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O noticiário "A Voz do 
Brasil", do dia 9 próximo 
passado anunciou a libera- 

0 CONCURSO E A VIAGEM DE "MISS IMPERATRIZ" 

Ü 

Acima, as srtas. Josenília M. Costa, Luiza Lima Lucena, Regina 
Célia Araújo, Fátima Ellane C. Silva e Maria Conceição Freitas, que, 
na noite de 29 de maio passado, concorreram ao uMiss imperatriz", 
nos salões do C. R. Tocantins. Ao lado, a eleita FaTíMA ELIANE 
que, como Miss Imperatriz, viajou para S. Luiz onde, na noite de 
ontem, representou a mulher imperatrizense no concurso MISS MA- 
RANHAU. 

ração pelo Tribunal de Con- 
tas Federal das verbas do 
Fundo de Participação des- 
tinadas ao município de Im- 
peratriz, e retidas há cerca 
de dois anos, como já no- 
ticiamos fartamente. 

Espera-se que, se outros 
impecilhos não surgirem, 
possa agora a administração 
municipal levar a bom têr- 
mo os seus planos que têm 
por base o recebimento des- 
sa verba. 

A caniÉ da LEI 

No louvável intúito de con 
seguir numerário que possi- 
bilite o funcionamento da 
Casa do Estudante em Im- 
peratriz, a nova diretoria da 
LEI, decidiu lançar sua can- 
didata a Rainha da Pecuá- 
ria, promoção que se desen- 
volve paralelamente à Ex- 
posição Agro-Pecuária. • 

Para representar a classe, 
os estudantes escolheram a 
bonita Francisca Maria da 
Conceição, aluna de um dos 
colégios da " Fundação Eu- 
rico Gaspar Dutra". 

Leia e divulgue 

O "PROGRESSO 

Preíeitura em íóco 

Atos do Executivo Advogado ameaçado de morte 
Qual a mais bela?... 

O prefeito municipal baixou 
portaria nomeando uma Comis- 
são encarregada de fixar normas 
para a escolha do Hino, Bandei- 
ra e Escudo da cidade de Im- 
peratriz. 

★ 

Colheu a reportagem que 
em decorrência de animosi- 
dade surgida em meio a tra- 
balhos forenses, o funcio- 

Outra portaria nomeia Comis- 
são para efetuar o levantamen- 
to das ruas da cidade e dar 
nomes àquelas que não o têm 
até aqui. 

CEMAR envia 

T ransf armadores 

ARROZ E CASCA PROIBIDOS 

A secagem do arroz e o a- 
montoamento de cascas dessa 
gramínea nas ruas da cidade foi 
proibido em recente ato muni- 
cipal. Em relação às cascas, a 
proibição estende-se aos terre- 
nos baldios, quintais, escava- 
ções e áreas cultivadas, dentro 
do perímetro urbano. 

O Prefeito Renato Cortez 
Moreira, ora em S. Luiz tra- 
tando de negócios adminis- 
trativos, enviou fonogrâma 
ao secretário José Gomes de 
Arruda comunicando ter a 
CEMAR já enviado os pri- 
meiros transformadores para 
Imperatriz, via rodoviária, 
devendo aqui chegar nos 
próximos dias. 

Tribunal absolve 

Juiz-Advogados e Escrivão 

Jovenília Cortez, inconforma- 
da com o andamento de seu 
processo de desquite, ofereceu 
ao Tribunal de Justiça uma 
queixa contra o então Juiz de 
direito de Imperatriz, Dr. José 
Guimarães Filho; envolveu na 
denúncia o escrivão Antenor 
Bastos, o então promotor da 
comarca, Dr. Leovegildo Freitas 
Silva e também nosso redator 
chefe, Jurivê de Macedo, que 
funcionou naqiiêle processo 
como promotor ad-hoc. 

Já no primeiro julgamento, o 
Tribunal de Justiça do Estado 

nário público Alan Kardeck 
Duailibe ameaçou de morte, 
o provisionado Álvaro Álva- 
res Pereira, quando na re- 
sidência dêste chegou a sa- 
car de um revólver cal. 38 
que, todavia, não chegou a 
disparar, graças à interven- 
ção de terceiros. A arma foi 
apreendida e o caso está en- 
tregue à polícia. 

Plesbicito 

para divórcio 

absolveu os acusados. Todavia, 
houve recurso e o STE anulou 
aquêle julgamento, mandando 
que fôsse renovado o processo. 

