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Telefônica instala 200 

Rompido o contrato com a COTED — A Ericsson fará as instalações 

Cem adquirentes de tele- 
fones à TELIMSA aguardam 
com ansiedade a instalação 
dos aparelhos adquiridos, cu- 
ja instalação estava garanti- 
da para fins do ano passado. 
Em comunicado oficial, a Te- 
lefônica de Imperatriz já ex- 
plicava que o retardamento 
das instalações ocorreu por 
culpa da COTED, firma cea- 
rense que estava encarrega- 
da do fornecimento e insta- 
lação dos telefones. 

Para um esclarecimento do 
que realmente ocorre a res- 
peito "O PROGRESSO" pro- 
curou ouvir a TELIMSA, o 
que fêz quando reunida a 
alta direção dessa emprêsa 
em sua séde social. 

Ouvido inicialmente o Sr. 
Pedro Américo Salles Gomes, 
presidente da Telefônica, ga- 
rantiu-nos S. Sa. que real- 
mente a COTED foi a única 
responsável pelo não cum- 
primento do contrato, o que 
motivou a ida a Fortaleza do 
advogado da TELIMSA. Des- 
sa providência chegou-se à 
conclusão que a COTED não 
tinha mais condições nem de 
fornecer nem de instalar os 
telefones, sendo então a mes- 
ma responsabilisada judici- 
almente, pagando à TELIM- 
SA a multa contratual, após 
a recisão do compromisso. 
—Mas, adiantou-nos Pedro A- 
mérico, está chegando 
da Guanabara, on- 
de tratou de interesses da 
T íLIMSA, o Sr. Dorgival Pi- 
nheiro de Souza, seu tesou- 
reiro; e êle poderá prestar- 
lhes os demais esclareci- 
mentos solicitados. 

É a seguinte a informação 
daquêle Diretor da emprêsa: 
—Até o dia 30 de janeiro es- 
tará em Imperatriz a apare- 
lhagem completa de um tron- 
co telefônico semi-automáti- 
co com 200 linhas, adquirido 
nessa minha viagem à ERICS- 
SOM, companhia que também 
se comprometeu a enviar- 
nos um técnico para super- 
visionar a instalação 
e revisar as instalações já 
existentes em nossa rêde te- 
lefônica. 

Dêsses 200 telefones, 100 
serão entregues aos adqui- 
rentes daqueles que nos se- 

Vitorino 

tem substituto 

Enquanto as lideranças par- 
tidárias procuram compor as 
chapas para a eleição das Me- 
sas de Senado e Câmara, as 
funcionárias do Senado, 
mais preocupadas com a esté- 
tica já fizeram sua eleição- 
zinha particular para esco- 
lher s substituto do Senador 
Vitorino Freire, cujo man- 
dato está expirando. E por 
maioria absoluta de votos o 
Seador cearense Virgílio Tá- 
vora já foi escolhido, pelo me 
nosaté 1974, o senador mais 
feio da República, primazia 
até então em poder Ido Ma- 
ranhão, segundo o funciona- 
lismo daquela Casa. 

riam vendidos pela COTED, 
aos mesmos preços contra- 
tados àquela época. Os de- 
mais 100 telefones serão pos- 
tos à venda no próximo dia 
25 ao prêco de cr$ 1.600,00, 
com cr$ Soo de entrada e o 
restante em prestações men- 
sais de sessenta e cinco cru- 
zeiros. E com absoluta cer- 
teza, no dia 28 de fevereiro, 
com êsses aparelhos instala- 
dos, atingiremos a casa dos 
390 telefones, tudo dentro do 
nosso plano. Recebemos a 
Telimsa tcom 147 linhas em 
funcionamento e quando ven- 
cer-se o nosso mandato na 
companhia, no próximo mês 
de abril, já deixaremos a em- 
prêsa em condições de par- 
tir para a meta dos 500 te- 
lefones. 

E prossegue: 
Nossa viagem à Guanaba- 

ra foi altamente proveitosa, 
pois adquirimos à ERICSSON 
êsse tronco telefônico pelo 
mesmo preço que ela o ven- 
deria à COTED a qual por 
sua vêz no-lo revenderia 
com a natural margem de lu- 
cro. Assim, eliminando o in- 
termediário, fizemos grande 
economia e ainda nos habi- 
litamos, por oferecimento da 
Ericsson, à compra a crédito 
de qualquer quantidade de 
material necessário às nos- 
sas instalações. Frise-se que 
essa compra de Jagora foi á 
vista. 
—Outra nuance dessa via- 
gem foram os contátos que 

mantivemos visando ligar a 
TELIMSA à EMBRATEL, pa- 
ra as comunicações interur- 
banas diretamente da casa 
ou do escritório do proprie- 
tário de telefone. 

Para isso, contratamos os 
serviços ; da ENTEL S/A — 
Engenharia de Telecomuni- 
cações — também na Gua- 
nabara, a qual tem para co- 
nosco o compromisso de re- 
gularizar toda a documenta- 
ção da TELIMSA junto ao 
Departamento Nacional de 
Telecomunicações— DENTEL 
Isso feito, a conexão com a 
EMBRATEL estará pratica- 
mente feita. Quando vencer- 
se o nosso atual mandato na 
TELíMSA já essa documen- 
tação deverá estar toda em 
ordem e possivelmente enca- 
minhada a conexão. Entel é 
um escritório especializado 
em trabalhos dessa natureza. 

