
Min. Andreazza inspeciona Iransamazônica 

O Governo Federal vai construir a Açailândia — Santa Luzia 

Andreazza fala ao ''0 Progresso" 

No último dia 8 estêve no 
povoado Estreito, na divisa 
de Goiás e Maranhão, o Min. 
Mário Andreazza, dos Trans- 
portes. E para ouvi-lo sôbre 
o palpitante assunto que é 
a construção de rodovias 
no Brasil, lá estêve também 
''O Progresso" 

Chegada o iaspeção 

4 aviões desceram no ae- 
roporto do Estreito; um DC-6 
da Fôrça Aérea Brasileira, 
2 aviões menores da Cia. 
Mendes Júnior e um "Teco" 
da Rodobrás. 

O Ministro fazia-se acom- 
panhar do Engenheiro Jair 
Lages, presidente da Rodo- 
brás; do Diretor-Superinten- 
dente da Rodobrás e de as- 
sessores diversos, dentre 

eles o Secretário de Im- 
prensa do Ministério. Toda- 
via, a grande parte da co- 
mitiva compunha-se de re- 
pórteres e fotógrafos nacio- 
nais e estrangeiros, inclusive 
um canadense e um alemão, 
êste último com 3 semanas 
apenas de permanência no 
Brasil e que se limitava a 
a fotografar, já que desco- 
nhece completamente o nos- 
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Um homem de côr preta, 
alto, aparentando 50 anos de 
idade, foi preso dia 11 em Im- 
peratriz por agentes da Po- 
lícia Federal que contaram 
com a colaboração do escri- 
vão Altimar Gonçalves Paiva 
e dos soldados Teixeira e 
lone, êstes da polícia local. 

Absalão Alonso Marinho é 
o nome do vigarista interna- 
cional, com passagens crimi- 
nosas na Venezuela e que no 
Brasil costuma agir em Be- 
lém, Teresina, São Luis, Bra- 
sília e, periodicamente, em 
Imperatriz. 

O perigoso indivíduo é por- 
tador de vários documentos 
de falsa identidade, inclusive 

"diplomas" de Investigador 
Federal, Agente da Policia 
Federal e Inspetor da Polícia 
Federal. Conduz também em 
sua bagagem um carimbo de 
conhecido Hospital nordesti- 
no, pois que se diz gualmen- 
te médico, chegando a "clini- 
car" principalmente no inte- 
rior. 

Usando de sua falsa iden- 
tidade policial, Absalão Alon- 
so Marinho chegou a extor- 
quir vultosa quantia e,m di- 
nheiro até de comerciante 
local, quando usou como ar- 
dil um pacote contendo ma- 
conha que êle próprio intro- 
duziu na mercadoria compra- 
da a referido comerciante. 

Foi visto também fazendo jo- 
go de azar no bairro do Mer- 
cadinho; perdeu propositada- 
mente ali, Cr$ 200,00 para 
logo a seguir voltar com seus 
documentos e tomar conta 
da banca e íògicamente de 
todo o dinheiro encontrado 
na mesma. 

Falando corretamente o 
português e espanhol, Alon- 
so chegava a atemorizar 
muita gente. Conhecedor dis- 
so o escrivão Altimar Paiva 
seguia a pista do falsário 
até que conseguiu interessar 
para o assunto o Inspetor 
Artur Carbone Fiiho, êste 
realmente da Polícia Fede- 
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Policia Rodoviária 

Junto ao pôsto de controle 
da Rodobrás vem funcionan- 
do com bastante eficiência 
uma patrulha rodoviária da 
polícia federal, voltando es- 
pecialmente para a orienta- 
ção do motorista e natural- 
mente também da repressão 
que, aliás, faz-se muito ne- 
cessária. Temos conhecimen- 
to que inclusive empresas de 
transporte de passageiros 
tem sido advertidas por in- 
frações às regras do trânsito 
e especialmente da conser- 
vação dos veículos. Veículos 
já foram impedidos, naquêle 
pôsto, de continuar viagem 

por deficiências verificadas 
no veículo. 

Trata-se não resta dúvida 
de medida cuja continuidade 
é uma exigência em Impera- 
triz onde o movimento de 
veículo é dos maiores e, pa- 
ralelamente, são grandes os 
abusos verificados. A pre- 
sença constante da polícia 
rodoviária por certa muito 
influirá para o decréscimo 
dêsses abusos, mesmo no in- 
terêsse dos próprios passa- 
geiros de coletivos os quais 
não vêm merecendo das em- 
prêsas a atenção a que tem 
direito. 

PAPA RENUNCIARIA 

Comenta-se nos meios ca- 
tólicos, com alguma insistên- 
cia que Paulo VI renuncia- 
ria no próximo ano a Supre- 
ma direção da Igreja Romana. 
As notícias invocam motivos 
de saúde, inspirada inclusi- 
ve em afirmações do médico 
assistente do Chefe da Igreja. 

