
A EMBRATEL na Amazônia 

Ao longo da estrada Belém—Brasília estão sendo 
construídas 40 estações repetidores do imenso sistema 
de micro-ondas de 2.000 quilômetros de extensão. Essa 
instalação exige dezenas de torres metálicas de alturas 
superiores a 100 metros. Êsse Tronco possibilitará a in- 
terligação da Rêde Amazônica ao Sistema Nacional de 
Telecomunicações. O sistema principal contará com dois 
canais de RF (1/1) na faixa de 6 GHz e será demodula- 
do em IMPERATRIZ e GURUPI de Goiás. O canal de 
rádio auxiliar tem capacidade para 60 canais de voz e 
atenderá a diversas localidades de Goiás e do Pará. 

Para as transmissões de TV será usado o canal de 

proteção do Sistema Principal. ~ 
Belém do Pará será o centro de telecomunicações ^T)oÍÍCIM üé chuVClty 

de 1-. classe e disporá de Central Automática de Comu- 
tação Interurbana, operando no sistema conhecido por 
«DDD». 

O tronco Belém—Brasília teve sua construção ini- 
ciada em junho de 1969 e sua utilização está prevista 
para o 1-. semestre de 1971. 

Para a próxima edição prometemos a nossos leitores 
uma reportagem sôbre detalhes da construção de uma 
das torres da EMBRATEL em nosso município com far- 
to noticiário. 

Inesperadamente Impe- 

ratriz volta à estação das 

águas. Chuvas copiosas e 

freqüentes voltas a cair 

sôbre a cidade, causando 
verdadeiro espanto pelo 
inusitado do aconteci- 
mepto.- 
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Depois de longa espera, saiu 
finalmente o nome do futuro Go- 
vernador do Maranhão. O indica- 
do foi o Sr. Pedro Neiva de San- 

tana, ex-Secretário de Finanças, no 

govêrno Sarney. 

Como se sabe, o sr. Pedro Nei- 

va Santana foi apontado para a 

governadoria ainda quando Che- 

fe do Executivo Estadual o Dr. José 

Sarney. A confirmação agora, pois, 

só vem confirmar o prestigio polí- 

tico do ex-governador, embora a 

oposição que lhe vem sendo movi- 

da por antigos correligionários e 

pelo senador Viíorino Freire. 

Água poluída ameaça saúde 

A falta de esgotos ou de 
escoadouro de águas plu- 
\iais está acarretando 
problemas aos morado- 
res de algumas ruas da 
cidade, não apenas pelo 
mau cheiro como ainda 
pela juntada de detritos e 
até pelos fócos de mos- 
quitos. As últimas e ines- 
peradas chuvas demons- 
traram mais uma vêz a 
premente necessidade de 
medidas urgentes para o 
escoamento dessa água 
que se acumula ao longo 
das sargetas. E para com- 
pletar a falta de escoa 
douros ainda acontecem 

que as valetas são obstru- 
ídas ou pela areia que fi- 
cou do serviço de asfalta- 
mento ou pelo lixo displi- 
centemente jogado narus, 
o que também exige do 
poder púlblico uma pro- 
videncia, principalmente a 
adotação do serviço de co- 
leta de lixo e de compa- 
hia de orientação popular 
no sentido de conservar 
limpas as ruas da cida- 
de. Em alguns lagroadou- 
res, especialmente nas 
proximidades dos merca- 
dos, o lixo chega a in- 
comodar pelo volume e 
máu cheiro. 

PELÉ SERÁ ESTATUA NO CHILE 
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Os clubes esportivos chilenos lançaram um movimento que visa 

erguer uma estátua de Pelé numa das praças de Santiago, o que è mais 

uma consagração ao Rei. 

Coordenador inspeciona 

Municipio-Escola 

Constatou nossa reporta- 
gem que estêve nesta ci- 
dade o Dr. Sérgio Mendonça, 
Coordenador do Laboratório 
de Administração Municipal, 
no Senam. A visita teve em 
mira a inspeção do muni- 
cipio-escola ora em funcio- 
namento nesta cidade. Sabe- 
se que é pensamento do 
Coordenador a dinamização 
do curso, iuclusive com vin- 

da de mais técnicos. 

Apuramos ainda que ao 
ensejo dessa visita o Pre- 
feito Municipal entregou ao 

Coordenador farta documen- 
tação acompanhada do pedi- 
do de ajuda do SENAM para 

a liberação das verbas re- 
tidas do Fundo de Partici- 
pação devidas a êste muni- 
cípio. 

Brízola julgado pelo Exército 

50 pessoas, inclusive Luiz 
Prestes e Leonel Brisola es- 
tão sendo julgados pelo Con- 
selho permanente de justiça 
do Exército, sob a acusação 
da prática de atividade sub- 
versivas em Barra Mansa e 

e da tentativa de reorganiza- 
ção do extinto Partido Comu- 
nisto do Brasil. Todos os a- 
cusados estão enquadrados 
na Lei de Segurança e 28 dê- 
les estão foragidos. 