E tão logo a cidade dispo- 
nha de energia elétrica a 
TELIMSA tem condição trans- 
formar o atual sistema semi- 
automáticode de telefones em 
outro totalmente automático. 

Encerrando o seu pronun- 
ciamento esclareceu-nos ain- 
da o nosso entrevistado que 
dos 100 telefones colocados à 
venda a partir de amanhã, já 
grande parte está encomen- 
dada, o que comprova a con- 
fiança aa população na TE- 
LIMSA e reforça a crença no 
desenvolvimento vertiginoso 
da cidade que mais cresce 
no Maranhão: Imperatriz. 

RECURSO CONTRA ZIZI 

Sabe-se que d e Carolina 
deu entrada no Tribunal Re- 
gional Eleitoral uma impug- 
naçâo contra diplomação do 
vereador arenista Jorge Lo- 
pes de Sonza, Zizi. 

Segundo a legislação elei- 
toral, a medida teria que ser 
tomada em forma de recurso 
diretamente junto ao presi- 
dente da Junta Apuradora 
sediada em Balsas. Todavia 
o TRE pode mandar trans- 

formar a impugcação em re- 
curso, desde que preenchidas 
as demais condições, inclu- 

sive a tempestividade. De 

qualquer maneira, mesmo re- 
cebida em forma de recurso 
a medida não terá caráter 
suspensivo, podendo o ex- 
prefeito carolinease tomar 
posse e freqüentar o legisla- 

tivo daquele município até 
que o Tribunal decida se vale 
ou não a sua diplomação. 

Recebendo em seu Gabi- 
nete de trabalho no Palácio 
Monroe, na Guanabara, o 
Senador Vitorino Freire,cujo 

Irmã Ana- 

tólia Maria 

Em São Paulo, após lon- 
gos padecimentos e um 
transplante de rins faleceu 
a Irmã Anatólia Maria, da 
ordem Capuchinha. que du- 
rante muito tempo fêz par- 
te do Covento local e foi 
professora na Escola Nor- 
mal Ginasial Santa Tere- 
zinha. 

ESSA JUSIICA 

mandado está prestes a ex- 
pirar-se, afrmou ao vice-pre- 
feito imperatrizensefque em- 
bora deixando o parlamento 
não sairá todavia da vida 
pública pois já tem convite 
do Presidente Médici para 
importante cargo administra 
tivo. Afiançou ainda que no 
próximo mês de maio virá 
ao Maranhão, quando che- 
gará até Imperatriz. 

Vende-se 

Um escafandro marca "Eter- 
na", próprio para grande pro- 
fundidade. Tratar com Manoel 
Moreira em Marabá, à rua 27 
de Março n0 613. 

Ficou célebre em todo o país a decisão de um juiz de direito 
de Minas Gerais que se negou a decidir uma questão que en- 
volvia milhões de cruzeiros. Em seu despacho mandando que o 
processo ficasse em cartório sem a sentença final, alegou o magis- 
trado que não tinha a necessária estabilidade emocional para decidir 
o destino daquela fortuna enquanto êle vivia assoberbado com com- 
promissos financeiros, com aluguel de casa e colégio dos filhos a 
pagar, além dos demais encargos de chefe de família e da pró- 
pria representação. 

O episódio nos vem à mente a propósito do quadro compa- 
rativo dos vencimentos da magistratura maranhense com os ven- 
cimentos dos Juizes goianos. As tabelas são as seguintes: 

Desembargãdor: em Goiás Cr$ 5.500,00 no Maranhão Cr$ 2.750,00 
Juiz da Ia entrância 2.750,00 1.350,00 
Juiz da 2^ entrância 3.300,00 1.650,00 
Juiz da 3a entrância 3.960,00 1.980,00 
Juiz da Capital 4.750,00 2.370,00 

Lembre-se que em 1.968 um Juiz de direito da l5. entrân- 
cia em Goiás percebia Cr$ 710,00 enquanto o maranhense de 
igual entrância recebia Cr$ 720,00, Hoje, dois anos apenas de- 
corridos, os vencimentos em Goiás no campo da magistratura 
são exatamente o dôbro do que se paga em nosso Estado. 

Será ò Estado de Goiás assim tão rico? Nem tanto. Dados 
oficiosos demostram que só a arrecadação de imposto em Impe- 
ratriz supera o arrecadado em todo norte-goiano. Claro que o 
parque agro-pastoril e o industriai do sul do vizinho Estado permite 
aos anhaguerinos uma arrecadação de tributos muito maior que 
a do "essencialmente agrícola" Maranhão; mas mesmo essa dife- 
rença não justifica a disparidade de vencimentos entre as duas 
magistraturas. 