De certa forma incentivan- 
do a divulgação dêsses co- 
mentários Paulo VI baixou 
recente decreto em que fixa 
a idade limite para a eleição 

do Papa e para o exercício 
dos cargos de direção na 
Cúria Romana. A idade limi- 
te seria de 75 anos, o que 
no entender dos observado- 
res vem reforçar os motivos 
da renúncia até por uma 
questão de coerência, tendo 
em vista a idade do Pontí- 
fice. Salienta-se também que 
a fixação de idade para o 
exercício dos cargos direti- 
vos da Igreja é mais um pas- 
so para a renovação de seus 

RETIFICANDO 

FAB quer trazer 

Geradores 

A propósito da nota da 
nota divulgada sob o título 
acima np nossa edição de 
domingo último, recebemos 
do Dr. Edmílson Moreira 
Veras um pedido de retifi- 
cação para esclarecer que a 
decisão do transportes dês- 
ses geradores não coube à 
Ia Zoona Aérea e sim ao 
Brigadeiro Costa Matos, Co- 
mandante da 2a Fôrça Aéro- 
Tática, diretamente ligada 
ao Ministério da Aeronáu- 
tica. A medida foi provoca- 
da por referido Engenheiro, 
após entendimentos com o 
prefeito municipal. 

Fica, assim, a retificação 
necessária. O Brigadeiro já 
demonstrou seu iuterêsse 
pela assunto e o prefeito 

quadros, podendo-se inclusi- 
ve prever que dentro em bre- 
ve os papas já não serão 
eleitos apenas por cardeais 
mas diretamente pelos bispos. 

so idioma. 
No Estreito o Min. An- 

dreazza deixou o avião da 
FAB e tomou imediatamen- 
te um outro menor, ruman- 
do para o quilômetro 75 do 
trêcho Estreito-Marabá, a- 
campamento da "Mendes Jú- 
nior" próximo ao "canteiro" 
de obras e aeroporto cons- 
truído especialmente para 
essa descida, — O Ministro 
e o presidente da Rodobrás 
dispensaram o avião e fize- 
ram por terra, de volta, to- 
dos os 75* quilômetros já e- 
xistentes da rodovia. 

Por volta das 13,30 a ca- 
ravana chegou á Churras- 
caria Transamazônica, no 
setor goiano do Estreito, de 
propriedade do deputado 
Darcy Marinho e local es- 
colhido pela "Mendes Jú- 
nior" para o grande banque- 
te oferecido à comitiva. 

O aBcmsao aprende por- 
íngsiês 

Enquanto era aguardado o 
almoço ocorreu a nota pito- 
resca da viagem. Repórte- 
res brasileiros e canadense 
conseguiram atrair o seu co- 
lega alemão para um aperi- 
tivo. Usando um pouco de 
inglês e muito de mímica 
todos chegaram a bom en- 
tendimento até que depois 
de uma rodada dupla de "51" 
o alemão fêz a sua estréia 
na lingua portuguêsa; esta- 
lando a lingua, depois de 
ouvir um. brasileiro ele pro- 
nunciou lenta mais clara- 
mente: "copo de cachaça" 

Norte-uordeste ligados 

Terminado o almoço foi 
o nosso enviado ouvido pe- 
lo Ministro Andreazza: 

— O desejo do Ministro dos 
Transporte é de ver norte 
e nordeste ligados em vá- 
rios pontos e com brevida- 

Renato Moreira está colhen- 
do os elementos necessários. 
Consta-nos inclusive que 
após a solicitação da FAB 
jà esteve entre nós um dos 
Engenheiros da CEMAR, o 
qual todavia não nos foi 
possível entrevistar. 

Vereadores 

Diplomados 

Às 16 horas de hoje serão 
diplomados pelo Dr. José de 
Ribamar Fiquene, presidente 
da 8^ Junta Apuradoura, os 
vereadores eleitos dos mu- 
nicípios de Imperatriz, Caro- 
lina, Porto Franco, Montes 
Altos e João Lisboa. 

A cerimônia está marcada 
para o salão de festtas do 
Clube Recreativo Tocantins, 
esperados aincUí' hoje os ve- 
readores das demais comu- 
nas. 

de. A rodovia BR.21 que 
vai de Porto Franco a Gra- 
jaú é uma parte dêste pla- 
no, pois de Grajaú já se po- 
de chegar a São Luis. 

Mas a ligação efetiva se- 
rá feita pela conexão em 
Picos das grandes rodovias 
nordestinas com a Trans- 
amazônica. Inclusive as ro- 
dovias que partem de Reci- 
fe e de João Pessoa terão 
seus terminais convergidos 
para Picos, até onde chega- 
rão também rodovias meno- 
res mas de grande impor- 
tância para a ligação norte- 
nordeste. Essas rodovias me- 
nores estão sendo concluí- 
das e asfaltadas e quando 
inaugurarmos a Transama- 
zônica essa ligação estará 
igualmente completada. 