Tudo recomeçado, chegou 
agora a novo julgamento o caso, 
o que se deu no dia 9 último. A 
essa altura já somente o juiz e 
o escrivão estavam envolvidos, 
eis que os advogados foram ex- 
cluídos da denúncia pelo Minis- 
tério Público. Por decisão unâ- 
nime, os denunciados foram ab- 
solvidos. encerrando-se de vêz 
o processo que se arrastava há 
5 anos, aproximadamente. 

De todos os quadrantes do 
Estado chegaram à capital 
gonçalvina as mais belas 
representantes da beleza fe- 
minina que, à noite de ontem 
disputaram, numa promoção 

Patrulha Ro- 

doviária vem aí 

O povo brasileiro será convi- 
dado a pronunciar-se sôbre o 
divórcio, caso consiga o Senador 
guanabarino Nelson Carneiro 
ver aprováda a sua pretensão 
de um plebiscito nacional para 
êsse fim. Segundo os observa- 
dores, a idéia do Senador será 
tenazmente combatida pelos 
círculos católicos, especialmente 
pela "TFM", mas tem ampla 
possibilidade de vitória se admi- 
tido o voto dos jovens. De 
acordo ainda com as observa- 
ções, as recentes consultas po- 
pulares mostram grande indice 
de aceitação do divórcio pelos 
brasileiros, ponto de vista ja 
aceito até por sacerdotes cató- 
licos, um dos quais ja disse que 
"não se pode manter unido o 
que Deus quei separado", ou, 
em outras palavras, não se 
deve forçar a união do casal 
quando rompidos os laços que 
o levaram ao altar ou ao pre- 
tório 

Informam-nos que está de 
chegada a Imperatriz uma 
patrulha rodoviária da 
SVOP composta de máqui- 
nas pesadas que entrarão 
imediatamente em ação nos 
serviços do nôvo aeroporto, 
e, segundo informações da 
Prefeitura, serão igualmente 
postas ao serviço da rodo^ 
via Imperatriz-Coquelândia, 
dentro das normas do Con- 
vênio Estado-Município, re- 
centemeáte assinado. 

dos Diários Associados,o al- 
mejado título de "MISS MA- 
RANHAO".Segundo noticias 
veiculadas em S. Luiz, não 
obstante a presença de outras 
moças com amplas possibi- 
lidades, a nossa "Miss" Fati- 
ma Eliane apresentava tam- 
bém condições de igualdade 
tendo o destaque marcante 
da cultura de par com a 
simpatia cativante e o fino 
trato para quantos a buscam. 

A vencedora de ontem 
concorrerá, com as demais 
representantes de outras Es- 
tados, à corôa de "Miss Bra- 
sil", ao se apresentarem pe- 
rante ' um rigoroso júri na 
passarela do Maracanazinho, 
que finalmente escolherá a 
MAIS BELA BRASILEIRA 
com vistas ao "Miss Univer- 
ao", oportunamente. 

Tribunal solta Reinaldo 

Absolvido pelo Tribunal 
do Júri, o acusado Reinaldo 
Texeira Alves foi mantido 
encarcerado em virtude de 
recurso do Ministério Públi- 
co contra a decisão do júri. 

Todavia, o advogado Juri- 
vê de Macedo impetrou pe- 
rante o Tribunal de Justiça 
do Estado uma ordem de ha- 
beas-corpus em favor de seu 
constituinte, sob a funda- 
mentação de que o mesmo 

apresentara-se expontânea- 
mente à policia quando da 
prática do delito, confessando 
crime de autoria imputada a 
outrem. Segundo o advogado, 
o réu estava protegido pelo 
318 do C. Penal, entendi- 
mento acolhido pelo T. de 
Justiça que concedeu a 
ordem, sendo Reinaldo pôs- 
to imediatamente em liber- 
dade pelo juiz presidente do 
júri. 
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mosaicos literários 

A ALEGRIA 

(De: José de Ribamar Fiquene, da Academia Li- 
terária de Presidente Dutra.) 

Vi um homem que ria, às escâncaras. Percebi, de logo, que estava ale- 
gre e conversei com êle demoradamente. Depois, saímos juntos. Descobri, 
então, que estava festejando mais o passar de um janeiro na hisfória de 
sua vida. 

Ê a alegria o reflexo festivo da alma. Mas nem sempre o sorriso é 
o resultado da satisfação. Muitos sofrem até, esboçando ares de contenta- 
mento. outros choram, quando acometidos de enorme prazer. 

