
o 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Cheíe: Jurivê de Macêdo 
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8§. Junta Apuradora 

PLACAR ELEITORAL 

IMPERATRIZ La Roque 2.939, Bürnett 1.131, F. Diniz 562, 
Régis 3.106, Ruth 1.742, — A Arena íêz 5 dos 9 vereadores. 

PORTO FRANCO: La Roque 259, Burnett 631, F. Diniz 
197, Régis 167, Ruth 717.—OMDB elegeu 5 veread. 0 a Arena 4 

Operação Carajás 

Prosseguem na região as manobras militares da O- 
peração Carajás, envolvendo contingentes do Exército, 
da Marinha, e da Aeronáutica, em adestramento de guer- 
ra convencional e contra guerrilhas, na área compreen- 
dida entre Marabá, no Estado do Pará e Carolina neste 
Estado. 

A Operação em nossa cidade desenvolveu-se em 
duas etapas: a primeira circunscrita ao plano de defesa 
civil, com palestras, projeções, assistência médico-hospi- 
talar e inclusive adestramento de civis, particularmente 
de jovens, além da parte meramente burocrática. Essa 
fase foi encerrada com missa campal e desfile escolar 
e militar pelas principais vias públicas da cidade, com a 
presença de altas autoridades militares e civis, dentre 
eles o General José Nogueira da Paz, Comandante Mili- 
tar da Amazônia e 12a Região Militar; General Reinaldo 
Mello de Almeida, sub-chefe do Estado Maior do Exerci- 
to; General Dioscoro Gonçalves Vale, do Comando Mili- 

tar do Planalto; General Darcy Lázaro, comandante da 8.- 
Região ; General Newton Faria Ferreira, sub-chefe do Es- 
tado Maior das Forças Armadas; Almirante Diocles Lima 
de Siqueira, comandante do 4^ Distrito Naval; Almirante 
Coutinho; Brigadeira Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves,,co- 
mandante da Ia. Zona Aérea e Brigadeiro Alberto da Cos- 
ta Matos, comandante da 2^. Fôrça Aero Tática. 

Êm Imperatriz e Carolina é desusado o movimento 
de aviões e viaturas militares. O povo assiste com sim- 
patia e admiração ás solenidades promovidas pelas au- 
toridades militares em estreita colaboração com a Prefei- 
tura Municipal de Imperatriz e das demais cidades na 
área da Operação Carajás. 

Encerrada a parte civil, prosseguem as manobras 
na parte exclusivamente militar, com o deslocamento de 
tropas aéroterrestres, combates simulados e outras opera- 
ções de guerra. 

AO POVO 

Ao ensêjo da realização em Imperatriz das mano- 
bras militares da ''Operação Carajás", "O PROGRESSO', 
rende homenagens às Gloriosas Forças Armadas Brasilei- 
ras bem assim *às autoridades constituídas, ao mesmo 
tempo em que concita o povo da região a uma entusiás- 
tica união em torno do ideal de paz e desenvolvimento 
do Brasil e a vigilância contínua contra as fabas ideo- 
logias e a violência que não podem ser aceitas como 
forma de contestação. 

Idéias são combatidas com idéias e o direito de di- 
vergir está assegurado a cada brasileiro pela seu Gc- 
vêrno, como bem o demonstrou a realização das eleições 
de 15 de novembro. Não há, pois, motivo nem ambien- 
te para a desordem ou a disseminação de idéias que 
conflitem com os nossos sentimentos de povo ordeiro, 
cristão, livre e soberano. 

P'ra frente, Brasil! 

A DIREÇÃO 

CASTELO EM 4 

Apoiado ostensivamente pelo 
více-prefeito municipal e por 
poderoso grupo industrial e co- 
mercial, ainda assim o Sr. João 

Pedro Américo 

Aniversariou ontem, nosso 
prezado amigo Pedro Amé- 
rico de Sales Gomes, diretor 
da Diesel Carolina S/A., e 
presidente da Cia. Telefôni- 
ca de Imperatriz S/A. 

