaque merecido para o 
Severino, que sabe o que faz e sa- 
be o que quer pela grandeza da 
classe. 

27 de Abril, foi um dia de festas 
para o dr Raimundo Nolêto. Come- 
morava, entre alegrias justificadas, 
os aniversários de sua consorte, mé- 
dica Ruth Ferreira de Aquino Nolê- 
to, e da filha do casal, a graciosa 
Zilda. 

Ao ilustre casal e à filhinha que- 
rida, enviamos os parabéns d"0 PRO- 
GRESSO", via desta coluna. 

xxx 
Transcorreu no dia 14 de abril pas- 

sado a data natalícia da Sar. Leonor 
Mesquita de Macêdo, virtuosa Espo- 
sa do nosso redator-chefe. 

Embora com bastante atraso, a fa- 
mília d'0 PROGRESSO divulga O 
acontecimento e parabeniza a ani- 
versariante. 

Vimos na cidade o sr. Cícero Lean- 
dro, comerciante em Marabá. Ao bom 
amigo a nossa satisfação de tê-lo en- 
tre nós. 

xxx 

Dia 25 de a b r i 1 a menina-moça 
Maria do Amparo, completou 15 pri- 
maveras. É filha do casal Francisco 
Freitas e digníssima esposa, dona, 
Maria de Lourdes Freitas, nossos 
parabéns. 

A Associação Estudantil Impera- 
trizense fez realizar a "FESTA DA 
PRIMAVERA", no passado dia l.s de 
Maio, no Clube Tocantins, com o 
desfile "Flores do Brasil" represen- 
tadas por encantadoras jovens. Óti- 
ma promoção que merece aplausos. 

A primeira dama do município re- 
cebeu dos diários associados oficio 
convidando para que Imperatriz par- 
ticipasse do concurso miss Maranhão. 
Já foram tomadas as providênçias 
cecessárias para a realização do con- 
curso m 83 Imperatriz do qual a ven- 
cedora irá representar nossa cidade 
en São Luiz Podendo ser a miss 
estado. 

D. Diva está na expectativa do che- 
gaca do regu amento, para que seja 
marcado a data e o local para rea- 
lização do mesmo. 

A renda do referido concurso se- 
rá de caracter filantrópico 

Vamos prestigiar uma vez que fi- 
cará na história a primeira realiza- 
ção de algo tão importante na vida 
social da nossa imperatriz. 

Seguindo pare a cidade de Santa 
Inez o nosso amigo José Ribamar 
Braga que funcionou por muito tem- 
po como fiscal de rendas estaduais 
nesta cidade. 

ELÓI SANTOS 

assessor de imprensa 

O sr. Elói Santos, da Ra- 
dio Liberal, é o novo asses- 
sor do Governador Fernan- 
do Guilhon, do Pará. 

O radialista é o criador, 
apresentador e locutor do 
programa "O boêmio, a se- 
resta e a saudade", de gran- 
de audiência naquele Esta- 
do e mesmo fóra dêle, inclu- 
indo Imperatriz onde o '"voz 
de veludo" tem inúmeros 
ouvintes. 