Será o custo de vidâ mais barato no Maranhão?Tambêm não, 
mesmo porque o mercado de gêneros de primeira necessidade 
em nosso Estado, exceção feita ao arroz é abastecido pelo sul, 
o que não ocorre na mesma escala em Goiás que além de grande 
produtor de carnes e cereais tem ainda a facilitar o seu abasteci- 
mento os mercados de São Paulo e Minas, pela facilidade de co- 
municações e o transporte. E a comunicação e o transporte são 
fatores que concorrem para o melhoramento do padrão de vida 
do goiano em comparação como o nosso. Para nos fixarmos a- 
penas no caso dos Juizes basta lembrar que um magistrado de 
Anápolis e das cidades mais próximas a Goiânia podem dar-se 
ao luxo de um contáto semanal com o seu Tribunal, sem pre- 
juízo do andamento de seu trabalho na comarca e sem tão gran- 
de ônus até para aquêles que não dispõem de carro próprio, pois 
os preços das passagens de ônibus são bastante razoáveis naque- 
la região. Até Brasília está ao alcance semanal daqueles Juizes. 

Cumo explicar-se então — insiste-se — essa disparidade? 
Não é sem razão que os concursos para a magistratura 

em nosso Estado não estimulam os advogados, vindo daí a carên- 
cia de Juizes de Direito e as comarcas acéfalas, enquanto em 
Goiás, para persistir na comparação, cidades como Itaguatins 
e outras de pequena expressão têm a assistência permanente da 
Justiça. E também não é sem propósito que advogados e até Juizes 
dêste Estado são às vêzes picados pela mosca azul do judiciário goi- 
ano, muito melhor remunerado e com mais regalia até nas férias 
que, lá são coletivas e dui am um mês inteiro, duas vêzes por 
ano. Já o Juiz de Carutapera demitiu-se para advogar. 

De tudo isso, a conclusão a que se chega é que o nosso Es- 
tado não quer entender o drama de seus juizes de direito. Persis- 
te em relegá-los a um segundo plano até humilhante espe- 
oalmente em relação ao Poder Executivo, fazendo letra morta o 
dispositivo constitucional que determina a harmonia e indepen- 
dência entre os poderes constituídos, dentro de um plano de 
igualdade. E enquanto isso persistir a aplicãção da justiça no 
Maranhão estará sempre em dificuldade, com as implicações so- 
ciais decorrentes. 

Lembra-se o articulista de um juiz de direito de uma de 
nossas comarcas que, explicando as razões porque recusava 
promoções que lhe eram acenadas, dizia: 

— para passar dificuldades eu as passo na minha 
comarca onde já sou conhecido como homem pobre. 

14 tiros no Vereador 

Jorge Omena, vereador 
do MDB, o mais votado nas 
últimas eleições em Maceió, 
foi abatido por 3 pistoleiros 

Maranhão 

entre os últimos 

Boletins do TSE divulga- 
dos há poucos dias informa- 
vam que alguns Estados ain- 
da não haviam concluido os 
seus trabalhos de apuração 
do pleito de 15 de novem- 
bro de 1.970. O Maranhão 
pontificava entre os retar- 
datários. Tradição é tradi- 
ção ... 

quando chegava à sua resi- 
dência em noite da semana 
passada. O edil recebeu 14 
tiros e faleceu no próprio 
local do crime, enquanto sua 
esposa corre perigo de vi- 
da no hospital para onde foi 
transportada depois de atin- 
gida por 3 disparos. A polícia 
de Alagoas não sabe a que a- 
tribuir o crime mas admi- 
te que não tem o mesmo 
qualquer motivação política. 
Os pistoleiros, que aguarda- 
ram o casallnuma emboscada 
dentro de um carro, fugiram 
e estão sendo perseguidos 
pela poiícia. 
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Retrato Amazônico 

Escrito por: AMÉLIO MARINHO 

Dêsde pequininos acostu- 
mamos a fitar o tocantins co- 
mo único horizonte a descor- 
tinar a nossa frente; a estra- 
da líquida, curvilénea e pe- 
netrante, abria a todos o seio 
piscoso e murmurava dôces 
cavatinas. Eram brasileiros 
de vários pontos a se espe- 
lhar nas águas, esperançosos 
de construir, de cultivar, de 
desbravar a selva bruta, lon- 
ge da cultura das comunica- 
ções, com seus instrumentos 
rudimentares, no Intuito de 
velar as riquezas escondidas 
no matagal sombrio entre ci- 
pós ou no leito dos rios en- 
tre cascalho. 

Os anos passaram, e com 
êles vencemos vários obstá- 
culos atingindo objetivos com 
a fundação de cidades e pe- 
quenos povoados. De repente 
surgiu a Belém-Brasília, ras- 
gando matas, transpondo iga- 
rapés e descendo morros, 
chegando até nós depois de 
conquistar sertões, povoados 
e cidades numa verdadeira 
integração Nacional, cheia de 
vibrações e ronco de moto- 
res que confundiam com gri- 
tos da criançada entre abra- 
ços e sorrisos de brasileiros 
rennidos. 

Hoje mais um horizonte se 
abre para a Amazônia, a 
Transamazônica rodovia mais 
brasileira do País, redesco- 
brindo a Terra roxa e de 
todo tipo com o penetrar nas 
Selvas, conduzindo Progres- 
so àquelas plagas virgens e 
desertas. 