Itália entrou no samba 

O gol de Pelé foi a faís- 
ca que provocou a ex- 
plosão de alegria de 90 
milhões de brasileiros, a 
qual nem o tento de em- 
pate fez desaparecer. To- 
dos confiavam cegamen- 
te na Seleção Canarinho. 
Gérson com o seu tiro 'Tá 
do meio da rua" jogar a 
última pá de terra sôbre 
as esperanças italianas. 
Mas Jairzinho tinha que 
fazer o dêle; afinal é êle 
o maior ponta direita da 
Copa. E como chave de 

ouro lá veio o gôl de Car- 
los Alberto.. A Copa foi 
encerrada com um tento 

do "capitão" do time ven- 
cedor. E quando a bola 
de Carlos Alberto "balan- 

çou o véu da noiva" o Bra- 
sil inteiro esqueceu o final 
do jôgo para sair às ruas 

em verdadeira festa: a 
festa do povo que agora 
é o dono, para sempre, 

do mais ambicionado tro- 
féu do mundo esportivo: 
a Taça Jules Rimet. 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Jl- 

Lei n. 05/70 

3.000,00 
1.200,00 

CrS 800,00 
Cr$ 1.784,20 

Cr$ 800,00 

Cr$ 2.000,00 

Cr® 2.000,00 
Cr® 2.000,00 
Cr® 4.000,00 
Cr® 5.000,00 
Cr® 5.000,00 
Cr® 5.000,00 
Cr® 5.000,00 

O Prefeito Municipâl de- Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão cidadão Renato Cortez Moreira,- faz saber 
a todos seiis habitantes e a quem mais possa inte- 
reésar que a Câmara iMunicipal de Vereadores des- 
.ta cidade, aprovou por unanimidade de votos e 

nóç sancionanios ^'seguinte Let: 

Art. Io)— Fica o Chefe do Executivo Municipal, auto- 
rizado a abrir o crédito .especial, adicional ao orçamento 
vigente na importância de* Gr$ 81.984,20 (oitenta e um mil 
novecentos e oitenta e ^quatro cruzeiros e vinte centavosj, 
para fazer face às seguintes despesas. 

Govêrno e admiaistraçã-o geral 
3.1.4.0.02 - Encargos Diversos i . Cr$ 
3.1.5.0.02 Désp. de Ex. Anterior Cri 
41.3.0.02 - Aquisição de uma Rural Willys Cr$ 20.000,00 

Defesa e Segurança , 

3.1.3.0.26 - Serviços de Terceiros 
31.4.0.26 - Encargos Diversos 
Viaçao Traneporíej e Comnnleáções 
4.1.3.0.46 - Aquisição Transi p/ Telma 

Edúeação e Cnltnra ! 

3.2.1.2.69 - Sutrv. à CNAE. 
Serviços Urbanos 
3.12,0-92 - Material de consumo 
3.1.2.0.94 - Material de consumo 
3.1.3.0.94 - Serviços de tqrceiros 

Subvenção ao FSESP j 
Construção Müro ÍPÂrrimo 
Término çonstruçqoj Praça de Fátima 
Rec. Const. -Parque infantis_ 

Art. 2o) — Pará fazer face as despesas a que se desti- 
na o presente çréditq, deverá o, Chefe do Executivo Muni- 
cipal anular em igual importância as, seguintes dotações 
do Orçamento yigjçníe; 
Decursos Naturais e Agro-Fccuário 

4.1.3.0.34 - Passa - devjCrÜ 56.250,00 para Cr$ 22.265,80 
Art. 22) — As despezas a que se refere o presente cré- 

dito, serão custeado^com os seguintes recursos: 
I —Até à' importância de 0^ ,64.050,00 (Sessenta e 

í ; quatro mil e cincoenta cruzeiros) com a diferên- 
cia a maior da Receita estimada sobre ^a despesa 
autorizada no Orçamento Vigente: . 

II — No valor de Çr$ 22.150,00 (Vinte e dois mil e <;en- 
■ to cincoenta cruzeiros); com ò produto da anula- 

ção parcial, em igual importância, das seguintes 
dotações: 

tisovêrno e Administração Geral 

4.1.1.5.04 - Passa de Cr$ 12.500,00 ' para Cr$ 2.350,00 

Administração Financeira • 
3.1.1.1.10 - Passa de Cr$ 38.000^00 para CrS 26.000,00 

Art. 3o) — Revoga-se as dispoèiçõés em contrário. 
Art. 4o)—Entrará esta lei em vigor na data de sua 

publicação. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, em 25 
de junhho de 1970. ^ <: i. 
' 5 ,, RENATO CORTEZ MOREIRA 

. Preféitoí^Mumeipal \ 

JOSÉ GOMES DE RRUDAA 
Secrétário de Administração 

Falta de cimento para obras 

E A SUNAB ? 