Ao Pedro Américo que vi- 
ajou para Carolina, a fim de 
rever seus familiares, a equi- 
pe que faz "O PROGRESSO" 
parabeniza-o pelo feliz even- 
to. 

Castelo colocou-se em 4o lugar 
na ordem de votação para de- 
putado federal em Imperatriz, 
perdendo para La Roque, José 
Burnett e Freitas Diniz, o que 
não deixou de ser surpreedente 
dente pois a expectativa era a 
de que fosse bem votado aqui 
o ex-diretor do BASA. Comen- 
tava-se inclusive que Castelo 
esperava em Imperatriz cerca 
de 2.000 vetos. 

O apôio integral da ARENA 
a La Roque demonstrou mais 
uma vez a preferência do elei- 
torado local pelos candidatos 
vinculados à região tocantina. 

Eleições agitam Joõo Lisboa 

a znta 

No salão do Rotary Clube de 
Imperatriz, e do Clube Recrea- 
tivo Tocantins, transmitidas pela 
Rádio Educadora de Imperatriz 
foram proferidas palestras por 
jovens oficiais das Forças Ar- 
madas sôbre temas da atualidade 
brasileira, entre elo a Transa- 
mazônica e a conscientização po- 
pular para a criação dos Centros 
de Defesa Civil como recurso 
próprio de cada localidade para 
a eventual defensiva contra a 
ação de guerrilheiros. Entre os 
oficiais presentes a essas pales- 
tras e criadores do Centro de de- 
fesa civil figuraram além dojAl- 

to Comando o Capitão Carlos Al- 
berto Duarte do Prado, coman- 
dante do Destacamento de For- 
ças Especiais, autor de 900 saltos 
de paraquedas; Capitão Uchôa 
de Lima, sub-comandante; Cap. 
Gabriel Félix Balduino, Cap. Jo- 
sé Cutrim da Cunha, Cap. Car- 
los Alberto Martins da Cunha e 
Sargento Ernesto Castro, todos 
paraquedistas com curso na A- 
cademia Militar de Agulhas Ne- 
gras, os quais já se deslocaram 
para exibições de paraquedis- 
mo em Marabá, a exemplo do 
que já aconteceu em Imperatriz 
e arredores. 

Estamos informados de que 
os amigos andam exaltados 
em João Lisboa, em decorrên- 
cia ainda das eleições, Cons- 
ta inclusive que um vereador 
eleito agora esteve detido 
pela polícia e conduzido até 
Imperatriz 'sob escolta por 
questões ligadas às divergên- 
cias políticas entre os dois 
grupos da ARENA daquela 

cidade. 
As mesmas fontes informam 

que a detenção do vereador 
teria sido feita de ordem do 
sub-delegado do '-distrito do 
Tanque, naquele município, 
estranhamente com função na 
cidade-séde. 

Adiantaram-nos ainda que 
o vereador coagido procura- 
rá fazer valer seus direitos, 

POR QUE BALSAS? 

Arena vence no Tocantins 

Sòmente em 2 municípios 
cujas eleições foram apura- 
das em Balsas o MDB logrou 
vencer: Riachão e PoJto Fran- 
co. Na primeira já o partido 
tinha estrutura pois que ven- 
ceu o pleito passado também. 
Mas em Pôrto Franco a o- 
posição surgiuiàs vésperas da 
eleição com, o registro de 
seus candidatos impugnado 
até o prazo final dos julga- 
nemtos. Na vizinha cidade o 

MDB elegeu 5 dos 9 verea- 
dores, além de colocar em 
vantagem seus candidatos ao 
Senado à Câmara Fedral e 
Assembléia Legislativa. Em 
Em Riachão o Modebra fêz 
6 vereadores. Em Balsas es- 
tranhamente Cafeteira ven- 
ceu seus concorrentes sem 
que ali exista oposição, já 
que ARENA é o único parti- 
do da cidade. — Já em Mon- 

(Cont. na 2- página) 

Não foi das mais felizes a 
decisão do Tribunal Eleito- 
ral em localizar em Balsas a 
5^. Junta Apuradora, A cida- 
de é simpática e bem cuida- 
da; e seu povo é hospitalei- 
ro ao extremo. 