E o que vemos agora, é 
uma região povoada e ras- 
gada de Estradas com gente 
renovada de esperança, a 
sentir de perto a presença 
ativa e constante dos gover- 
nos através de seus progra- 
mas assistenciais, como as 
aulas radiofônicas o INGRA, 
o S ;NAM, o MOBRAL, e tan- 
tos outros empreendimentos. 
Em outras palavras: É a A^ 
mazônia dormida de ôntem 
que acorda para o desenvol- 
mento, para a integração no 
redescobrir de um Brasil No- 
vo e forte; é o sonho secular 
se realizando, acordando o 
seringueiro mal dormido de- 
baixo de sua tôsca morada; 
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é o sonho de brasileiros de- 
samparados e acurralados pe- 
los os rios e florestas, acos- 
sados pela fome, pela opila- 
ção que se indentificam mui- 
to bem como o Amazonas 
tímido, calado e doente. 

E hoje o que sentimos é o 
clima da união, o entrosa- 
mento, a igualdade, o apoio, 
o braço Nacional unido num 
abraço de sul a norte é a 
chama, do Pátrio- 
tismo acesa, é o tempo 
chegado da Amazônia lendá- 
ria, da Amazônia de Tesou- 
ros e mistérios, da Amazônia 
dos Seringais e dos patrões 
valentes, dos índios Pacaas- 
Novas e Xavantes, finalmen- 
te da Amazônia das Flores- 
tas virgens e rios sem fim- 

Em meios a essa região 
imensa e desocupada, surgiu 
IMPERATRIZ, cidade serta- 
neja que também dormia ba- 
nhada de rio e beijada per 
matas, abrindo maiores larei- 
ras e civilizando os êrmos 
tristes como sentinela avan- 
çada da imensa bacia verde, 
a acenar para todos que pas- 
sam que venha conosco en- 
grandecê-la e povoá-la; enês- 
tes momentos históricos que 
ora passamos com a perma- 
nência das Forças Armadas 
do Brasil em Manobaas Mi- 
litares, Imperatriz deixa de 
ser Rainha e volta a ser es- 
crava ajoelh^ndo-se nos pés 
de cada soldado brasileiro 
num gesto humilde e agrade- 
cido pelo merecimento de 
hospedar os heróis de MON- 
TE CASTELO, os pracinhas 
de DUQUE DE CAXIAS e de 
FLORIANO, os eternos vigi- 
lantes do Brasil. 

Assim, vemos claramente, 
que o nosso apelo não ficou 
impune, com a Revolução de 
31 de Março iniciada pelo 
saudoso presidente Humber- 
to de Alencar Castelo Bran- 
co, começamos a sentir que 
novos horizontes se abriam a 
estas plagas que hoje se des- 
cortinam para todos (>8 la- 
dos a encontro de nossos so- 
nhos de desbravar e povoar 
este pedaço do Brassil. 

Aí está o bravo Patriota e 
Presidente Emílio Garrastazu 
Médici desfraldando tem Ito 
a Bandeira do desenvolvimen- 
to e do Patriotismo através 
do apoio das três (3) Armas 
num acerto político e gover- 
namental, como a convidar a 
unirmos num só ideal que é 
a unificação de um Brasil 
Novo em deíesa da Pátria e 
no amor a terra em que nas- 
cemos. 

Eu te saúdo, revolução de 
31 de Março! através dessas 
palavras rudes e desordena- 
das, mas cheias de esperan- 
ças e Patriotismos, é o agra- 
decimento simples de um ca- 
boclo rude nascido nos ser- 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Lida. 

" 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 .06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142/053.006 
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■ 2 portas 
• Traseira em "fast-back" 
■ Faróis duplos na frente e luz de ré 
■ Amplo espaço interno para 5 pessoas 
• 2 porta-malas, com grande espaço 
de bagagem. O porta-malas interno tem 
acesso também pelo exterior 
Acabamento superluxuoso 
Motor plano 1600, de 2 carburadores e 
65 HP (SAE) 
Freios a disco nas rodas dianteiras 
Barra compensadora e. bitola larga atrás 
Mecânica Volkswagen 

NOS TEMOS 

MAIS 1: 

NOSSO PLANO. 

pi ; ; 

Comércio de Automéveís MAGOPAR S.A 

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

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

tões de Gatulo e Gonçalves 
pias, à beira do decantado 
inferno verde, impassível às 
tempestades e às doenças 
tropicais, longe outrora do 
conforto das cidades, mas 
perto das riquezas e das Flo- 
resta virgem e desocupada, 
lado a lado com os seus en- 
cantos e mistérios, com sua 

agressividade, sentindo o 
cheiro de sertão verduras e 

frutas e a ouvir o som har- 

monioso da humilde sanfona, 

animando as festas juninas 
calmas e sossegadas, às vê- 
zes interrompidas pelo o can- 
to estridente das cigarras, ba- 

nhada de sol e envolvida de 
luar, de orvalho e de estre- 

ilas do céu do meu BRASIL. 

REVENDEDOR 
AüTORIZAOO 

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. 



O PROGRESSO Pagin 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Edital de Concurso N0 01/71 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão. 

Faço saber que se acham abertas as inscrições para 
o concurso público para o provimento "4" (quatro) vagas 
para escriturário datilografo nível "4" com vencimentos 
mensais do Cr$ 200,00, e de provimento de 3 (três) vagas 
para escrtturário auxiliar nível "1" com vencimentos men- 
sais de Cr$ 125,00, do Quadro de Pessoal da Prefeitura, 
observadas as seguintes condições. 