Com o mundo se nos apresentam os quadros da existência, ora ma- 
nifestando a certeza absoluta da sinceridade, ora contribuindo para os sen- 
timentos puros, cujo valor real se alcança no traço fisionômico que carac- 
teriza o temperamento de tôda pessoa alegre. 

O homem ri de saudade. A mulher ri de dor. A criança ri de nada. 
A humenidade ri na paz e chora na guerra. Mas a alegria pode ser tam- 
bém paz e guerra. Dai, verificar-se que todos externam manifestações 
distintas. Traçada, pois, a distância dos tempos, tudo se acrescenta ininter- 
ruptamente à constituição da grandeza da vida, que se enobrece e se a- 
primora na razão manifestada pelo sorriso e pela dor. 

Alegra-se o nascer. Alegra-se o sofrer. Alegra-se o morrer. 

dois sonêtos 

De Marabá para Imperatriz: 
o poéta oferece ao estilista H.C.M. 

PROMESSA 
(A. M. F) 

Eu te .prometo o céu ... a terra ... 
Eu te darei glórias e riquezas. 
Tudo quanto em mim se encerra 
será um dia teu — tens por certeza. 

E o tempo indulgente correu ... 
Confiante eu levava esperando 
na Promessa que alguém prometeu, 
sem saber que me estava enganando. 

Hoje, claramente entendo 
que já não resta esperança — é o fim da ilusão —. 
Hoje, somente hoje, compreendo 
que o meu sonho é mera frustração. 

Promessas ... tanto tanto prometidos 
os sonhos vãos de uma glória ... 
Os castelos — todos destruídos . .. 
Ê mais o fim de uma história. 

De Imperatriz para Marabá: 
o estilista agradéce a> poéta A.M.F 

MÃOS BENDITAS 

(H.C.M.) 

Com o calor do sopro mais divino 
que a criatura de barro humanizou, 
quiz Deus também dar-lhe grato destino, 
feliz qual a grandeza com que a criou. 

Luminosa centêlha — tão gloriosa — 
vibrou no coração daquêle filho 
através do amôr de real história, 
mostrando caminhos de raro brilho. 

E decorrendo os tempos, firme e eréta, 
eleveu-se uma imagem : a do Artista 
p'ra cantar a maior glória do Estéta. 

Graças ao Mestre é então que se complétaj 
pura e bela, a sublime Tela escrita 
por mãos que sao benditas — MÃOS DE POÉTA!! 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

Atenção 

Dona Raimundinha Pires leciona CURSOS DE ARTE 
CULINÁRIA, BANDEJAS E CONFEITO e aceita enco- 
mendas de salgados, frios, bolos e pratos típicos para Ca- 
samentos, Batizados, Aniversários, Festas, etc. 

Tratar à rua Minas Gerais, confronte à MAGOPAR. 

HOSPITAL SÃO R A1MUNDO 

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

0 MAIS EM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do Tórax — Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia —Pediatria—Clínica Gerai—Doenças dus oihos e receituario de oculod 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n"5 136 

Diretor-Proprietári o 
José Matos Vieira 

Diretor e Redator-Chefe 
Jurivê de Macêdo 
Secretário e Redator 

Héllus de Monção 
Hedatores 

Luis Henrique Véras 
Pedro José Pereira Braga 

Colaboradores: diversos 

TIRAGEM 

800 Exemplares 
Núxnero avulso : 0,50 

» atrazado: 0,60 

Assinatura anual 20,00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Slmplicio Moreira, 1K79 

A direção não assume responsabili- 
dade por'conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicados 

Coisas nossas 

JURÊDO escreve: 

O Mártir do Arroz 

O PROGRESSO 

IMPORTANTE 

Vários fatores levaram 
a direção d "O PRO- 
GRESSO" para a delibe- 
ração de que, a partir 
deste mês, toda MaTE- 
RIA PAGA será liquida- 
da antes da publicação, 
como é procedido em 
todos os jornais. Dessa 
forma, face ao presente 
AVISO, esperamos que 
os interessados em pu- 
blicação de matérias, 
sem qualquer distinção, 
compreendam a nossa 
decisão aliás cômum em 
se tratando de divulga- 
ção jornalística. 