Lamente-se todavia a difi- 
culdade de locomoção dos 
políticos interessados e até 
dos juizes componentes da- 
quela junta, dois dos quais 
já chegaram a Balsas depois 
de iniciadas as apurações. 
De outro lado, um único ho- 
tel oferece razoável conforto 
aos hóspedes mas não aten- 
de a procura de lugares por 
delegados partidários, candi- 
datos, advogados, da fôrça 

federal e dos próprios ma- 
gistrados. Frise-se ainda que 
na estação chuvosa — como 
agora acontece — a rodovia 
entre Carolina e Balsas está 
pràticamente interrompida, o 
que força o uso do avião, nem 
sempre ao alcance no bôl- 
so pela dispendiosa campa- 
nha. 

Sem desdoiro para a hospi- 
taleira Balsas, Carolina e Im- 
peratriz oferecem, sob mui- 
tos aspectos, bem melhores 
condições para melhores con- 
dições para a instalação e 
íuncionamemo das juntas a- 
puradoras, especialmente no 
que diz respeito a hotéis e 
meios de locomoção. 

IBRA— Interven- 

ção em P. Franco 

Decreto recente do Presi- 
dente Médici estabelece as 
zonas prioritárias de impla- 
tação da reforma agrária. Den- 
tro dessas zonas estão as ci- 
dades goianas de Tocantinò- 
polís e Araguatins e a nossa 
co-irmã Porto Franco. 

Reza o decreto que para 
essa implantação o Governo 
intervirá por 5 anos nessas 
areas, podéndo êsse prazo 
ser prorrogado. Não especi- 
fica o ato governamental se 
essa intervenção será no exe- 
cutivo municipal ou apenas 
no que tange à reforma agra- 
ria. 

Além dessas 3 cidades ou- 
tras foram iuclnidas no plano 
prioritário, nos Estados do 
Pará e do Amazonas. 

Passos renuncia 

Lucena denuncia 

O Sen. Oscar Passos, pre- 
sidente nacional do M D B e 
que não conseguiu reeleger-se 
pelo Acre entende por isso 
mesmo que deve entregar a 
direção partidária a um par- 
lamentar que continue no 
Congresso. Todavia, o M D B 
não quer aceitar a renúncia 
de seu presidente, concor- 
dando apenas que o mesmo 
se licencie temporariamente, 
até nova decisão sôbre o 
comportamento oposicionista. 

Por sua vêz, na Câmara Fe- 
deral o líder da bancada opo- 
sicionista, Humberto Lucena, 
da Paraíba, que também não 
se elegeu para o Senado foi 
à tribuna da Câmara Federal 
para um pronunciamento sô- 
bre as causas da derrota do 
MDB, especialmente em sua 
terra. 

Alega Lucena que "O MDB 
foi esmagado na Paraíba pela 
corrupção de agentes do po- 
der econômico e do poder 
político que se deram as 
mãos num plano bem urdido 
a que nada faltou", Invocou 
a influência de órgãos fede- 
rais como o INPS e a parti- 
cipação na luta política dos 
governadores atual e eleito 
naquele Estado. "Não é pos- 
sível depois do completo mas- 
sacre do MDB em todo o 
País resistir-se na manuten- 
tenção do sistema artificial 
que foi implantado na polí- 
tica nacional. O bipartidaris- 
mo, nostêrmos compulsórios 
e rígidos em que foi coloca- 
do no Brasil, vai nos condu- 
zir inevitavelmente ao par- 
tido único, o que vale dizer 
ao melancólico monólogo do 
govêrno", afirmou em seu 
pronunciamento o líder eme- 
debista. 