Inúpieras obras, principal- 
mente prédios residenciais 
estão com : seu' àndainento i 
paralizado em Imperatriz em 
decorrência, da falta de ci, 
mentoij ^ j... í> 

Ante a impossibilidade mo- 
mentânea da retirada do pro- 
duto do Estado do Pará al- 
gunns comèrciantes estão 
trazendo cimento de Minas 
Gerais que aqui vendem a 
Cr$ 18,00 o saòo, o que im- 
pede ao pequeno constru- 
tor a continuidade de suas 
edificações, 

A propósito da falta e do 

O BATEDOR 

KALAM HELEUTEROf 

—AAii. Socorro. Miserável, covarde. Vai bater num ho- 
mem como tu. 

, Cala a boca senão eu bato mais. 
— Não calo. Pode bater, mas eu não calo. Vou dizer 

pra todo mundo que tu és um covarde. Só bate enUmulher. 
O carnaval de pau estava animado. Êle batia, ela insul- 

tava e êle batia de novo. Gente ajuntando, mas ninguém 
se metia. Era briga de marido e mulher. Podia ser até que 
não fossem de verdade, com união sacramentada, padre, 
juiz, etc. Mas viviam juntos, portanto era marido e mulher.. 

A assistência conhecia bem o adágio popular; Em bri- 
ga de marido e mulher ninguém deve meter a colher. 

E ninguém metia. 
Mas a polícia às vêzes é mal informada das dicas da 

plebe ignara e, dessa vez, também, não estava inserida no 
contexto. Quer dizer, a polícia parece que não sabia da es- 
tória do adágio. 

Pois bem, três soldados que iam passando numa ronda, 
viram o banzé e entraram firme. Afastando todo mundo a 
cotoveladas, esbarrões e derrubando quem fosse mais fra- 
co. Porque vocês sabem que policia quando está fardado é 
forte pra burro, pode até ser magro como um esqueleto co- 
mo às vezes a gente vê quando estão em casa, sem ca- 
misa. Mas quando vestem a farda, parece que tomaram um 
fortificante pra cavalo. É só esbarrar e o nêgo cai. 

Então êsses três entraram no meio da turma e segu- 
raram o valentão batedor de mulher. 

— Que é isso? Não sabe que não pode bater na mulher 
assim? 

— A mulher é minha e eu tô na minha casa. 
Mas não pode não. E nós tamo aqui é pra não deixá. 

A mulher, com tantos patronos fardados a seu favor, 
cresceu. E começou a^ trepudiar sobre o imobilizado batedor. 

Tqí. Agora bate. Êles são home como^tu. Bate nêles mos- 
tra valentia. Tu só bate em mulher,covardão.Tú não é.de nada 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei n. 04/70 

•Sá 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber 
a todos seus habitantes e a quem mais interessar 
que a Câmara Municipal de Vereadores desta ci- 
dade, aprovou por unanimidade de votos e nós 
Sancionamos a seguinte Lei: 

Art. 1-) — Fica o chefe do Executivo Municipal auto- 
rizado a abrir o crédito adcional ao Orçamento vigente, na 
importância de Cr$ 86.200,00 (oitenta e seis mil e duzentos 
cruzeiros), para suplementar as seguintes dotações. 

Govêrao e administração gerai s 
3.1.2.0.02 - Passa de Cr$ 3.375,00 para Cr$ 13.375,00 
3.1.3.0.02 - Passa de « 12.000,00 para « 20.000,00 
3.1.4.0.02 - Passa de « 625,00 parâ « 6.625,00 
Administração financeira 

, 625,00 para 
125,00 pura 

9.325,00 para 

3.1.3.0.10 - Passa de 
3.1.4.0.10 - Passa de 
3.1.5:0.19 - Passa de 

Edncação e Gaitara 
3.1.2.0.6o - Passa de 
3.1.4 0.60 - Passa de 
4.1.1.0.62 - Passa de 
3.2.1.0.62 - Passa de 

2.625,00 
1.125,00 

19.325,00 

Segurança 
Passa de < 

« 2õo,oo para 
« . 62,5o para 
« 15.ooo,oo para 
« 12.ooo;oo para 

õoo,oo para 

5.5oo,oo para 

1.25o,00 
1.262,5o 

4o.ooo,oo 
16.ooo,oo 

preço axíorbitánte do cimen- 
rtO/na pr^ça, é. chegada a ho- 
ra das autoridades compe- 
tentes ou do Poder Legisla- 
tivo Müniclpal voltar suas 
vistas para o problema da 
fiscalização de preços còm 
base nos limites fixados pela 
SÜNAB, pois não se enten- 
de que aqui façamos nós 
mesmos ss nossas tabelas e 

fixemos os prêços segundo 
as nossas próprias ambições, 
esquecido o interêsse do 
consumidor que se vè aqui 
sem um amparo, à mercê do 
especulador. 

Defesa e 

3.1.2.0.25 
§aáde 
3.1.2.0*71 - Passa de 

Eem estar Social 

3.1.4.0,83 - Passa de 

Serviços Urbanos 
3.1.3.0.92 - Passa de « 5.ooo,oo para 
3.1.3.0.96 - Passa de « 2.ooo,po para 
3.1.2.0.97 - Passa de « 25o,òo para 

Edacaçõo e Gnlt. Snfov. Soclal-Fand. 