Falamos ao Ministro sô- 
bre a paralização da Açai- 
lândia - Sta. Luzia, iniciada 
pelo govérno do Maranhão. 

— Essa rodovia, pela sua 
importância já foi incluída 
no plano rodoviário nacio- 
nal; a proposta para essa 
inclusão já está no Congres- 
so e a Açailândia-Sta. Luzia 
será feita pelo Governo Fe- 
deral tão logo aprovada a 
proposta. 

— E o asfalto da BR. 14 Mi- 
nistro? 

— Já assinamos com o Ban- 
co Mundial o contrato de 

asfaltamento da Belém-Bra- 
sília. Até 75 ela estará to- 
talmente asfaltada. 

Chuva flEoterroKssgie 

Um temporal que amea- 
çava "colar o teto'' no dizer 
do comandante do avião do 
Ministro pôs fim à entrevis- 
ta. E a caravana rumou ime- 

diatamente a São Luis onde 
no dia seguinte o Ministro 
Andreazza inaugurou parte 
do cáis do Itaquí. 

Palestra sébre a Trans- 
amazôniea 

Na ocasião do embarque 
o Secretário de Imprensa do 
Ministério dos Transportes 
solicitou ao Eng0 Edmílson 
Moreira, da Rodobrás em 
Imperatriz, esboço da pa- 
lestra por este proferida 
nesta cidade sôbre a Trans- 
amazônica, cujos dados a- 
quela Secretaria reputa bem 
importantes. 

Agra ^ Bcinaento 

Deixamos aqui o nosso a- 
gradecimento à Chefia do 
Distrito da Rododrás no Ga- 
cáu cuja cooperação foi 
valiosa para conseguirmos 
essa entrevista, inclusive 
com o fornecimento de 
transporte de ida e volta. 
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Diz Sarney: 

"Dezenas de Partidos 

dentro da ARENA" 

Falando à imprensa sulina 
o hoje Senador José Sarney 
afirmou estar satisfeito com 
os resultados das eleições e 
que "Como a ARENA o MDB 
não mudou nada. O jôgo po- 
lítico continua o mesmo de 
sempre disputado pelos es- 
q u e m a s tradicionalmente 
adversários. Só que agora a 
arrumação não fica clara. As 
coisas se embrulham quando 
como no Maranhão a luta e- 
leitoral é disputada muito 
mais dentro do que fora da 
ARENA. Daí ser contra o 
partido único, pois é deze- 
nas de partidos dentro da 
ARENA". 

SEQÜESTRADO 

COM 133 MIL 

Noticia-se que próximo a 
Governador Valadares, em 
Minas, foi seqüestrado o ex- 
prefeito de Ipatinga, Jamil 
Selil Sales, teria sido assal- 
tado e seqüestrado, perden- 
do o carro e 133 mil cruzei- 
ros que transportava. Acham 
as autoridades da Segurança 
de Minas Gerais que se tra- 
ta de Crime comum e não 
de ação terrorista. 
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Em São Luis 

8x7 ARENA 

Cafeteira foi o vencedor das 
eleições na Ilha. Todavia, a 
ARENA fêz 8 dos 15 verea- 
dores da Capital, segundo os 
resultados oficiais divulgados 
pelo TRE, obtendo 30.285 le- 
gendas contrra 25.191 do MDB. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

Rua Frei Manoel Procópio, 195—Imperatriz—Maranhão 

Divulga-se na Capital do 
Estado que já foi escolhido 
para Secretário de Saúde do 
Maranhão no governo Pedro 
Neíva o Dr. Josélio Carvalho 
Branco, que já estaria de mu- 
da para a capital a fim de 
organizar a sua assessoria. 

Dos nomes apontados para 
essa Secretaria já se desta- 
cam os do Padre João Mo- 
hana, Dr. Fernando Neves, 
Dr. Orlando Araújo, Prof. 
Bandeira Tribuzzi, Dra. Marli 
Leite, Dra. Mirtes Haickel, 
além de outros. 

Edital de Convocação 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz Presi- 
dente da 8a, Junta Apuradora de Balsas, Estado 
do Maranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem, ou interessar póssa, que estão convo- 
cados todos os interessados para a solenidade de entrega 
dos Diplomas de Vereador e respectivos Suplentes, concer- 
nentes ao pleito de 15 de novembro último, dos seguintes 
Municípios; Imperatriz, João Lisboa, Montes Altos, Porto 
Franco e Carolína a realizar-se no dia 13 do corrente mês, 
às 16 horas, no salão do Clube Recreativo Tocantins, desta 
cidade. E para que chegue ao conhecimento de todos, la- 
vrou-se o presente que será afixado no lugar de costu- 
me, publicado no jornal "O Progresso" e na Rádio Educa- 
dora de Imperatriz. Dado e passado nesta cidade de Impe- 
ratriz, aos 7 dias do mês de Dezembro de 1970. Eu, Raimun- 
do Bandeira Barros, Escrivão Eleitoral, datilografei^ e subscrevi 

JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz Presidente da 88. Junta Apuradora 

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. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

150 dos 450 metros do cáis 
do pôrto de Itaqui foram li- 
berados para funcionamentb 
pelo Cél. Mário A ndreaza Mi- 
nistro dos Transportes. 