A REDAÇÃO 

Sempre ouço falar em Cidade da 
Uva, Capital do Café, Terra do Cal- 
çado e outros epítetos dessa natu- 
reza. Mas não me lembro de qual- 
quer referência à Capital do Arroz, 
produto que talvez pela humildade 
de sua cultura ou pelo seu alto con- 
sumo entre a plebe rude ainda não 
conseguiu sensibilizar a opinião pú- 
blica nacional que aliás só é "opinião 
pública" quando vem lá do alto, dos 
Palácios para o povo; porque o que 
vai do povo para os Palácios isso 
não é opinião pública: é fuxico ou, 
no máximo, "boato infundado". Mas, 
voltando ao fio da meada, ainda não 
ouvi falar em Festa do Arroz, po- 
risso que vou ver se consigo dar 
uma de original e lanço aqui, hu- 
mildemente, a ídeia de fazermos ue 
Imperatriz a Terra ou Capital do Ar- 
roz. Explico porque; nada toca me- 
lhor a sensibilidade do imperatrizen- 
se do que essa gramínea que des- 
bancou até o babaçu, tradicional e 
decantada palmeira "onde canta o 
sabiá" havida como o simbolo do 
Maranhão E o desmesurado amor do 
irhperatrizense pelo arroz é que 
nos põe à vista êsse espetáculo iné- 
dito em que o palco é a via pública 
e a vedete é o arroz espalhado, 
quarteirões inteiros, sôbre o asfalto 
que em outras terras tem finalida- 
de menos nobre como pista de car- 
ros, por exemplo. Dá gôsto a gen- 
te passar pela Avenida Getúlio Var- 
gas nas hotas de maior movimento, 
desfilando ao lado daquêles estirões 
imponentes na magestade de seu 
amarelo-ouro, mostrando ao passan- 
te a riqueza da terra. Mas o que 
me causa admiração maior é ver 
que até o arroz espalhado no as- 
falto sofre a influência dos padrões 
convencionais na sociedade. Lá na 
minha rua, para ser preciso, nem 
carros nem pedestres se desviam 
dos filões amarelos. Não sei se por- 
que a rua é humilde ou é porque não 
fica o espaço desocupado, o fato é 
que carros e pedestres desfilam sô- 
bre os preciosos caroços, com uma 
indiferença de dar dó. Mas na Ave- 
nida, aí respeita! O arroz fica de um 
lado; sacos também distribuídos es- 
trategicamente, e os carros e pedes- 
tres passam pelo outro lado, talvez 
para não conspurcarem com suas 
rodas e tacões a beleza daquêle es- 
pêlho da grandeza local. E lado a 

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 

lado com os estirões rizícolas des- 
filam os carros na mão e na contra- 
dita, espremidos, correndo o risco 
de uma batida, mas respeitadores da- 
quela fita amarela indolentemente 
exposta sôbre o asfalto quente. Nin- 
guém ousa passar por cima; todos 
respeitam. E Trânsito consente? — 
vocês perguntarão.—Claro que sim; 
tanto consente que não toma pro- 
vidência alguma, aliado mudo e fiél 
da fiscalização municipal, unidos am- 
bos numa homenagem muita justa 
ao arroz que não pode ser tocado. 

Virá o dia, talvez, que desvian- 
do-se dêsses áureos estirões um car- 
ro baterá contra outro ou contra um 
passante que naturalmente passará 
também desta vida para a melhor. 
E é aí que eu deixo a minha suges- 
tão: êsse morrente não poderá ser 
tratado como um defunto comum, 
porque êle será, oficialmente, a "pri- 
meira vítima do progresso da terra." 
Como tal, receberá as homenagens 
apropriadas, de Governo, Trânsito e 
povo, enterrado com certeza numa 
cova forrada com arroz, o corpo en- 
volto em miriades de "agulhões" e 
"catetinhos''. 

E quando daí em diante, anualmen- 
te, comemorarmos a Festa do Arroz, 
èsse defunto famoso (quem terá es- 
sa glória?) "'aparecerá nos cartazes 
de promoção. No cartaz— a suges- 
tão ainda é minha — o morrido 
aparecerá em decúbito ventral, bra- 
ços estirados sôbre uma fita de ar- 
roz tinta de sangue, ante o olhar de 
admiração dos espectadores que 
não ousam pisar aquela preciosidade 
amarela. E em lêtras-ouro virá a 
inscrição "X.. o mártir do arroz. Ho- 
menagem de sua Terra". 

Fica a idéia, de graça para os co- 
fres públicos ou entidades particula- 
res, 

^Pará homena- 

geia maranlyenée. 

Os herdeiros em Belém do 
ex-intendente Antônio Lemos, 
vão receber em Belém o tí- 
tulo de cidadão de Belém, 
post-mortem, conferido àque- 
le homem público pela Câ- 
mara Municipal de Belém, 
a requerimento do vereador 
Augusto Meira Filho. — Para 
muitos, Antônio Lemos foi o 
melhor administador da ci- 
dade de Belém e era mara- 
nhense de nascimento. 