3.2.1 o.62 - Passa de « 48 000,00 para 

« 4.5oo,oo 

lo.5oo,oo 

3.000,00 para « 4.5oo,oo 

« lo.OOO,00 
« 4.000,00 
« 75o,00 

Enrico G. Dntra 

« 00,00 

Art 3o) — Revoga-se as disposições em contrário 
Art.40) — Entrará esta Lei em vigor na data de sua 

publicação. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete dó Prefeito Municipal de Imperatriz, em 23 
de junho de. 197o. , 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

k JOSÉ GOMES DE ARRUDA 
Secretário de Administração " 

êles devia era te levar preso 
pra tijaprende^a num batê em 
mulher. Bate neles, briga com 
êles que eu quero ver... 

O cara incentivado com 
tantos e tão gentil elogios, 
soltou os braços e enfrentou 
a guarda. Um soldado segu- 
rou eêle soltou* de novo. 

— Vão se mandando. Eu 
tô-na minha casa e os meu 
caso quem resolve sou eu. 

— Mas êsse tu vai resol- 
ver lá na delegacia, com o 
delegado. 

— Vocês não pode me pren- 
dê. Eu num fiz nada contra 
a lei. 

O soldado que comandava 
a turma e entendia um pou- 
co de liuguagem policial, foi 
dizendo. 

— Você vai e vai direiti- 
nho. Tu já fez muita coisa pra 
dar razão pra nós te prender, 
Agressão, desordem, pertur- 
bação do sossego público. 

Êra melhor que ele dises- 
se animação do sossego pú- 
blico porquê o público esta- 
va achando era bom. 

-Vamos simbora. 
Quando seguraram o bate- 

dor para levar mesmo, êle 
ficou valente. Estrebuchou, 
Distribuiu pontapés, socos ... 
Um guarda mais impaciente 
baixou a borracha. Os outros, 
por sua vez acharam bonito 
olba^ulho da borracha na costa 
do batedor e cadaumdeuuma. 

A mulher ' que até agora 
estava calada, virou a casa- 
ca, e partiu como fèra pra 
cima dos soldados. 

-- Num batam ^nele, não, 
seus brutos. Covardes. Um 
bando de homens batendo 
nuin so. E vocês que estão 
aí parados sò olhando, seu 
bando de frouxos. Num tão 
vendo um Oomem só àpanhar 
de um bando de macacos? 

Bem, êle não estava mais 
apanhando. Cada soldado ti- 
nha dado uma borrachada e 
êle tinha se acomodado. 

Mas a dona não se confor- 
mou e continuou. 

-- Vocês r só sâó valantões 
porque estão armados de bor- 
racha e revólver. Eu queria 
ver era sair um Ge cada vez, 
de homem pra homem com ele. 

-- Cala a boca, sua cague- 
ta. Nos tamo è te defenden- 
do. Disse um guarda já meio 
queimado. 

--Defendendo uma ova. Eu 
não preciso que ninguém me 
defenda. E sei, muito bem, me 
defender sozinha. 

Ai o guaarda não aguentou. 
— Aé pois toma. Taí ele. 
F virando-se para o bate- 

dor, já livre. 

. --Pode bater nela, viu? Que 
eu quero ver ela se defender. 
Bate, que agora eu acho é 
bom. 

E continuou a ronda com 
os outros. 

Não e preciso dizer que o 
festival continuou, para de- 
leite da perturbada tranqüi- 
lidade pública... 

Copa tem selo 

A Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos 
já lançou o selo come- 
morativo à conquista do 
tri-campeonato mundial 
de futebol pelo Brasil. O 
sêlo é de 20 centavos e 
traz inscrições alusivas a 
conquista. 



O PROGRESSO Página 3 

Noticias de Marabá Ainda no Govêmo Médici 

Notas colhidas por um OBSERVADOR, especial- 
mente para "O Progresso" 

O assunto dominànte de todas as palestras em Marabá, 
presentemente, é a decisão oficial de construir no tempo 
record de 2 anos, o que uma grande revista nacional deno- 
mina muito apropriadamente de "Vereda da Salvação", a 
Transamazon, um sistema rodoviário básico para a coloni- 
zação amazônica amazônica que partindo de S, Raimundo 
das Mangabeiras, já ligado a todo o Nordeste por rodovias 
em sua maioria asfaltadas, alcançará Humaitá no Amazonas, 
tendo em toda a sua extenção imensos espaços vazios e 
ótimas terras de lavoura, que, de imediato poderiam absor- 
ver folgadamente toda a população excedente e faminta do 
Nordeste. Para se ter uma idéia do arrojo do govêrao pa- 
ra levar a cabo o empreendimento, é bastante elucidativo 
o fato de que 24 horas após a assinatura do decreto deci- 
sivo para a construção da rodovia, uma numerosa turma 
de engenheiros do D.N.E.R. circulava através das ruas da 
cidade com o fim de iniciar os estudos e mapeamento ne- 
cessários para o início dos trabalhos. 