A importante obra, ao con- 
trário do que parece à pri- 

meira vista, é de responsa- 
bilidade do Govêrno Federal 
e não do Estadual; e está a 
cargo do Departamento de 
Vias e Portos Navegáveis. 
Todavia, para seu acelera- 
mento, o Estado contribui 

com as máquinas do DER- 
MA, O porto do Itaqui é ve- 
lho sonho do maranhense que 
so agora no govêrno revo- 
lucionário vem se transfor- 
mando em realidade embora 
programado há bem mais de 
10 anos. 

INVENTE ÜMA CARGA. 

NÓS TEMOS 

A SOLOÇiU) PARA ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

Ííí; i:. 
au:;: 

íí " 

Qualquer que 

seja a carga, você ganha 

quando o caminhão é Mercedes- 

Benz. E quanto maior a quanti- 

dade, maior a vantagem. 

O Mercedes-Benz transporta 
mais carga que os outros cami- 

nhões médios, porque é o único 

que tem cabina avançada ou se- 

mi-avançada, superespaçosa. 

Além do espaço, vo- 

cê ganha o que não 

gasta em gasoli- 
na. O motor 

I Mercedes-Benz 

é Diesel eren- 

p^- _ de muito mais. 
Não recusa trabalho. 

Pode rodar centenas de milha- 

res de quilômetros, sem abrir. 

Outra coisa que você econo- 

miza é dinheiro de pneus. 

A distribuição da carga é per- 

feita, e por isso o desgaste de 

pneu é mínimo. 

Oficina é coisa que caminhão 
que se preza não freqüenta a to- 

da hora. E o L-1113, como todo Mer- 

cedes-Benz, é caminhão que se 

preza. E que não 
deixa você per- 

der dinheiro. 

Pelo con- 

trário, ajuda 

a ganhar, 

_ na hora de 
vendê-lo. Pois o Mercedes-Benz 
é o caminhão nacional que tem 

o maior valor de revenda. 

Se você está querendo tirar um 

pêso dos ombros, venha até nos- 

sa loja. 

Assim você fica conhecendo 

o melhor caminhão médio. 

O mais econômico, o mais re- 

sistente. O Mercedes-Benz é um 

caminhão que topa qual- 

quer parada. E ainda tira í 4 \ 
o pêso das preocupações j 

dos ombros de seu dono. 

Concessionário Mercedes-Benz em Ponta Porá: 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

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

Fones: 192 e 194 

O VIL — ále°s Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CGC.C6 - 146 - 245 — Insc. Est. 142/053.006 
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E Gomide? 

Regis debray em liberdade 

Telegramas divulgados pela 
imprensa nacional informam 
que na madrugada de 3 des- 
te mês as forças militares 

Prefeitura Municipal Imperatriz 

Estado do Maranhão 

Lei n. 16/70 

O Prefeito Municipal de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, cidadão 
Renato Cortez Moreira, faz saber 
a todos seus habitantes e a quem 
mais possa interassar, que a Câma- 
ra Municipal de Vereadores desta 
cidade, aprovou e eu faço publicar 
a seguinte Lei. 
ART. I5)—Fica revogada a Lei n0 

14/67 de 23 de julho de 1967, voltan- 
do tudo à situação jurídica anterior 
à referida Lei. 

ART. 29) — Qualquer importância, 
por ventura, recebida pelos proprie- 
tários ou por condôminos, é consi- 
derada como indenização pela para- 
lização da obra, não cabendo de fu- 
turo, qualquer reivindicação contra 
a Prefeitura, ou ação indenizatoria. 

ART. 30)-0 supermercado em aprê- 
ço, será entregue aos seus legítimos 
proprietários, no ato representados 
pelo engenheiro construtor, no esta- 
do em que se encontra, assinando 
êste com a Prefeitura, documento 
formalizado, que comprove a aceita- 
ção mútua. 

ART. 4o) — A Prefeitura, poderá 
assinar convênio com o engenheiro 
consirutor, no para andamento rápi- 
do das obras, fiscalização q adminis- 
tração do supermscado, de modo a 
assegurar os objetivos sociais do 
empreendimento, e os direitos legi- 
timamente adquiridos dos codôminos. 