1)— As condições serão aceitas no período de 17 de 
janeiro a I de fevereiro de 1.071, das 8 às 12 horas e das 15 
às 17 horas, no Setor de Pessoal, localisada na sala n0 6 
do paço Municipal. 

2)— As inscrições efetuadas mediante preenchimento 
pelo interessado, da ficha de inscrição em concurso forne- 
cida pelo Setor de Pessoal. 

3)— Só poderão inscrever-se os interessados de am- 
bos os sexos que: 

3.2— sejam brasileiros; 
3.3— estejam quites com o serviço militar; 
3.4— sejam eleitores; 
3.5— tenham grau de instrução igual ou superior ao ginásio; 
4 « No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar 
4.1— carteira de identidade; 
4.2— prova de quitação com o serviço militar; 
4.3— título de eleitor, com prova de que votou nas últi- 

mas eleições ou justificativa expedida pela Justiça 
Eleitoral; 

4.4— prova de conclusão do curso de datilografia; 
4.5—atestado de bons antecendentes fornecido pela au- 

toridade policial; 
4.6— dois (2) retratos 3x4 recentes tirado de frente e sem 

chapéu; 
5— Aceita a inscrição, o candidato receberá urç cartão 

de inscrição, sem o qual não será permitido em 
nenhuma prova. 

6— O concurso constará de provas escritas que versa- 
rão sôbre as seguintes matérias e respectivos pro- 
gramas: 

6.1- MATEMÁTICA 
a)— potenciaçâo e radiciaçâo; 
b)—operações com números inteiros e fracionários; 
cj— expressões algébricas; 
d)— problemas sôbre as [quatros operações. 

6 2— PORTUGUÊS 
a)— redação; 
b)— gramática, análise sintática, substantivos, artigos, 

adjetivos, pronomes. 
6.3— DATILOGRAFIA 
a)— a prova de datilografia, constará de 750 toques em 

5 minutes. 
7)—A prova de matemática constará de dez (10) ques- 

tões objetivas, e a de português de uma redação (composi- 
ção, ofício, requerimento, carta comercial) e de cinco (5) 
questões objetivas 

8)—Todas as matérias são eliminatórias sendo neces- 
sário o grau mínimo de cinco (5) para a aprovação em 
cada matéria e média ponderada de seis (6) para a apro- 
vação do conjunto. 

9)—São atribuídos os seguintes pesos às provas: 
a)— Português 2 
b)— Matemática 3 
c)— Datilografia   .2 

10)— Os graus variam de 0 (zero) a dez (10) a serem 
atribuídos às provas. 

11)— O concurso será realisado na sala n0 5, onde fun- 
ciona o setor de contabilidade desta Prefeitura. 

12)— Êsse concurso será sujeito às normas estabeleci- 
das pelo regulamento do concurso (Decreto n^ 10/70, de 
8 de agôoto de 1.971.) 

Prefeitura Municipal de Imperatriz, 14 de janeiro de 1.971 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Plaboy sem diploma 

No Pará, o deputado elei- 
to Juvêncio Dias compare- 
ceu ao TRE trajando roupa 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia-Prevenção do Cân- 

cer Giuecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 3 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA 0F) 

esporte, com blusão estam- 
pado, para receber o seu 
diploma. Acontece que o 

Desembargador Eduardo 
Mendes Patriarca, que pre- 
sidia à sessão solene de di- 
plomação não gostou dos 

trajes do néo-parlamentar e 
recusou-se a chama-lo para 
receber o canudo de papel. 

Informou ainda o presiden- 
te do TRE que nem a Se- 

cretaria daquela Casa en- 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo 1NPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 

MDOMTOmO DE ANÁLISE CLÍNICAS: — Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, Dr. 

Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista: Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdomem — Obstetrica — Ginecológica —Traumatologia — 
Ortopedia Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

INVENTE VMR CAEGâ. 

NÓS TEMOS 

A SOLUÇâO ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

m 

V :: 

Qualquer que18" 

seja a carga, você ganfii   

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 

Mercedes-Benz 
é Diesel e ren- 

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-11Í3, 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- /^T^\ 

quer parada. E ainda tira í I A 
o pêso das preocupações 

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 

Leiam e anunciem 

em O PROGRESSO 

tregará o diploma se o de- 
putado lá aparecer em man- 
gas de camisa. 

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 
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Noticias de Marabá 

Notas colhidas por um Observador, espe- 
cial para O PROGRESSO 

Quem será o Interventor? 

Faltando poucos dias para a 
conclusão do mandato do atual 
gestor de nossa comuna Sr. Leo- 
nel de Mendonça Vergolino, 
uma interrogação geral paira no 
ar sem encontrar resposta: quem 
será o interventor a ocupar tão 
importantes funções no dia 30 
deste? Fala-se que será esco- 
lhido um oficial do exércit 3 ta- 
rimbado em administração pú- 
blica, porém tudo não passa de 
boato. A verdade é que o go- 
vêrno ainda não se decidiu por 
nenhum nome, podendo ser a- 
dotada a solução de emergên- 
cia da prorrogação do manda- 
to do atual Prefeito, visto 
que não houve eleição para 
esse cargo aqui, no dia 15 de 
Novembro e o Município foi 
considerado zona de interesse 
de segurança nacional. 