Comenta-se ignalmente que a turma de engenheiros 
terminará muito logicamente decidindo pelo aproveitamento 
do, trecho navegável do Tocantins — Imperatriz — Marabá, 
que muito facilitaria e abreviaria a obra e essa alternativa- 
aproveitamento dos trechos navegáveis, é previsto no pro- 
jeto do governo, que, desse modo, poderia promover a ime- 
diata transferencia de milhares de famílias nordestinas para 
trabalhar na construção da estrada, e, como compensação, 
recebiam gratuitamente terras ao longo da estrada — fér- 
teis e povoadas de caças, a ameaça permanente de seca, 
como se verifica no nordeste. 

Transferida para Maraliá a Preiazia de Conceição 

Como decorrência da transferencia da Prelazia de Con- 
ceição para esta cidade, tomará posse no próximo dia 4 de 
Agosto o Administrador Apostólico Frei Estevam Avelar, da 
Ordem Dominicana, já estando programadas as solenidades 
da posse, dentre as quais consta a presença de todos os Bis- 
pos do Pará em i úmero de 16 e vários outros procedentes 
de outros Estados. 

IVnvo üoiel 

A empresa hoteleira Hilda Mutran está construindo um 
importante hotel, que fica localisado na confluência das 
ruas Autonio Maia e Lauro Sodré. 

O novo hotel vem satisfazer uma das mais prementes 
e gritantes da cidade. 

A Conclusão da Transamazônica 

Em Brasília o Ministro Reis 
Veloso, do Planejamento, a- 
nunciou que a construção da 
rodovia transamazônica terá 
seu início de construção den- 
tro de 3 mêses e será con- 
cluída ainda no atual Gover- 
no. Explicou o Ministro que 
essa rodovia "servirá como 
espécie de vaso comunican- 
te para o resto do país, jun- 
tando o litoral leste à faixa 
colonização." 

Segundo o Ministro Reis 
Veloso a rodovia Transama- 
zônica, no sentido léste oes- 
te, terá 1.290 quilômetros, 
enquanto no sentido sul-nor- 
te virá a Cuiabá-Santarém, 
com 1.485 kms. As duas ro- 
dovias terão seu cruzamento 
em Itaituba, no Pará, de on- 
de serão igualmente ligadas 
à Belém-Brasília. 

A Transamazônica terá o 

MDB esco- 

lhe candidatos 

O Deputado Domingos 
Freitas Diniz, presidente 
do Diretório Regional do 
MDB maranhense anun- 
ciou que o partido oposi- 
cionista reunir-se-á em 
convenção estadual no 
próximo dia 11 de julho, 
quando escolherá seus 
candidatos ao Benado, 
Câmara Federal, Assem- 
bléia Legislativa e Câma- 
ra de Vereadores em São 
Luis. 

NOTÍCIAS DOS OUTROS 

INPS e ins- 

critos autônomos 

Os trabalhadores que não 
tenham vinculo empregatício 
com as empresas às quais 
prestam serviços deverão no 
ÍNPS como avulsos ou autô- 
nomos. A determinação foi 
feita pela Secretaria- Execu- 
tiva de Arrecadação e Fisca- 
lização do Instituto. A deci- 
são sôbre a existência ou 
não de vinculo empregatício 
entre o trabalhador e a em- 
prêsa só poderá ser feita pe- 
la Justiça do Trabalho. E sò- 
mente com base nesta deci- 
são é que o INPS poderá a- 
ceitar a inscrição como a- 
vulso ou autônomo do tra- 
balhador que não tenha vin- 
culo com a firma. 

(Transcrito de "Tribuna de Caro- 
lina" de 6. 6. 70) 

Afinal, estamos 

23 de junho de 1.970. 
Feriado Nacional ampla- 
mente divulgado desde a 

tarde anterior, inclusive 
pelo programa oficial "A 
VÓZ DO BRASIL". 23 de 
junho de 1.970. Bancos fe- 
chados; repartições sem 

expediente; escritórios em 
recesso; Fórum paraliza- 
do. Só o comércio de Im- 

peratriz não se dignou 
cumprir a determinação 

do Govêrno Federal. Só o 
comércio de Imperatriz 

não podia fechar suas 
portas. 

"A lei? Ora.." devem 

o seu ponto inicial em Picos, 
no Piauí, seguindo pela BR. 
230 e passando por Floriano, 
Pastos Bons e São Raimun- 
do das Mangabeiras, até on-. 
de presentemente já existe 
a implantação, ou seja: con- 
dição de passagem. De* São 
Raimundo prosseguirá rumo 
a Porto Franco, cerca de 200 
kms. Cortando a Belém-Bra- 
silia em Porto Franco a ro- 
dovia prosseguirá rnmo a 
Marabá, num trecho aproxi- 
mado de 300 kms., acompa- 

nhando o curso do Tocantins. 
De Marabá até Itaiuba, num 
percurso de 1000 quilômetros, 
passando o Tocantins, o Ta- 
pajós e o Xingu, em plena 
selva. Nos cursos dagua 
'dágua de largura inferior a 
100 metros as travessias po- 
derão ser feitas através de 
balsas. 