ART. 5o) — Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação; re- 
vogadas as disposiçãões em contrá- 
rio. — Públiqne- e Cumpra-se, 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Imperatriz do Maranhão, em 04 de 
dezembro de 1970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

sediadas em La Páz autori- 
zaram o presidente Juan José 
Torres, da Bolívia, a pôr em 
liberdade o francês Regis De- 
bray, escritor marxista, com- 
panheiro de "Che" Guevara 
em movimentos guerrilheiros 
e preso em 1.867 na Bolívia 
onde um tribunal militar o 
condenou a 30 anos de prisão. 

A notícia da soltura de De- 
bray, mal iniciado o seu tem- 
po de condenação, não deixa 
de ser surpreendente, prin- 
cipalmente se nos lembrar- 

mos do empenho do govêr- 
no boliviano em capturá-lo 
e no aparato de seu julga- 
mento que despertou a aten- 
ção da imprensa mundial. 

De outro lado, já chcúla- 
ram boatos de que a soltu- 
ra de Debray era um dos 
objetivos dos seqüestradores 
do cônsul brasileiro Aloísio 
Gomide. Divulgou-se até que 
teriam sido mantidos contá- 
tos não oficiais visando a li- 
berdade do francês a fim de 
que o brasileiro fôsse tam- 
bém pôsto em liberdade. 

Ocorrerá a "Coincidência"? 

Aos habitantes de 
tôda região 

VIDROS de todos os ti- 

pos, e para todos os 

fins? em 

NEUDSON na BR-14 vo- 
cê compra por preços 

mais baratos 

AUTO DE PRAÇA 

O Doutor José Deífino Sipaúba, Juiz de Direito da 
Vara, da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma- 

ranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos número 798/111 
de Arresto, que se processa perante êste Juizo e Cartório 
do Io Ofício, que atendendo ao que lhe foi requerido por 
Pedro Soares Paiva, e tendo em vista ao mais que dos au- 
tos consta, por despacho proferido ás fls. 24 dos referidos 
autos, autorisou a venda, em hasta pública, dos bens abai- 

xo descritos, com suas respectivas avaliações, pertencen- 
tes á José Alfredo da Silva, que serão levados a público 
pregão de venda e arremataçâo, a quem mais der e maior 
lanço oferecer, acima das respectivas avaliações, pelo por- 
teiro dos auditórios, ou quem suas vêzes fizer, no dia 16 de 
dezembro do corrente ano às 10,00 horas, no local em que 

Se realizam as vendas em hasta pública determinadas por 
êste Juizo no salão do fórum no prédio da Prefeitura Muni- 
cipal a Travessa Urbano Santos— os seguintes bens: — 2 
(duas) vacas de cor vermelha, paridas cada uma com uma 
bezerrínha, de pouco mais de um mês de nascida, avaliada 
por Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) cada com s/ cria e 

todas por Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros) 1 (uma) vaca de 
cor lisa pintada avaliada em Cr$ 300,00 (Trezentos cruzei- 
ros) 2 (duas) novilhas de cor lisa, quase branca em cres- 
cimento, avaliadas cada Cr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta 
cruzeiros) e todas por Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) 1 
(uma) vaca preta com uma bezerrinha, avaliada em 
Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) e 1 (uma) novilha de cor 
preta avaliada por Cr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta cruzei- 

ros, perfazendo o total de Cr$ 2.250,00 (Dois mil, duzentos 
e cinqüenta cruzeiros). — E para que chegue ao conheci- 
mento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, que será afixado na séde 
deste Juizo, no lugar de costume, e, por cópia, publicado 
por três (3) vezes no semanário local. Dado e passado 
nesta cidade de Imperatriz, aos 17 de novembro de 1.970. 

Eu. Rosseny da Costa Marinho, Escrivão que datilografei' 
subscrevi e assino de ordem do Dr. Juiz Direito. 

ROSSENY DA COSTA MARINHO 

Esc: Subst. 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Gincologia e Obstetrí- 
cia-Prevenção do Cân- 

cer Giucológico 

HospUal São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote03 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DF} 

ESSA N A O 

Extraímos de "O Jornal do 
Dia" de 8 dêste: 

"Um candidato a deputaJo 
estadual comentava ontem na 
Praça João Lisboa que já ha- 
via visto muita coisa em e- 
leições, mas nunca o que o- 
correu agora com respeito 

ás últimas eleições. E ex- 
plicava: em Arari o juiz e- 
leitoral designou a secção 
para funcionar num local, a 
votação foi feita em outro e 
na ata foi registrado um ter- 
ceiro local." 
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VENHA D!ZER"0HH! "EM NOSSA L0JÂ. 

Ohh! Novas linhas 
avançadas, traseira em 
"fast-back", uma delícia pára 
os olhos. Ohh! Estofamento 
superluxuoso, como 
exige qualquer dono de carro 
esporte que se preza. 