Deputados 

Por falta de dados ofi- 
ciais deixamos de noticiar a 
real situação de nossos can- 
didatos à Assembléia, am- 
bos ainda com possibilida- 
des. 
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(Cont. da 4a página) 

tes Altos o situacionismo vol- 
tou a vencer com o resulta- 
do da secção eleitoral do La- 
geado. A exemplo do que a- 
conteceu na eleição para 
prefeito, o MDB venceu den- 
tro da cidade para perder o 
pleito na única urna daquele 
povoado. Em João Lisboa o 
grupo do Sr. Nestor Milho- 
mem obteve quase 100 votos 
a mais que o grupo liderado 
pela prefeita Nita Menezes: 
todavia logrou a eleição de 
apenas 3 vereadores pela er- 

rada sobrecarga de votos 
em Nestor Milhomem em pre- 
juízo dos demais candidatos 
de sua facção. Ambos os 
grupos são arenistas. Em Ca- 
rolina, o prefeito* Absalão 
Coelho elegeu 8 vereadores, 
ficando a outra vaga para 
Zizi, ex-prefeito qa cidade. 

MANOBRAS 

KALAM HELEUTEROS 

Soldados rasos e graduados, Tendas, aviões, para-quedas. 
Clima caracteristicamente militar. São as manobras, É a cidade 
apavorada. Quer dizer, não tôda apavorada. Uma grande paite 
dos jovens está é entusiasmada. Orgulhosa de desempenhar uma 
missão lado a lado com as forças armadas. Ma» há sempre a 
ala dos mal informados, que por sinal, às vêzes, constitui a 
maioria. Essa ala, pode ser subdividida em outras, de acordo com 
a sua maneira de atuação. Há os mal i «formados por ignorância, 
por serem analfabetos e não disporem de meios de comunicação 
dos mais simples, como o rádio. Êsses são os mais fáceis de atin- 
gir, na hora de formar um boato. E êles se encarregam de espa- 
lhá-los com versões cada qual um pouco mais modif cadas, que 
a anterior. São vítimas fáceis também, de outra subdivisão. Os 
bem mal informados. Èstes colhem um pedaço de notícia aqui, 
outro ali, inventam um elo de conexão lógica (para êles) entre 
os pedaços e saem contando a sua estória. Há os que, ouvindo a 
notícia certa, nunca se conformam com elas. Tiram as suas con- 
clusões e conclusivamente anunciam os seus postulados, que a- 
firmam ser a verdadeira verdade e não a verdade que primeiro 
os outros tenham dito ser a verdade, mas que êles, com suas 
deduções, provam que a sua verdade é que era verdade. 

Muito bem, (não deve ser considerado como auto elogio, mas 
apenas como uma deixa, pra gente continuar a conversa). Quan- 
do os soldados começaram a chegar, aviões, helicópteros etc, a 
cidade ficou em polvorosa. Os mais bem informados já sabiam 
que era manobras e coisa e tal. Os mal informados iam ficando 
inquietos. Tanto na cidade como no interior. Vinha um cara 
aqui na cidade, via o movimento e voltava dizendo "Tem solda- 
do às pampas e ainda está chegando mais, e cada avião que 
cabe uma casa dentro. Tem bem uns cem na pista. 

— Pra que? 
— Não sei, mais parece até com revolução. 
O pessoal chegou com boa vontade, logo no primeiro dia, 

começou a soltar panfletos, dizendo que nada ia intervir na vida 
da cidade. 

Aí começa a funcionar a rêde de boatos, espalhados pelos 
mal inforfmados. 

O grupo dois começa a coleta de dados e um cara dá ex- 
plicação aos vizinhos. 

— Éles vão fazer as manobras de guerra e vão atacar a 
cidade, estão juntando uma porção de garotos pra defandê-la, 
depois os soldados vão tomar a cidade, no dia vinte e sete e 
ninguém vai mais poder nem entrar, nem sais daqui. 