Para a construção da tran- 
samazônica o Ministério dos 
Transportes empregará ^5.000 
trabalhadores, em todo o nor- 
deste. 

SE VOLTAR, MORRE 

O procurador da Segun- 
da Auditoria Militar su- 
geriu ao Govêrno Fede- 
deral a pena de morte pa- 
ra o terrorista banido que 
reentrar no Brasil. 

Alega o autor da su- 
jestão que, pela extensão 
territorial do país fácil se 
torna aos bandidos a vol- 
ta ao Brasil, clandestina- 

mente. E uma vêz de 

volta fatalmente ele ten- 
tará a i earticulação com 

antigos companheiros, vi- 
sando a prática de atos 
de terrorismo. 

Com a cominação da 
pena de morte, todavia, 

o agitador terá mais re- 
ceio de voltar. 

Ocupação da Amazônia 

Brasil apóia Presidente 

ter pensado os comerci- 
antes. 

Afinal, em que terra es- 
tamos? Isto não é Brasil? 

ERRAUA 

Prof JOSÉ QUEIROZ 
Por um lapso nosso,, na edi- 

ção anterior, qdando regis- 
tramos a visita do prof. José 
Queiroz a nossa redação dis- 
semos que aquele ilustre mes- 
tre é o Diretor do Colégio 
Cemercial de Carolina. La- 
mentavelmente caimos em 
erro pois o que o diretor da- 
quêle Colégio ê o Revd. 
Frei Achiles de Bergamo, 
virtuoso sacerdote da prela- 
zia carolinense. Com as nos- 
sas excusas, fica registrado 
o engano. 

Autoridades governamen- 
tais, empresários e produto- 
res de todos os recantos do 
pais têm manifestado ao Pre- 
sidente Garrastazu Médici in- 
tegral apôio ao Programa de 
Integração Nacional, no es- 
paço de 18 mêses, determi- 
nado pelo Govêrno Federal 
através do Dec. 1.106. 

O Plano de Integração tem 
seus alicerces na rodovia 
Transamazônica e na rede 

Em São Luis 

Supremo rein- 

tegra Vereador 

Supremo Tribunal Federal 
por unanimidade de votos a- 
colheu o Recurso Extraordi- 
nário em favor do Vereador 
José Mário, da edilidade de 
São Luis, que teve seu man- 

dato extinto por decisão do 
Juiz da Fazenda Municipal 
daquela Camarca. O tribunal 
de Justiça do Maranhão con- 

firmou a sentença ora refor- 
mada pelo Supremo que man- 
dou reintegrar à sua cadeira 
o ex-líder do MDB naquela 
Casa do Legislativo. No STF 

de telecomunicações, as quais 
possibilitarão a participação 
efetiva da Amazônica e do 
Nordeste no contexto Nacio- 
nal Daí partirá o Governo 
rumo à colonização das á- 
reas ociosas, assim como en- 
carará o meio de fixação 
e assistência ao nordestino, 
especialmente aos chamados 
Folígno da Sêca. 

Pelo vulto da obra, o Bra- 
sil inteiro espera com entu- 
siasmo mais esse grande em- 
preendimento do Govêrno 
Médici. 

FOGOS JUNI- 
NOS MATAM 13 

Treze pessoas morreram e 
15 sairam feridas quando um 
caminhão carregado de fo- 
gos juninos explodiu no mu- 
nicípio de Garanhuns, em 
Pernambuco. A maioria dos 
acidentados eram passageiros 
que rumavam à feira da ci- 
dade. 

foi relator do processo o Mi- 
nistro Adauto Lúcio Cardoso 
e o advogado do recorrente 
foi o Dr. José de Ribamar 
da Cunha Oliveira. 

; Loja Viana 

TECIDOS £ ELETRODOMÉSTICOS 

d« Viana & Irmão Comércio e Indústria 

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

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

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

FILIAL: Rua Cônego João Lima, n. 682 — Araguaina - Goiás 
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Desfile Social 

ANIVERSÁRIOS: 

Transcorreu no último dia 25 o ar 
niversário natalício do Dr. José Del- 
fino Sipaúba, Juiz de Direito da Se- 
gunda Vara desta Comarca, Diretor 
do Fórum de Imperatriz e Diretor 
do Ginásio Bernardo Sayão, Os seus 
alunos, a família forense, os cole - 
gas de ensino e a sociedade local 
cumprimentaram vivamente o ilus- 
tre aniversariante. Á noite, em sua 
residência, Dr. Sipaúba recebeu os 
amigos num jantar à amaricana. 

A Sa. Excia., nossos parabéns efu- 
sivos. 