Casamento 

Realisou-se no dia 16 do cor- 
rente,, nesta cidade o enlace 
matrimonial do jovem Antônio 
Almeida," funcionário do Banco 
da Amazônia S.A, com a srta. 
Lourdes Silvane Davids Vivac- 
qua, filha do conceituado e hu- 
manitário clínico Dr. Amadeu 
Vivacqua e sua exma. esposa 
d. Dagma David Vivacqua. 

O ato que, foi presidida pe- 
la Juiza de Direito da Comar- 
ca Dra. Maria Nauar Chaves, 
teve lugar na residência dos 
pais da noiva e foi abrilhanta- 
do pela presença dos elemen- 
tos mais representativos de nos- 
sa alta sociedade. 

Os presentes foram obsequia- 
dos com lauta mesa de doces 
e bebibas, não faltando nem 
mesmo o fino champagne Mi- 
chélon, produzido na terra da 
mãe da noiva — Caxias, coin- 
cidência que foi resaltada na 
ocasião pelo representante d' 
"O Progresso" presente a so- 
lenidade. 

JUÍZO DE DIREITO 

Comarca de Imperatriz 

DSTADO DÔ MARANHÃO 

Juízo de Direito da 2a Vara—Dr. 
José üellino Sipaúba. 

Escrivão — Raimundo Bandeira 
Barros. 

AÇÃO DE FALÊ ÍÍ IA 

Autor — Banco do Brasil S A. 
Falido—Miguel Coelho de Azevedo 

SENTENÇA 

VISTO ETC. 

Atendendo a que a falência em 
tela, correu os seus trâmites legais, 
com observância de todas as for- 
malidades; 

Atendendo a que o Síndico pres- 
tou suas contas, bem como, apre- 
sentou relatório final nos têimos 
do Art. 131, da Lei Falimentar, 

Julgo por sentença encerrado o 
processo da falência de Miguel 
Coêlho de Azevêdo, para que pro- 
duza seus legais e jurídicos eíeitas. 
P.R.L 

Imperatriz, 15 de janeiro de 1971 

(as) José Delfino Sipaúba 
Juiz de Direito 

Está conforme. 

Imperatriz, 16 de janeiro de 1971 

Raimundo Bandeira Barros 
Escrivão do 2^ Oficio 

Novo Hotel 

Acaba^de ser inaugurado o 
luxuoso Hilda Palace Hotel, de 
amplas dimensões, dispondo de 
20 espaçosos quartos para hos- 
pedes, cosinha moderna, gran- 
de salão de refeições, espaçosa 
sala da estar além de 2 luxuo- 
sas suites no andar superior e 
uma grande loja instalada na 
esquina da rua Antônio Maia 
com a Lauro Sodré. 

O novo Hotel, dotado de lu- 
xo e conforto, satisfaz plena- 
mente as atuais necessidades 
da c:dade. 

Segundo nos informou sua 
proprietária, os preços cobrados 
pelo Hilda Palace Hotel são os 
seguintes — diária—30,00; sui- 
te 45,00. 

Itisiersantes 

Encontra se na cidade em go- 
so de férias a Srta. Marilene 
Rocha, enfermeira da Faculda- 
de de Medicina e Ciências bio- 
lógicas da Universidade de São 
Paulo. Em sua companhia veio 
a jovem normalista Regina Már- 
cia Rocha Pinho, que acaba de 
ser diplomada pelo Instituto de 
Educação Cardoso de Almeida 
de Botucatú, após um curso bri- 
lhantíssimo. 

Também esteve na cidade d. 
Maria Yeda Rocha Pinho, Pro- 
motora de Vendas da Avon 
Cosméticos Ltda. de São Paulo. 

A safra «9e eastaaha 

Reina muita animação e eu- 
foria em torno da atual safra 
de Castanha que promete ser 
das mais promissoras e rentá- 
veis. Os extratores já falam nos 
milhões que vão ganhar, mas 
somente em presença de par- 
ticulares e dos amigos mais 
chegados. A conversa em pre- 
sença do Santarém, do Impos- 
to de Renda é completamen- 
te diferente. De uma previsão 
otimista de lucros da ordem de 
300 mil, feita expontaneamente 
instantes antes passa a um der- 
derrotismo extravagante. . . Na- 
da menos que um prejuízo as- 
segurado de uns 500 mil novos... 
Nunca menos. . . 

Absolvido pe- 

la terceira vez 

Submetido ao 3o julga- 
mento, foi absolvido por 6 
votos contra um o advogado 
Leopoldo Heitor. O júri o- 
correu na cidade de Rio Cla- 
ro, no Estado do Rio. O fa- 
moso advogado do Diabo no 
primeiro júri foi condenado 
a 30 anos de reclusão. No 
segundo foi absolvido, mas 
o promotor alegou a que- 
bra do sigilo do voto por- 
que um repórter da TV con- 
seguiu filmar a votação dos 
quesitos. Agora, ainda o pro- 
motor insiste em recorrer, 
alegando que em Rio Claro 
o "ambiente foi favorável à 
soltura de Leopoldo". 