Aí o grupo um se apavora, deixa palhoças, com tudo e vai 
se esconder no mato. E os do interior, também não vêm à cida- 
de (pobres dos comerciantes). 

Os dos grupo três entra em ação. 
—Manobras? Conversa. Isso é só pra tapear. Como se a 

gente fôsse bôbo. Eles estão é interessados em oufra coisa. Se 
fossem só manobras, acha que êles viriam com tudo isso pra cá 
iam gastar a fortuna que estão gastando só c )m um faz de con- 
ta. Ai tem qualquer coisa. Eles estão de ôlho aqui. Deve ser 
algum fóco de subversão ou guerrilha, ou pra defender a Ama- 
zônia do americano. 

Os do grupo um então, ouvindo mais esta não entendem mais 
nada. E s« apavoram mais. Aí mais panfletos. Enquanto a maio- 
ria vai ao campo, entusiasmada ver os búfalos e hércules no vai 
e vem, os pobres coitados fogem e se escondem. Então mais pa- 
pel. Ai um gaiato, metido a entendido, pega um e diz: 

— Eu não leio muito bem, mais parece que estão dizendo 
aqui, que vão tomar a cidade. 

— Não adianta depois também a gente dizer que não é nada 
disso, que êles já entenderam que é assim e pronto. 

E os pobres soldados que deram um murro danado pra 
fazer a sua manobra e os rapazes da defesa civil, que passam 
dias e dias batendo perna e se virando nas patrulhas ao sol, 
passam aos olhos dêstes como nefandos violadores da tranqüi- 
lidade e do seu pacato sossêgo. Felismente não são muitos. 

O MDB não elegeu vereador, 
ali, ficando a votação dos 3 
aquém dos votos dados à can- 
didata Rutb Noleto para de- 
putado. Finalmente, em Alto 
Parnayba, onde não existe 
oposição, a apuração, dos vo- 
tos foi impugnada pelo de- 
putado Nunes Freire, haven- 
do recurso para o TRE. 

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. 
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V. VERÁ QUE A PRESSA É AMIGA 

DA PERFEIÇÃO. 

O Volkswagen 1500 nasceu 
com pressa. 

Taí o motor de 52 HP 
(SAE) que não deixa a gente 
mentir. 

É motor com torque e 
potência para v. esbanjar. 

Basta pisar no acelerador 
e êle vira fera. 

Mas, uma fera com os pés 
no chão. A barra 
compensadora e a bitola mais 
larga no eixo traseiro 
asseguram estabilidade em 

r • 

qualquer estrada e em todas 
as curvas, Além dessa 
valentia, o Fuscão tem ainda 
muitas atrações. 

Pára-choques de uma única 
lâmina, tampa do motor 
com aletas para melhor 
refrigeração, grandes 
lanternas traseiras, capô com 
trava de segurança, e um 
interior com bancos 
anatômicos, painel e laterais 
com aplicações tipo jacarandá. - 

Olhe, já falamos demais. 

O negócio certo é v. dar uma 
chegadinha até nossa loja 
e agarrar o bicho à unha. 
Saia com êle. 

V. vai sentir a saúde dêle. 
É mecânica Volkswagen, 

para garantir que aquela 
pressa vá longe, por 
anos e anos. 

Qual é o outro apressadinho 
que pode garantir isso? 

vw/sao 

Comercio de Automóveis MAGOPAR S.A. 

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

IMPERATRIZ — MARANHÃO REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA - PARTO - CLINICA GERAL - RAIO X 

Laboratório de Análises Clinicas — Sangue — Oxigênio 

Dr. aimundo Noleto Filho — Dra. Ruth Ferreira Aquino Noleto 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 
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Daqui, dali, dacoiá... 

Antigüidade da Loa 

— Numa conlerência realiza- 
da em Brasília o respeitado 
Prof. e Geólogo norteameri- 
cano— Gordon Swann decla- 
rou "que todos os elementos 
lunares pesquisados até ago- 
ra, confirmam a teoria de que 
a Lua foi um antigo planeta, 
e vieram comprovar que o 
sistema solar tem uma idade 
de 4,5 a 5 bilhões de anos. 