No dia 25 do corrente mês, o er. 
Guilherme Cortez, alto comerciante 
de nossa praça, estêve aniversari- 
ando, tendo completado 66 anos. 
Foi bastante cumprimentado pelos 
seus amigos e familiares, Nosos 
parabéns. , 

- o - 

VIAJANTES: 

Embarcando para Terezina, via 
São Luís, Sr, e Sra. Raimundo A- 
raújo, a fim de participarem do 
casamento de sua filha Maria, na- 
quela Capital, 

- o - 
Estiveram em nossa cidade os 

srs, Frederico Martins de Azevedo 
e Hermes Tavares .Voleto, 

- o - 
Circulando pela nosa cidade, em 

volks, o sr, e sra. Dalton Cordeiro 
Lima, chefe do departamento jurídi- 
co do Banco do Brasil S/A, em Be- 
lém do Pará, 

- o - 
Pelo Avro da Varig, Jseguiu para 

Belém o Dr, Raimundo Nolêto, dire- 
tor-proprietárfo do Hospital São 
Raimundo, Na , capital marajoara 
deverá adquirir material cirúrgico 
para expansão de sua casa de 
saúde. 

- o - 
Acompanhados de suas filhas, re- 

tornou de São Luís, a sra, Farayl- 
des Faray, esposa do nooso amigo 
Renato Melo. 

- o - 
Após assumir as funções de De- 

legado Regional, retornou a nossa 
cidade o Ten, Vieira Jorge nosso 
Delegado, 

- o - 
Atendendo convocação da Dire- 

ção Geral do BEM seguiu na sema- 
na passada, para a Capital do Es- 
tado nosso gerente José Maria, 

^ o - 
O Clube Tocantins está realizan- 

do noitadas bem animadas, durante 
os festejos de São João. Os pares 
mais animados são da velha guar- 
da: Renato Moreira, José Arruda, 
Parreira, nosso diretor Vieira, Dou- 
rado, Xavier e tantos outros. 

- o - 
Com destino a Terezina, seguiu 

na semana passada, nosso dileto a- 
migo Luís Dantas, Gerente do Ar- 
mazém Paraíba. 

- o - 
De Pôrto Nacional, onde cursa a 

la. série do curso científico, chega 
hoje a Imperatriz, em gôzo de férias, 
a srta. Sandra Maria Macedo, queri- 
da filha do Sr. Jurivê de Macedo e 
Da. Leonor Macedo. Boas vindas à 
Sandra. 

- o - 

Seguindo pára São Luis, nosso 
Promotor de Justiça, Dr, José Ma- 
rai, a fim de trazer seus familiares 
para esta cidade, onde irão fixar 
residência. 

AGORA ERA O DA HOLANDA 

Tentaram raptar o embaixador 

Dois homens com a farda 
da polícia uruguaia chegaram 
a Embaixada da Holanda em 
Montevidéu e pediram para 
falar com o Embaixador, con- 
fidencialmente. - Por precau- 
ção os funcionários consuta- 
dos informaram quo o diplo- 

mata não estava no momento. 
Mais tarde é que a verdadei- 
ra polícia descobriu-se tratar- 
se de uma tentavia de seqües- 
tro e que os homens fardados 
pertencem à famosa organi- 
zação clandestina conhecida 
por Grupo de Tupamaros. 

Jaírzinho para Portugal 

- o - 
No domingo passado, nosso ami- 

go Pedro Américo, muito eufórico 
comemorando a vitória do Brasil 
sobre a Itália, 

- o - 
Eeteve em nosso meio, o Sr. Os- 

mar do Amaral Brito, f Diretor pre- 
sidente "da OVIL. tratando de as- 
suntos relacionados com sua indús- 
tria, 

- o - 
Seguirá para Natal (RN), nosso a- 

migo Jarbâs Amorim, a iim de re- 
ver seus parentes. Alguém vai fi- 
car saudosa, 

- o - 
A nossa cidade necessita de um 

serviço de coleta de lixo, a fim de 
que se possa manter a cidade lim- 
pa. Não é mais admissível que u- 
ma cidade como Imperatriz, os mo- 
ra dores coloquem sugeiras nas 
ruas. A semente está lançada. Va- 
mos aguardar as providências da 
administração municipal, t 

-o- 
Por hoje é só, domingo tem mais. 

sA rabeé e Jóra- 

cLcnócó cm cbociuc 

Informa-se que dêsde a 
"guerra dos seis dias" não 
se ;haviam registrado com- 
bates tão violentos quanto os 
verificados nesta semana en- 
tre Israel e as nações que 
que fazem parte ou que se 
aliaram à RAU. 

O Presidente Chorou 

Durante o banquete o- 
ferecído à Seleção Brasi- 
leira de Futebol o Pre- 
sidente Mediei confessou 
ao jogador Carlos Alber- 
to, capitão da equipe, que 
chorou emocionado quan- 
do o Brasil sagrou-se tri- 
campeão. 

Rotary tem 

nova diretoria 

Na sexta-feira passada, em sua 
s^de própria, tomou posse a nova 
diretoria do Rotary < lube de Impe- 
ratriz, que ficou assim composta. 

Presidente - Dr. Manoel Martins 
Io vice-pres; - Gumercindo Milho- 

mem, 
2o vice-pres. Dorgival Pinheiro de 

Souza. 
Io Secretário - Dorian Riker Me- 
nezes. 