Guias de Recolhi- 

mento do INPS 

Você encontra na Tip. VIOLETA 

Auto Peças Anhangüera 

Praça Lino Teixeira — Entroncamento —Pope 2 7 0 

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

peças e acessórios em GERAL PARA veículos: — Willys— Chevrolet—Mercedes — Volkswagen — Ford 

Cortezia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veiculos 
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Comércio de Automóveis MAGOPAR S/A 

CGC — 06.141.006. — INSC. 156.052.803 — IMPERATRIZ — MARANHÃO 

- BALANÇO GERA L 1970 - 

RELATÓRIO DA DIRETORIA SOBRE EXERCÍCIO DE l.OJÜ 

Senhores Acionistas : 

Atendendo a determinações legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação 
o Balanço Geral e Demonstrativo de "'Lucros & Perdas", conjuntamente com o parecer do 
Conselho Fiscal, concernente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1.970. 

A Diretoria permanece ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas, para quaisquer in- 
formações que se tornarem necessárias ao perfeito conhecimento das contas ora apresentadas. 

I Imperatriz, 31 de Dezembro de 1970 

RAIMUNDO PEREIRA BRINGEL 
Diretor Presidente 

JOSÉ RIBAMAR BRINGEL 
Diretor Superintendente 

ALIPIO ALCIDES DE CARVALHO 
Diretor Comerctal 

9.754,10 

ATIVO 

DISPONÍVEL 
Caixa   9.431,27 
Banco do Brasil S/A  197,17 
Banco da Amazônia S/A  86,96 
Banco Estado do Maranhão S/A  38,70 

REALIZÁVEL   

Duplicatas a receber    60.534,25 
Veículos novos :  46.725,00 
Peças V.W  37.883,36 
Outras mercadorias   67.087,70 
Combustível e Lubrificante  9.980,40 
S.U.D.A.M    3.037,95 

IMOBIL1ZAÇÃO FINANCEIRA 

Terreno e const. Andamento (P.TRÊ)  31.746,69 
Prédios e benfeitorias-'SEDE"   19.970,52 
Const. andamento "SEDE "  37.016,81 
Máquinas Ferramentas e equip   44.498,67 
Moveis utensílios e Insc,   28.804,57 
Veiculo de uso da firma  20.360,00 

COMPENSADO 
Bancos conta cabranças   42.686,78 
Caução da Diretoria   400,00 
F.G. Tempo Serviço  168,72 

TOTAL ATIVO  

225.248,66 

182.397,26 

43.255.50 

460.655,52 

(Quatrocentos e sessenta mil seissentos e ciucoenta e cinco cruzei- 
ros e cincoenta e dois centavos). 

PASSIVO 

NÃO EXIGIVSL 
Capital  80.000,00 
Reserva Legal    714,35 80.714,35 

EX1GIVEL 

Bco. da Amazônia S/A Tit. a pg   50.000,00 
Bco. Estado do Maranhão S/A   30.000,00 
Bco. do Brasil S/A C/ Desc. 7.239,31 
Bc©. da Amazônia S/A C/ Desc    3.439,47 
Bco. Est. Ma. S/A C/ Desc  32.008,00 
I N.P.S. a recolher  8.970,57 
F.G.T.S. a recolher    1,548,59 
I.C.M. a recolher   78.594,34 
Imposto de Renda a recolher  246,25 
Lucro liquido exercio de 70      26.127,96 
Lucros e Perdas Exerc. Anterior  10.176,62 
Fornecedores diversos   88.334,56 336.685,67 

COMPENSADO 

Caução da Diretoria   . 400,00 
Endossos  42.686,78 
F. G. TEMPO DE SERVIÇO  _ 168,72 43.255,50 

TOTAL PASSIVO  460.655,52 

(Quatrocentos e sessenta mil seissentos e cincoenta e cinco cruzei- 
ros e cincoenta e dois centavos). 