Com essa decisão, fica 
sem solução mais um cri- 

Sociedade 

na ^paMarela 

SILVA JÚNIOR 

Um dos acontecimentos sociais 
que promete muito, será a festa o- 
ferecida pelo industrial Diomar Luiz 
da Silva, tão logo regresse de sua 
lua de mel pelos países da Améri- 
ca do Sul 

* * * 
Bela recepção teve o cerealista 

Dorgival Pinheiro no aeroporto lo- 
cal, por ocasião de seu regresso 
da G. B. 

♦ * * 
Aniversariou quarta-feira próxima 

passada a sra. Sebastiana, esposa do 
Dr. Sipaúba. DD. Juiz desta Co- 
marca. * * » 

Você sabe o que é a sessão das 18? 
♦ * • 

Em nosso meio o conceituado in- 
dustrial José Gadher. 

* * * 
Embarcou quinta-feira passada, 

para Salvador, via Brasília, o sr. 
Hipérides (Café Três Poderes), em 
gôzo de férias, juntamente com seus 
familiares. 

* * * 
Deixou de embarcar domingo pas- 

sado em Goiânia o industrial Diome- 
des, por falta de carteira de iden- 
tidade. Esquecido, não? 

* * * 
Ligeiramente em nossa ' cidade o 

Sr. Absalão Coêlho. dinâmico Pre- 
feito em Carolina. 

* * * 
Em gôso de férias seguiram para 

o sul do País os industriais Ubira- 
jara Parreira e Franciscano Soares. 

Realizou-se ontem em mais uma 
promoção do Clube Recreativo To- 
cantins um dos mais animados bãi[es 
dos últimos tempos, o Debut de 71. 

* » * 
À negócios viajou para a Metró- 

pole da Amazônia desde o princípio 
do mês o industrial José Afonso, 
que é esperado este fim de semana. 

* * * 
O "Balaio" continua abafando, va- 

mos prestigiá-lo. 
PENSAMENTO DO DIA: 

Se queres a tua paz, 
E a dos outros também 
Atende êste conselho 
Não fale mal de ningém; 

O povo reclama 

limos Srs. Redatores de "O Progresso" 
\ 

Local 

Prezados Srs.: 

Sendo eu leitor d' "O Progresso", um jornal de grande repercus- 
são nesta e nas cidades vizinhas' queria que junto a minha cartinha fôsse 
publicado um artigo sôbre o modo de agir dos condutores de ônibos nes- 
ta cidade. Ontem aconteceu que embarquei com destino ao Entronca- 
mento. O cobrador cobrou-me e eu dei cr$ 1,00. Como o mesmo não ti- 
nha trôco para me devolver, ficou levando o caso em brincãdeira. Já che- 
gando a parada pedi o trôco e ele me disse que não tinha, mas que me da- 
va fósforos. Com o propósito de averiguar mais continuei no mesmo ôni- 
bus e pude observar que dois senhores e uma senhorita tiveram o mesmo 
problema que o meu e vendo que a única maneira era aceitar os fóosfo- 
ros, Então o cobrador "vendeu" mais 3 caixas para cada um dêles, uma 
para outro e 8 para os demais passageiros. Quando o fósforo acabou, os 
passageiros de retorno não receberam mais seus trocos. 

Eu pergunto: Os condutores e cobradores de Imperatriz têm ins- 
crição do Estado e alvará de licença da Prefeitura para o oamércio de 
fósforos dentro dos coletivos? A falta de vergonha é tanta que êles já 
nem procuram dinheiro trocado para os passageiros. Esses elementos só 
procuram deixar que se tenha da cidade má impressão. O que para nós 
já não é estranho., deixa no entanto ao visitante a pior impressão. 

Atenciosamente 
(a) ALFREDO VIEIRA NETO 

N. R. — Caro Alfredo",: Acreditamos que os cobradores não te- 
nham realmente nem a inscrição nem o alvará para o comér- 
cio de fósforos. — Concordamos com você quanto à impressão 
deixada ao visitante por irregularidades como essa. Todavia, 
forçoso é reconhecer que das irregularidades no Trânsito de 
Imperatriz essa é a menor e a menos prejudicial. Você deve 
ter acompanhado o que já fizemos aqui na tentativa de que 
se organiize o tráfego de veículos e se coibam essas anomalias, 
especialmente nos coletivos que aqui em Imperatriz se dão 
ao estranho luxo de correr à noite sem faróis e sem qualquer 
sinalização. 

Infelizmente, nada temos conseguido ê as irregularida- 
des são cada vez maiores. 

Um visitante já nos chamou a atenção para o fato de 
que a cidade de Pinheiros, nêste Estado, tem organizado de 
maneira impecável o seu serviço de Trânsito, inclusive com a 
sinalização de ruas e guardas, muito embora naquela cidade 
só existam 20 veículos registrados. Enquanto issso — veja vo- 
cê - - Imperatriz que conta com 45o veículos consegue também 
ter o Trânsito mais desorganizado de todo o Brasil. 

Esperamos, Alfredo, que se não o Trânsito, pelo menos 
a fiscalização estadual venha tentar a regularização do comér- 
cio de fósforos nos coletivos, o que não deixa de ser uma no- 
vidade. principalmente quando as fontes de renda são cada vêz 
mais procuradas. 

Disponha de "O PROGRESSO". 