Ohh! Motor plano de 2 
carburadores e 65 HP (SAE), 

bravo é forte, que vai até 
145 por hora, num instante. 
E volta a O na hora, graças 
aos freios a disco. Ohh! 
4 lugares, 2 à frente e 2 atrás, 

Ohh! V. pode experimentá-lo 
em nossa revenda, sentir 
o imenso prazer de ter um 
Karmann Ghia TC. 

Agora, pare de dizer "ohh!" 
e conheça nossos planos de 
pagamento. São tão 
camaradas que v. vai ter seu 
Karmann Ghia TC muito 
antes do que pensa. Ohh! 

KARMANN EHIATC 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A 

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

IMPE St ATRIZ — MARANHÃO REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PABTICULAR DO INTERIOR 00 ESTADO 

Raio X — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 
LAB0RAT0R1Ü DE ANALISE CLÍNICAS: — Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 



MariÉa condecora Engenheiro Moreira 

O contra-almirante Joaquim 
Januário Coutinho Neto, do Co- 
mando Naval de Brasília, tele- 
grafou ao engenheiro Chefe do 
Residência da Rodobrás em Im- 
peratriz comunicando que aquê- 
le Comando decidiu conferir- 
lhe o diploma e a medalha "Ami- 
go da Marinha". A entrega da 
condecoração será feita no Mi- 
nistério da Marinha em Brasília 
às 15 horas de hoje. 

SERVIÇOS PRESTADOS 

A decisão da Marinha de 
Guerra vem premiar esforço do 
Chefe do Distrito da Rodobrás 
durante o decorrer das mano- 
bras da "Operação Carajás", 

não apenas como anfitrião do 
Alto Comando Militar que para 
aqui se deslocou, como acima 
de tudo paio interêsse demons- 
trado junto aquêles Oficiais pe- 
los problemas da coletividade 
imperatrizense, todos {êles cons- 
tantes de relatório oficial enca- 
minhado a Brasília. 

Ouvido por "O PROGRES- 
SO" sôbre a honra que lhe foi 
conferida o Dr. Edmilson Mo- 
rena Veras demonstrou viva 
satisfação; e já de saída para 
Brasília disse-nos da intenção 
de reiterar em Brasília os pe- 
didos já por êle feitos, entre 
os quais podemos ressaltar a 
ligação da Rodobrás à cidade 

pela Telimsa, com o fim de pro- 
piciar melhor atendimento não 
apenas ao funcionalismo da Re- 
sidência do Cacáu como prin- 
cipalmente um contáto rápido 
com as repartições públicas e o 
comércio local para os easos de 
mensagens de emergência via 
rádio. Essa instalação já foi fei- 
ta a título precário e pretende 
o Dr. Moreira consegui-la em 
definitivo. 

Outro pedido em estudo pelo 
Alto Comando é o da instala- 
ção em Imperatriz da TV-Edu- 
cativa. Sentiram os Oficiais 
Generais que o município ne- 
cessita já de um órgão pode- 
roso de divulgação e de orien- 
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CORRESPONDÊNCIA 

O nosso diretor vem de 
receber carta do Sr. Otávio 
Roberto Ramos, de Marília 
S. P., que aqui esteve co- 
mo pesquisador do Sindica- 
to Rural de Marilia e da 
Federação de Agricultura 
de São Paulo, e a qual se 
refere à pubiicação de sua 
entrevista a "O PROGRES- 

SO" nos seguintes termos: 
"Não quiz dizer que não via 
líderes em IMPERATRIZ; o 
que eu não estava vendo 
era a UNIÃO ENTRE AS 
LIDERANÇAS, e quando as 
lideranças não se unem num 
sentido COMUM essa lide- 
rança se dilue, evapora e 
desaparece". 

Polícia Federal prende.. 

(Cont. da página) 

ral a serviço em Imperatriz. 
Daí em diante foi fácil: Afon- 
so foi flagrado em plena ati- 
vidade, portando os documen- 
tos falsos e boa quantidade 
de maconha; foi imediata- 
mente recolhido ao xadrês 
local e a esta altura já de- 
ve estar em São Luis respon- 
dendo inquérito. 

Tomando conhecimento da 
prisão do escroque a repor- 
tagem procurou o Inspetor 
Federal Carbone que aqui 
passou uma semana em com- 
panhia do Agente Federal 
Pedro Alves, do escrivão Jo- 
sé de Ribamar de Souza e do 
Encarregado da Turma de 
Censura no Maranhão, Sr, 
Everaldo Campeio. 

Perguntado sôbre sua mis- 
são na cidade o Inspetor de- 
clarou-nos que está a servi- 
ço de interêsse do Governo 
Federal, mas que não podia 
revelar o teor das várias 
sindicâncias de seu encargo. 

Já o Agente Pedro Alves, 
que esteve em Carolina. tam- 
bém negou-se a revelar os 
motivos de sua viagem até 
aquela cidade, esclarecendo 
apenas que ali fôra entre 
outras coisas a serviço da 
Sociedade de Direitos Auto- 
rais, por determinação supe- 
rior, assim como como para 
verificar in-loco a incidência 
do plantio de maconha 'na- 
quele município e "outras 
diligências que não podem ser 
divulgadas. 