Carnaúba irá valer 

— O novo Governador elei- 
to do Piauí -- engenheiro Al- 
berto Tavares da Silva, de- 
clarou em Brasília, que um 
dos pontos altos do seu go- 
vêrno será a reabilitação da 
carnaúba nos mercados ex- 
ternos, de comum acordo 
com os novos governos do 
Ceará e Rio Grande do Norte. 

O novo Código Civil 

— Ao Ministro da Justiça, Sr. 
Alfredo Buzaid foi entregue 
o novo Código Civil, cons- 
tando de cinco livros espe- 
ciais e, pela primeira vez, 

englobando o Código Civil e 
o Código Comercial. 

'Nlerónímo99 repudia o 
terrorismo 

O terrorista Hans Kudolf 
Jakob Mans (conhecido entre 
os seus por "Jeronimo"), suí- 
ço nascimento, cumpre pena 
de um ano e 6 meses de pri- 
são, em São Paulo. Como ou- 
tros, repudiou, agora, a vida 
criminosa dirigindo longo e 
interessante manifesto ao po- 
vo brasileiro. 

Grande incêndio em 
França 

Em Saint Laurent du Pon, 
na França, morreram 144 pes- 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Gincologia e Obstetrí- 
cia-Prevenção do Cân- 

cer Gincológico 

Hospital São Vicente de Pzula 
Consultório Zona 1 Lote03 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DF) 

AUTO DE PRAÇA 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Di eito 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 1^ Ofício, que atendendo ar# que lhe foi requerido por 
Pedro Soares Paiva, e tendo em vista ao mais que dcs 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 arrematação, 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 cora uma 
bezerrinha de poüco mais de um mês de nascida, avaliada 
por Cr$ 400,00 (quntrocentos 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$ 590,00 (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 cincoenta 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 do costume, e, por cópia, publicado 
por três (3) vezes no semanário local. Dado e passado 
nesta cidade de Imperatriz, aos 17 de novembro de 1970. 
Eu, Rosseny da Costa Marinho, Escrivão que datilografei, 
subscrevi e assino de ordem do Dr. Juiz de Direito. 

ROSSENY DA COSTA MARINHO 
Esc: Subst. 

LOJAS VIANA 

— DE — 

Viana & Irmão - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MaTRIZ : — Rua Godofredo Viana, 556 

FILIAL: Bairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

soas num incêndio, em um 
salão de baile, de domingo, 

de novembro. Verificou-se 
que as portas de emergên- 
cia estavam fechadas a cha- 
ve, os salões havinm sido 
decorados com material in- 
flamável e que o salão "Cing 
à Sept" não havia recebido 
autorização dos bombeiros. 
Em conseqüência, estão sus- 
pensos o Prefeito e um fun- 
cionário. 

O pitoresco da eleição 

Apesar do cuidado dos juizes 
em não permitir a divulgação 
de no i as estranhas ao voto, 
verdade é que ainda assim os 
delegados de partido puderam 
constx ar coisaâ cmriosas no 
decorrer aaapuração em Bal- 
sas, Por exemplo em Carolina 
um eleitor colocou dentro da 
chapa um bilhete em que di- 

zia a José Sarney que "vo- 
tei no ^senhor por causa de 
sua administração; mas o seu 
prefeito em Carolina me de- 
ve Cr$ 8,00". 3 assinou. 

Em Imperatriz votaram pa- 
ra Tostão e Pelé para o se- 
nado. Outro eleitor escreveu 
na cédula: "o carimbo da 
besta fera é 666". 

INVENTE DMA CARGA. 