"OB1' O presente Balanço foi extraído do Diário n0 3, folha n0 225 

RAIMUNDO PEREIRA BRINGEL JOSÉ RIBAMAR BRINGEL 
Diretor Presidente Diretor Superintendente 

ALIPIO ALCIDES DE CARVALHO ROBERTO CASSIMIRO DIAS 
Diretor Comercial Têc. Contabilidad e-CRC-1624-"S" 

Cultura de Mamona 

Plante, que a OVIL garante 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS 

DÉBITO CRÉDITO 

Desp. Veie. novos 
Desp. Veie. Usados 
Desp. Peças V. W. 
Desp. Serviços 
Desp Administrativas 

L/ Liquido/1970, 
Total  

150.855,18 
2.139,01 
9.152,81 
9.964,68 

87 692,98 

180 

259.804,66 
26.127,96 

285.932,62 

20 

30 

35 

VENDA VEIC. NOVOS 
L/ Bruto n/ conta 
VENDA VEIC. USADOS 
L/Bruto n/ conta 
VENDAS PEÇAS VW 
L'Bruto n/ conta 
VEND. OUT. MERC ADORIAS 
L/Bruto n/ conta 
VENDA COMB. LUBRIF. 
L/Bruto n/ conta 
SERVIÇO REVISÃO 
L/Bruto n/ conta 
SERVIÇO MECÂNICA 
L/Bruto n/ conta 
SERVIÇO FUNILARIA 
L/Bruto n/ conta 
SERVIÇO DE PINTURAS ■ 
L/Bruto n/ conta 
LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO 
L/Bruto n/ conta 
DESCONTOS OBTIDOS 
L/Bruto n/ conta 
COM1S. S/ FINANCIAMENTOS 
L/Bruto n/ conta 1 
Total  

11 

.940,00 

,348,00 

954,54 

829,40 

112,35 

638,00 

267,28 

98,00 

15,00 

903,00 

54,00 

773,65 
  285.932,62 

(Duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois cruzeiros 
e sessenta e dois centavos). 
"OB" A presente DEMONSTRAÇÃO foi extraída do livro Diário n0 3 folha 226 

Imperatriz Ma., 31 de Dezembro de 1.970 
RAIMUNDO PEREIRA BRINGEL 

Dirt. Presidente 
ALIPIO ALCIDES DE CARVALHO 

Diretor Comercial 

JOSÉ RIBAMAR BRINGEL 
Diretor-Superintendente 

ROBERTO CASSEMIRO DIAS 
Tec" Contabilidade-CRC. 1624 "S" 

PARECER DO CONSELHO PlfCAL 
Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal de Comercio de Automóveis Mago- 

par S/A., havendo examinado os livros da sociedade, documentos, contas e balanço geral em 
31 de dezembro de 1.970, somos de parecer que sejam todos êles aprovados pela Assembléia 
Geral Ordinária, considerando a exatidão e clareza em todos constatadas. 

, Imperatriz, 30 de março de 1.970 
JOSÉ GOMES DE ARRUDA-MANOEL PINTO FONSECA-ODEQUE RABÉLO DE MIRANDA 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

Edital de Praça de Bens 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 
da Ia Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia vinte e 
oito (28) do mês de Junho vindouro, ás dez (10) horas, na 
sala das audiências deste Juizo, Des. Tácito Caldas, á Tra- 
vessa. Urbano Santos, desta cidade, sob a Presidência des- 
te Juizo e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão levados 
a venda e arrematação os bens penhorados a MANOEL A- 
RAÚJO DA SILVA, a quem mais der e maior lance ofere- 
cer sôbre o preço da avaliação de Cr$ 4.000,00 (quatro mil 
cruzeiros), o seguinte imóvel: Dois (2) quinhões de terras de 
lavrar e criar, em campo aberto e em comum com vários 
condominos, sito á fazenda "Folha Larga", no município de 
Montes Altos, termo desta Comarca, transcrito no registro 
imobiliário desta cidade sob número 5.244. Quem, pois, o di- 
to imóvel quizer comprar, poderá np dia, hora e lugar aci- 
ma referido, com dinheiro a vista, ou sinal de 20% (vinte 
por cento), devendo neste caso integralizar o seu lance 
dentro de 48 horas (quarenta e oito) horas, sob pena de per- 
der o sinal dado. E, para os devidos fins de direito, mando pas- 
sar o presente edital, que será afixado no lugar do costume 
e publicado no semanário "O Progresso" desta cidade. Dado 
e passado nesta cidade de Imperatriz, aos trinta e um dias 
do mês de Maio de 1971. Eu, Raimundo Bandeira Barros 
Escrivão, datilografei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da Ia Vara 



O Progresso 

Lançado na praça o "Ministrão" 

ANO I I Imperatriz (Ma) 13 de Junho de 1971 N0. 55 

Filiação até 30 dias 

Govêrno regulamenta partidos 

Foi encaminhaao ao Congres- 
so o projeto de lei que regu- 
laria a vida partidária. O Es- 
tatuto terá 122 artigos e tra- 
tará da fundação e do regis- 
tro dos partidos políticos, 
programa, filiação, conven- 
ções, diretórios, disciplina, 
fidelidade, finança, fundo par- 
tidário e extinção. 