Ainda o Inspetor Carbone, 
perguntado sobre a viabili- 
dade da instalação de um 
Posto da Policia Federal em 

Imperatriz, declarou-nos que 
"é pensrmento do Diretor 
dêsse órgão, General Walter 
Pires, a instalação de alguns 
Postos no Maranhão, isclusi- 
ve, ao que parece, em Impe- 
ratriz, tendo em vista a loca- 
lização, o desenvolvimento 
e a população do município 
já com cerca de 80 mil ha- 
bitantes". 

Deixou entrever que o 
principal cuidado com Impe- 
ratriz diz realmente à inten- 
sidade do tráfego na Belém- 
Brasilia que pode trazer para 
■equi com facilidade tôda es- 
pécie de marginal e facilita 
o porte de toxicos. 

Sôbre a campanha contra 

o porte e uso de tóxicos es- 
clareceram os nossos entre- 
vistados que uma ação con- 
junta dos Ministérios da Jus- 
tiça, da Saüde e ,da Educa- 
ção já está sendo posta em 
termos reais no levantamen- 
to das zonas de plantio e no 
combate aouso especialmen- 
te da maconha que se alastra 
em grandes proporções en- 
tre jovens. 

De retôrno a São Luis, 
conduzindo o escroque Ab- 
salâo Alonso Marinho, o Ins- 
petor Carhone e seus compa- 
nheiros pediram-nos para a- 
gradecer a colaboração que 
aqui encontraram das autori- 
dades municipais e da parte 
policia militar do Estado do 
Maranhão, especialmente ao 
escrivão Altímar e aos poli- 
ciais Teixeira e lone que se 
destacaram na ajuda a Poli- 
cia Federal em nossa cidade, 
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ANIVERSÁRIOS 

Francisco Herênio 
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Defluirá dia 15 deste, a data na- 
taliciá do Sr. Francisco Herenlo Al- 
vares Pereira, industrial de grandes 
recursos em nosso meio e um dos 
lideres de grande Influencia na po- 
lítica arenista. O ilustre anivesarlan- 
te que gosa de largo conceito nos 
meios comercial e social, receberá 
por certo as manifestações por parte 
de seus inúmeros amigos. O "Progres- 
so" antecipndamente, envia parabéns. 

Hoje está antvesariando o robusto 
menino Roosevelt Júnior, filho do 
casal Barbosa e Roo -evelt. O Júnior 
recepcionará seus amlguinhos em sua 
residência. Nossos parabéns. 

CASAMENTO 

Ontem a jovem Nency e o Sr. 
Sarmento contraíram núpcia. Maio- 
res detalhes no próximo número. 

No próximo dia 16 de janeiro, se- 
rá a vêz do industrial Dlomar Luiz 
da Silva entrar para o rol dos ho- 
mens sérios. O Casamento será rea- 
lizado em Anapolis-Go. Recebemos o 
convite e agradecemos. 

NASCIMENTOS 

Dia 6 o lar do casal Antonio - Vio- 
leta Bandeira Rocha, foi enriquecido 
com o nascimento de um robusto 
pimpolho que na pia batlsmal rece- 
berá o nome de MARCO AURÉLIO. 

Parabéns. 

VIAJANTES 

Encontra-se em nossa cidade, o 
conceituado cirurgião Dr. Milton Sou- 
za especialista em Raio X, que irá 
prestar seus seus serviços profissio- 
nais no Hospital Sta. Tereza. Dr, 
Milton Sousa, nossas boas vindas. 

A Preíeitura Municipal de Impe- 
ratriz, Eslado do Maranhão 

AVISA 

a todos os interesados, que 
foi afixado durante quinze (15) 
dias, na Porta da Prefeitura 
Municipal, relação nominal dos 
pagamentos efetuadas durante 
os meses de: Favereiro a Agosto 
do corrente ano. das rela- 
ções, constam o noms de quem 
recebeu e a importância rece- 
bida. 

tação da massa. Ressalte-se que 
por falta dêsse órgão muita gen- 
te chegou a deixar a cidade 
precipitadamente quando . da 
realização das manobras, divul- 
gando boatos alarmantes que 
chegaram a provocar inquie- 
de no interior do município e 
até em outras cidades. 

Também a pedido do Enge- 
nheiro Moreira foi anotada no 
relatório a falta da rede de es- 
gotos na cidade, além logica- 
mente do grande problema lo- 
cal que é a falta de energia. 
Frise-se que êste último já es- 
tá merecendo as atenções dos 
dos altos escalões da FAB, 
conforme jà noticiamos. 
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Papel Hectográfico para 

mimeógrafo, Classifica- 

dores, grampeadores e 

papel aimaço s/pauta. 