NÓS TEMOS 

A SOLUÇÃO PABA ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

mm 

Qualquer que^8 

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 

Mercedes-Benz 

é Diesel eren- 
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- /^T^\ 
quer parada. E ainda tira í í \ 

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 

O V I L — 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 .06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 
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Imperatriz atendeu 

Não foi em vão a luta de "O 
PROGRESSO" e dos próprios 
partidos politicos para que o 
eleitorado local votasse em can- 
didatos da região. A inexpres- 
siva votação dada aos candida- 
tos a deputado estadual de ou- 
tras regiões mostra que o po- 
vo realmente soube apoiar os 
dois nomes, locais para Assem- 
bléia, E não fôra o grande des- 
perdício de votos, nulos e es- 
pecialmente em branco, poder- 
se-ia dizer que a cidade elege- 
ria aqui mesmo os seus repre- 
sentantes. Lamentávelmente o 
nosso povo não está preparado 
para êsse tipo de votação. 

À impressão que se tem é a 
de que o eleitor depois de vo- 
tar para Senador, o que se faz 
com facilidade, ou não se lem- 
brava dos nomes dos candida- 
tos a'deputado ou pensava que 
receberia outra cédula para es- 
sa votação. Basta que se faça 
um confronto entre os votos 
para o Senado ou para a Câ- 
mara Municipal e a votação pa- 
ra deputados; a diferença é es- 
pantosa. Houve urnas em qut 
60 eleitores depositaram a cé- 
dula sem ao menos um risco 
na parte destinada ao voto pa- 
ra deputados. E possível tam- 
bém que a nervosismo ou a ad- 
vertência feita por mesários 
quanto ao tempo de permâ- 
nencia na cabine eleitoral ten- 
ha contribuído para que o elei- 

tor menos esclarecido dali se 
retirasse sem exercer o direito 
do voto de forma completa. 

De qualquer maneira, a se- 
rente está lançada e tênde a 
frutificar. 

Acreditá-se que tenhamos ao 
menos um dos nossos candida- 
tos eleito. Mas se lamentavel- 
mente isso não acontecer, res- 
ta-nos a certeza de que o po- 
vo de Imperatriz soube valori- 
zar os seus candidatos, votan- 
do maciçamente nos nomes lo- 
cais. E Porto Franco fez o mes- 
mo em relação à candidata do 
MDB jà que os arenistas dali 
não apoiaram Régis com era de 
se esperar. 
Em Carolina o quadro foi com- 
pletamente diverso. Orlando Me- 
deiros foi menos votado ali que 
Luiz Rocha, êste indicado por 
Sarney justamente para as chan- 
ces de eleição de seu antigo 
Secretario de Educação e .com- 
panheiro de tantas jornadas nas 
antigas oposições coligadas. 

Por um dêsses estranhos ca- 
prichos politicos, Orlando foi 
nêste pleito desprezado por 
aquêles cuja causa êle defendia 
há menos de um ano Por com- 
bater Zizi, Orlando imcompati- 
bilizou-se com Sarney. Hoje, 
Sarney está com Zizi e com os 
antigos amigos de Orlando, con- 
tra êste último. 

Politicos, quem os èntende? 

MISS MUNDO É DE GRANADA 

Foi eleita a nova "Miss Mundo", no 
grande concorso realizado em Lon- 
dres, sendo eleita a candidata de 
Granada; 

Em segundo lugar ficou a repre- 
sentantes da África do Sul (branca) 
3e lugar - Israel; 4o lugar - Brasil e 
5o lugar -Suéca. 

O mês de dezembro que se apro- 
xima promete ser a mais movimen- 
tado em nossa sociedade, durante o 
ano de 1970. No próximo dia 26 sê- 
rà realizada umâ grande festa social, 
promovida pdla Associação Atlética 
Banco do Brasil. O diretor social, Sr. 
Galvânio Lopes, está à frente dessa 
promoção. Vamos aguardar. 

No próximo dia 12 de dezembro, 
será realizada a maior festa social 
do ano Setentão, em nossa cidade. 
Trata-se do casamento da jovem 
Nancy Guimarães com o Sr. Fran- 
cisco Sarmento. O Enlace matrímo- 
niail será oficializado na Igreja Ma- 
triz Santa Terezinha, âs 18:00 horas 
e os noivos recepcimarão sau con- 
vidados no clube Tocantins. 