Estabelece a lei, entre ou- 
tras coisas, que as conven- 
ções municipais, regionais e 

nacional, para eleição dos di- 
retórios partidários, serão 
realizadas respectivamente 
no primeiro domingo do mês 
de setembro e no terceiro 
domingo dos meses de ou- 
tubro e novembro dos anos 
de unidade final ímpar. 

E ainda: os eleitos pelos 
partidos para o poder legis- 
gislativo que por atitudes ou 
pelo voto se opuserem às 
normas da direção partidária 

Justiça do Estado Maranhão 
COMARCA DE IMPERATRIZ 

CARTÓRIO DO OFÍCIO 

Edital de Praça 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 
Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 30 do mês de junho às 
10,00 horas na sala do Fórum desta Comarca, o Porteiro dos 
auditórios levará à arrematação do bem da ação executiva 
promovida por ANTONIO FERR XIRA DOS SANTOS, contra 
CIA. INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA (CIDA), que se proces- 
sa nêste Juízo, constante de um caminhão marca ford, de 
côr beijo-claro, em bom estado de funcionamento, que se 
encontr* em poder e guarda do depositário RUBENS PIRES 
LIMA, nesta cidade no valor de Cr$ 8.000,00 (oito mil cru- 
zeiros). 

E quem quizer arrematar deverá comparecer ao lugar, 
no dia e hora acima mencionados, sendo êle entregue a quem 
mais der maior lance oferecer acima da avaliação, depois 
de pagos no ato o preço e as custas da arrematação, po 
dendo, entretanto, dá fíador edoneo por três dias. O pre- 
sente edital será fixado no lugar de costume e publicado ao 
semanário local " O PROGRESSO" na forma da Lei. Eu, Dora- 
cilda Ayres e Silva, Escrivã Substituta datilografei e assino. 

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

Focalizando o esporte 

Torneio ''Cidade de Imperatriz 
## 

11a RODADA 
Data: 06—OH-971, Jôgo: Imperatrllz x Renner 
Juiz: Samuel Gonçalves (Sofrível) 
Vencedor: Imperatriz —4x2 

ULTIMA (12g) RODADA 
Data: 13-06-971 (hoje) Io jogo: Imperatriz x Tocantins (preliminar) 2^ 
jogo: Renner x Fabril -— Início: 16,3 horas. 

Observação: Ultima rodada do Torneio. A S.A. Imperatriz é lider isolada e 
absoluta com 0 ponto perdido, seguido do C.A. Renner com 2 pp. 
Basta apenas o empate, para Imperatriz sagrar-se campeã do Torneio 
em disputa. 

ou deixarem o partido, per- 
derão o mandato. O Estatuto 
considera válidas as filiações 
partidárias existentes . e já 
registradas na Justiça Eleito- 
ral até a data de vigência do 
mesmo, bem assim fixa, para 
as eleições do corrente ano, o 
prazo de 30 dias antes das 
convenções municipais, para 
a filiação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Portaria 23/71 

O cidadão Renato Cortez Moreira, 
Prefeito Sr.unicipal de Imperatriz no 
uso de suas atribuições legais etc. 

Considerando que grande número 
de vias públicas desta cidade não 
recebeu ainda denominação oficial; 

Considerando que a existência 
dessa nomeclatura é condição inais- 
pensável não somente aos serviços 
de caráter burocrático mas também 
à própria orientação do munícipe; 

Considerando finalmente a impe- 
riosa necessidade de fazer conheci- 
da cada rua da cidade pelo nome 
que lhe for oficialmente destinado. 

RESOLVA: 
1°— Designar a comissão compos- 

ta dos membros adiante designados 
para dentro ào praso de 60 dias 
contados desta data apresentar a 
relação completa das vias públicas 
da cidade com os respectivos no- 
mes, respeitada a nomeclatuaa já 
existente. 

2o— No decorrer de seu trabalho 
deverá a Comissão levar em conta 
o aspecto histórico e as tradições 
locais, proibido o nome de pess' as 
vivas a qualquer logradouro publico. 

3o - A Comissão elegerá dentro 
do seu âmbito o Presidente e Se- 
cretário e fixará as nosmas de es- 
colha da nomeclatura. Será com- 
posta dos seguintes membros: Ve- 
readores Benedito Batista Pereira 
e Pedro Ribeiro Gonçalves; Laraar- 
tine Viilhomem, da Secretaria Mu- 
nicipal de Viação e Obra Fublicas, 
advogado Raimundo de Morais Bar- 
ros e jornalista Jurivê de Macédo, 

49-Fica marcado o dia 18 (dezoito) 
do mês de junho corrente para pos- 
se da comissão, perante o Prefeito 
Municipal. 