ÇO preéoó . 

pela Embaixador 

Noticias veiculadas pela im- 
prensa nacional garantem que, 
os seqüestradores do Embai- 
xador suisso no Brasil exi- 
giram ao Governo Brasileiro 
pela soltura do mesmo, 70 
prêsos políticos postos em 
território mexicano, além da 
divulgação de um manifesto 
ditado pelos terroristas. Cons- 
ta que o nosso Govêrno con- 
corda com a permuta mas 
recusa-se à publicação do 
manifesto considerado ofen- 
sivo ao regime rovoiucioná- 
rio. 

Noticia-se também que uma 
carta do embaixador foi en- 
contrada numa igreja no Rio; 
nessa missiva o diplomata 
pede que v dêum assistência 
ao agente federal baleado 
em sua defesa, o qual, aliás, 
já faleceu. 

As mesmas fontes infor- 
mam que uma parente do 
embaixador acha que "êle 
vai divertir-se bastante com 
o seqüestro", dado que é o 
mesmo à prática de caçadas 
e esportes considerados pe- 
rigosos, amigo postanto de 
aventuras. 

Notícias de Marabá 

(Notas colhidas por um observador, 

especial para O PROGRESSO) 

Manobras Militares 

Dez dias após o término das 
grandes manobras militares 
das três forças armadas, ain- 
da repercute simpaticamente 
na cidade aquele magnífico 
espetáculo cívico represen- 
tado por milhares de mem- 
bros das nossas forças que 
escolheram este mnnicípio 
para palco de seus exercí- 
cios de adestramento no cor- 
rente ano. 

E o ensejo das manobras 
deu lugar a manifestações 
cívicas da máxima enverga- 
dura, tendo os militares ao 
término das manobras promo- 
vido monumental desfile não 
somente das forças em ma- 
nobras como dos escolares 
da cidade. O'Destacamento 
Especial de Paraquedistas, se 
destacou pelo garbo e pela 
disciplina e ainda pelo incen- 
tivo de Amor ao Brasii entre 
a mocidade estudiosa mara- 
baense, sob o lema "BRASIL 
ACIMA DE TUDO". 

Eleições 

Decorreram em clima de 
absoluta calma, com a abs- 
tenção de 60% do eleitorado, 
as eleições do dia 15 de no- 
vembro. Em razão de ter si- 
do declarado município de 
interesse da segurança na- 
cional, deixou de ser reali- 
sadas eleições para Prefeito, 
sendo, porém, realizadas para 
Vereadores, Deputados e Se- 
nadores. A ARENA local, di- 
vidida em 2 blocos, concor- 
reu ao pleito, tendo a ARE- 
NA II, sob a chefia do Sr. 
Nilo Abade conseguido eleger 
os seguintes Vereadores: João 
Batista de Carvalho, Valdo- 
miro Sanches, Pedro Cavai- 
cante, Alberto Moussallen, 
Francisco Barbosa e João 
Maria Barros, e a ARENA I, 
os Srs, Militão Solino Pessoa, 

Francisco Ribeiro Alves e 
Antonio Nunes Botelho. 

Ligação rodoviária 

A Companhia Mendes Jú- 
nior acaba de concluir a li- 
gação da cidade à Transa- 
mazônica, vencendo a grande 
depressão do Varjão da San- 
ta Rosa, que exigiu a colo- 
cação de custosas tubulações 
de cimento, no total de seis, 
cada uma com 26 tubos liga- 
dos entre si e um extenso 
aterro de cerca de 6 metros 
de altura. 

Faleeinento 

Quando se dirigia de S. 
Sebastião para Marabá a bor- 
do do motor "13 de Maio", 
em busca de melhoras para 
sua saúde, faleceu às 5 horas 
da manhã do dia 7 do corren- 
te, logo após o barco deixar 
o ancoradouro de Apinagés, 
o pranteado cidadão José dos 
Passos Milhomem. 72 anos, 
figura bastante relacionada 
em todo o vaie do Tocantins 
comerciante, chefe de nume- 
rosa família e fundador da 
hoje cidade de S. Sebastião 
do Tocantins. 

O corpo daquele inditoso 
cavalheiro chegou a esta ci- 
dade as 9 horns daquele dia, 
sendo transportado para a 
residência de seu genrro Sa- 
lomy Costa e Silva, na rua 
João Anastácio de Queiroz, 
de onde saiu o cortejo fúne- 
bre às 18 horas, com nume- 
roso acompanhamento, inclu- 
sive do seu filho, Tenente da 
Aeronáutica Dejacir Simas 
Milhomem, chegado às 17 hs. 
em avião especial da FAB. 

Zezé Milhomem, como [era 
popularmente conhecido dei- 
xa um vácuo dificilmente 
preenchivel na cidade que 
ele fundou e tanto trabalhou 
pelo seu engrandecimento. 