2o Secretário-Luis Henrique Veras 
Dir de Protocolo - Pedro Braga 
Io Tesoureiro - Guilherme Cortez 
2? Tesoureiro- Ubirajara Parreira 
Diretores sem pasta - Dr. Carlos 

Amorim; Francisco Herênio e João 
Viana, 

A nova airetoria irá dirigir os 
destinos do clube no período de 
1970/71, Nós que fasemos "O Pro- 
gresso", enviamos nossas congra- 
tulações. 

O governo de 

Portugal convi- 

dou para estada 

naquele País o 

craque Jairzinho 

considerado pe- 

la crônica lusi- 

tana o maior jo- 

gaaor da Copa- 

70. O famoso 

goleador brasi- 

leiro terá passa- 

gens e estada 

às expensas de 

Portügal e rece- 

berá ali inúme- 

ras hom'ena- 

gens oficiais e 

esportivas. 

"ÍK 
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Uma das festas tradicio- 
nais maranhenses é a do 
"Bumba-meu boi", farta- 
mente cultivada na capital 
do estado e na zona do 
Mearim, mas esquecido en- 
tre nós. 

Êste ano, parém, num 
trabalho verdadeiramente e- 
logiavel a Profesôra Edelvi- 
ra Barros Marques, Direto- 
ra do Educandàrio uCristo- 
Rei", fêz reviver o "Bumba- 
meu boi" em Imperatriz, 
com grande aparato. 

A festa desenrolou-se em 

Receita Federal 

tem nôvo chefe 

Já tomou posse na chefia 
do Posto da Receita Federal 
em Imperatriz, Sr. Fortunato 
Bento Macedo, ex-coletor fe- 
deral em Porto Franco e ex- 
funcionário da Receita Fe- 
deral em Carolina. 

Imperatriz fêz 

Carnaval 

Acompanhando o mo- 
vimento festivo de todo o 
Brasil, também Imperatriz 
foi às ruas e sambou 
quando o Juiz de Brasil- 
Italia deu por encerrada 
a partida que nos deu o 
tri. A avenida Getulio 
Vargas ficou literalmente 
tomada pelos desfiles de 
colégios e populares alem 
de veículos. Bandeiras do 
Brasil e dos Estados fo- 
ram carregados pelos en- 
tusiasmadosl torcedores. 

tôdas as suas fases, desta- 
cando-se o luxo das Fan- 
tasias. 

O cortejo desfilou pelas 
ruas da cidade, com as dan- 
ças típicas. 

Já na tarde do dia 24 
corroças desfilaram pela ci- 
dade conduzindo alunos do 
Colégio Cristo Rei e da Es- 

cola Técnica, devidamente 
estilizados à caipira, nu- 
ma promoção da festa que 
alcançou o maior sucesso, 
em ambos os educançários. 
No Clube Recreativo To- 
cantins a festa do "Cristo 
Rei" culminou com um ani- 
mado baile, já pela madru- 
gada. 

Criada a 5a Zona Policial 

O Tenente Alberto Vieira 
Jorge, Delegado de polícia 
de Imperatriz, acaba de ser 
nomeado também Delegado 
Especial da 5^. Zona Polici- 
al, com séde nesta cidade e 
jurisdição sôbre inúmeras ci- 
dades da região do sertão cu- 
jos Delegados de Policia fi- 
carão subordinados à orien- 
tação do Tte. Vieira Jorge. 

O nôvo Delegado Especial 

ELIAS PINTO 

Em visita a Imperatriz 
encontra-se o sr. Elias Pinto, 
ex-prefeito de Santarém, no 
Pará. O visitante deu-nos a 
alegria e a honra de sua 
visita. 

Gov. em Brasília 

Acompanhado de asse- 
ssores seguiu para Brasília 
o gov. Antônio Dino. Na 
capital Federal S. Exa trata- 
rá de assuntos ligados a 
sua administração. 

Comenta-se também essa 
viagem serviu para a esco- 
lha ao futuro governador 
do Maranhão. 

já foi empossado no seu car- 
go e exerce cumulativamen- 
te, ainda as funções de Dele- 
gado de Polícia local. 

A reportagem pode infor- 
mar que é pensamento do 
Governador Antônio Dino, a- 
través da Secretaria de Se- 
gurança, o melhor equipamen- 
to da delegacia e do desta- 
camento policiais de Impera- 
triz, inclusive com viaturas e 
maior número de homens em 
serviço. 

Copa miniatura para Everaldo 

O Prefeito de Pôrto A- 
legre declarou a impren- 
sa que a sua cidade o- 
ferecerá ao gaúcho Eve- 
raldo, tri-campeão mun- 
dial de futebol, uma mi- 
niatura da "Jules Rimet", 
também em ouro.  

CARLOS MARANHÃO 

Deu-nos o praser de sua 
visita o sr. Carlos Maranhão, 
do alto comercio de Carolina 
e que aqui viera participar 
da Assembléia Geral da Die- 
sel Carolina S/A., da qual é 
sócio. Acostumado nas lides 
jornalísticas, o visitante trou- 
xe-nos palavras de estimulo 
desejando vida longa ao «O 
Progresso». Agradecemos. 