ANIVERSÁRIOS: 

Completaram anos nos dias 22 e 
23 deste, D. Vicencia Valadares Vi- 
eira e Valentim Matos Neto, res- 
pectivamente esposa e filho estima- 
dos de nossso diretor José Matos 
Vieira. Aos aniversariantes, os para- 
béns de O PROGRESSO. 

* * • 
Aniversariou ontem dia 23, dignís- 

simo jovem Ozias Vieira, Presidente 
do Grêmio Juvenil Católico de Im- 
peratriz. Parabéns ao aniversariante 

VIAJANTES: 

Regressou de Fortaleza onde fora 
a passeio acompanhado da digna fa- 
mília, o Dr. José Ribamar Bezerra, 
clínico dentário nesta cidade. 

» * * 
Transitaram por Imperatriz com 

destino a Goiania onde continuarão 
seus estudos as srtas. Zenilca e Ma- 
ria das Graças Oliveira, filhas de 
nosso amigo Antonio Roque de Oli- 
veira, comerciante em Marabá-Pa. 

De Marabá, regressou a esta ci- 
dade a srta. Maria José Vieira, fi- 
lha do nosso diretor, que esteve na 
cidade dos castanhais em gozo de 
férias. 

* » * 
Encontra-se entre nós, o nosso a- 

migo Expedito Rocha residindo a- 
tualmente no Distrito Federal. Ao 
distinto itinerante os votos de boas 
vindas. 

* * * 

Chegou de Belém onde tratou de 
assuntos comerciais para a Tipo- 
grafia Violeta, o sr. Antonio Carlos 
Vieira. 

me misterioso, vêz que não 

se pode até aqui preciar se 

Dana de Tefé foi realmen- 

te assasinada e, em caso 

afirmativo, qual o seu as- 

sassino? 

Aderson Baiano foi um prós- 
pero comerciante que os a- 
zares da vida transformaram 
em uma firma liquidada. De- 
balde tentou o soerguimento 
comercial. Passados alguns 
anos, Aderson hoje é o ho- 
mem do dia na praça e nas 
adjacências. 

Sizudo, retraído, bem fa- 
lante, vive agora a pregar a 
caridade e a dar conselhos. 
Nas horas vagas dá também 
a sua receitazinha na base 
da água da torneira,-! benta 

Campanha Nacional de Escolas 
da Comunidade — Imperatriz 

GINÁSIO BERNARDO SAYÃ0 

EDITAL 

De ordem do Sr. Diretor do Gi- 
násio Bernardo Sayão a Secretaria 
torna público aos interessados que 
se acham abertas inscrições aos 
exames de admissão, segunda épo- 
ca e matrículas, conforme discrimi- 
nação nbaixo: 

I Exames de Admissão; 
inscrição até 3o de janeiroo, 

II Provas escritas de 2a. época; 
irscriçâo até 3o de janeiro 
realização das provas; de 2 a 
15 de fevereiro; 

Ilí Matrículas: curso ginasial e 
técnico-comercial 
antigos alunos de 15 a 3o de 
janeiro 
novos alunos—Jurante o mês 
de fevereiro 
Os antigos alunos terno pre- 
ferencia ae matrícula somen- 
te em janeiro. 

17—Inicio das aulas para todos os 
cursos: 5 de março 

Ob requerimentos de transferên- 
cias serão recebidos até 27 de fe- 
vereiro. 

Secretaria do Ginásio Bernardo 
Sayão, em 10 de faneiro de 1971, 

(a) Maria Celeste Guíerrez Veras 
Secresária aut, pela ISES 

Visto; (a) Er, José Delfino Sipaúba 
Diretor 

diàriamente aos litros sob o 
olhar contrito dos fiéis e a 
dúvida dos curiosos. 
Como não podia deixar de 
ser, a notícia propaga-se rà- 
pidamente aos quatro ventos 
e a casa de Aderson é hoje 
uma 'verdadeira romaria à 
procura dos milagres do "a- 
parelho" como ele próprio se 
designou. Dizem os seus cren- 
tes que êle passou a agir 
assim depois de muito pedir 
a Deus um meio pelo qual 
pudesse ser útil à humanida- 
de. 

Até aqui, nenhuma confir- 
mação oficial existe de qual- 
quer cura no páteo dos mi- 
lagres que e hoje a casa do 
"aparêlho". Mas a notícia 
qua já corre até bem longe 
fala em cura de leprosos, em 
cegos que viram e aleijados 
que passarram a caminhar 
depois de uma dose da água 
das torneiras da casa de 
Aderson que não é outra se- 
não a água que é fornecida 
a toda cidade pelo SAE. 

E como tudo só quer o 
princípio, a fama do railagrei- 
ro cresr-e e se espalha. Afi- 
nal, Imperatriz que dá de tu- 
do tinha que dar também o 
seu Arigó, que isso não é 
privilégio de mineiro. 

Apenas um pequeno deta- 
lhe passou agora a trapalhar 
os milagres u que o SAE es- 
trilou com a quantidade de 
água distribuída pelo aparê- 
lho e está dando o seu gei- 
tinho para racionar o líqui- 
do milagroso. Resta saber se 
a água trazida das torneiras 
dos pecaminosos fiéis, apenas 
para a benção, continuará a 
produzir os benéficos efeitos 
daquela jorrada das torneiras 
do milagreiro. 