Dê-se ciência e cumpra-se 

Imperatriz, 08 de junho de 1.971 

RENATO ÇORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Depois do rápido sucesso alcan- 
çado no Rio e em Curitiba, a Cia. 
de Cigarros Souza Cruz lançou em 
todo o Brasil o Maxi Minister 100- 
mm.—A nova marca da tradicional 
organização da indústria nacional, 
também surgiu em Imperatriz nu- 
ma campanha dinamizada pela A- 
gencia local da Sousa Cruz, nas 
pessoas dos srs. gerente Benjamim 
Raposo Neto e funcionário 
Fabiano Sampaio Chaves, fa- 
zendo visitas ao comércio, indústria, 
autoridades e pessoas gradas (in- 
clusive a "O PROGRESSO", ofer- 
tando brindes e amostras do "MI- 
NISTRÃO'', como o carioca já o a- 

EMP0LGANTE QUADRILHA 

Dias: 18, 19, e 20 

O Grêmio Cultural "Santa Bema- 
dete", com o mais vivo entusiasmo 
convida a sociedade em geral, os 
grêmios estudantis, para assistirem 
as tres animadas '•quad^ílhas•, que 
realizar-se-á no pátio interno da Es- 
cola Normal Ginasial "Santa Tere- 
sinha" pelos alunos do cursos: Gi- 
nasial, Primário, e Infantil. 

Divertlndo-se você está colaboran- 
do com a juventude. 

pelidou. Agradecemos e parabe- 
nizamos à Sousa Cruz, pela diligen- 
cia e cortezia de seus agentes nesta 
cidade. 

Visita 

Veio à nossa redação o sr. 
João dos Santos Viana, sócio 
da prestigiosa Casa Viana. Aca- 
bando de regressar de uma via- 
gem que durou mais de mês 
pelo sul do País, em tratamen- 
to de saúde, fez-nos uma visi- 
ta de cortezia, para trazeer, 
também, noticias do bom ami- 
go Dr. Carlos Laet de Azeve- 
do Braga, residente em Tagua- 
tinga-Df. Ao sr. Viana e ao dr. 
Laet nossos agradecimentos pe- 
la distinção e atenção. 

IMPRESSOS EM GERAL 

Confecione na 

TIPOGRAFIA violeta 

Edital de Praça de Bens 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
V Vara da 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 (trinta) 
Junho, do corrente ano, ás 10 horas, na sala das audiências 
dêste Juizo, Des. Tácito Caldas á Trav. Urbano Santos, des- 
ta cidade, sob a presidência dêste Juizo e pregão do Por- 
teiro dos Auditórios, serão levados a venda e arrematação 
os bens penhorados a FRANCISCO FREIRE DE OLIVEIRA, 
na Ação Executiva que lhe move DOMINGOS FERREIRA 
DA SILVA, a quem mais der e maior lance oferecer sôbre 
o o preço do avaliação de Cr$ 3.000,00 (treis mil cruzeiros), 
o seguinte imóvel:— Um (1) terreno nesta cidade, á Ala- 
meda Brasília, antiga Av. Dr. íGetúiio Vargas, medindo seis 
(6) metros de frente por trinta (30) ditos de fundos, limitado 
pelo lado direito de que sai pela casa de Francisco Rodri- 
gues de Oliveira e a esquerda com a casa de proprieda- 
de do mesmo executado, antigamente com João Venâncio, 
registrado no competente Livro 3-C, transcrição das trans- 
missões, ás fls. 119, sob número de ordem 3.883, com frente*pa- 
ra o Sule fundos para o Norte, que se depositado em poder do 
mesmo executado. Quem, pois, o dito imóvel quizer comprar, 
poderá fazer, no dia, hora e lugar acima referido, com di- 
nheiro á vista ou sinal de 20% (vinte por cento), devendo 
neste caso integralizar o seu lance dentro de 48 (quarenta 
e oito) horas, sob pena de perder o sinal dado. E, para os 
devidos fins de direito, mando passar o presente edital, que 
será afixado no lugar de costume e publicado no "O Pro- 
gresso" desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Impera- 
triz, aos catorze dias do mês de Maio de mil novecentos e se- 
tenta e um. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão datilo- 
grafei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da Ia Vara 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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