O lar do casal Sr, e Sra. Salvador 
Ferro, foi enriquecido com o nasci- 
mento de umjrobusto menino. Nos- 
sas parabéns. 

Ontem, em Juazeiro do Norte (Ce.), 
cantralu matrimônio o sr. José Pe- 
reira dr Silva, subgerente da agência 
local do Banco do Brasil S/A. 

Outra boutique foi instalada em 
nossa cidade, *'A Elegante" de pro- 
priedade da Sra. Nilma Quariguazi, 
localizada na rua Godofredo Viana. 

-«o»- 

PEDRO EETCOV 

Em visita a esta cidade e a negó- 
cios esteve entre nós o Dr. Pedro 
Petcov, advogado antigo militante no 
fórum local e atualmente em Maca- 
pá, no Território do Amapá onde 
também é vereador à Câmara Muni- 
cipal pela legenda do MDB. 
Nossa visita. 

COVAP i ntr i 

O Sr. Domingos Frota, gerente 
da filial de Goiânia da O Ia. 
HANSEN INDUSTRIAL esteve em 
Imperatriz onde em companhia 
do sr. Helius Santesse fez o lan- 
çamento da linha de produtos de 
sua firma, destacando-se entre 
eles: calhas plásticas, tubos 

soldáveis, tubos plásticos pa- 

ra esgoto e conexões. 

No lançamento, aquele geren- 
te ofereceu aos encanadores lo- 
cais um cock-tail num dos salões 
da COVAP do Maranhão, reven- 
dedores dos produtos TIGRE de 
PVC rígido em Imperatriz. 

Esclareceu-nas o sr. Frota que 
a Cia. Hansen é a pioneira na 

fabricação desse material e con- 

PVC 

E 

TIGRE 

si 

siderada hoje a maior fabrica do 
ramo na América do Sul, insta- 
lada em Joinville—Sta. Catarina. 

Nos clichês, os pro- 

dutos Tigre de PVC 

rígido. 

INFORME N0 3 

(Imprensa escrita e falada) 

Ma manhã do dia 18 de no- 
vembro, um Destacamento de 
Forças Especiais pertencen- 
te a Companhia de Forças 
Especiais da Brigada Aero- 
terrestre (PARAQUEDISTAS 
DO EXÉRCITO], constituído 
de 8 elementos infiltrou-se em 
Imperatriz para realizar a 
Defesa Civil da Cidade. 

A missão teve início no dia 
18 de novembro e está com 
término marcado para o dia 27. 

Expliquemos inicialmente o 
que é defesa civil: — é a 
reunião de todos os cidadãos 
de uma comunidàde, que or- 
ganizados em grupo reali- 
zam a defesa de sua cidade, 
sem apoio de forças milita- 
res. Para que isto pudesse 
realizar-se, o destacamento 
realizou o contato com a 
Prefeitura local, e através 
dela, em reunião no Rotary 
Clube locai no dia 20 de no- 
vembro, reuniu os elementos 
mais importantes da cidade, 
a fim de motiva los para [o 
exercício, e mostrar-lhes as 
possibilidades do destaca- 
mento e as necessidades do 
mesmo para o asses soramen- 
to da cidade. Ao término da 
reunião foram acertadas me- 
didas de apoio de todos os 
cidadãos nos seguintes as- 

pectos: "transporte, alimen- 
tação, suprimento e finanças. 
Ficou decidido também que 
a defesa seria realizada por 
jovens de mais de 14 anos, 
de ambos os sexos, tando em 
vista que a população adul- 
ta não deveria faltar ao tra- 
balho a fim de não causar 
prejuízos à localidade. 

No dia 21 de novembro ini- 
ciou-se o alistamento no 
centro de defesa eivil de 
Imperatriz que começou a 
funcionar na Prefeitura local. 
Foram inscritos 1.344 rapazes 

e 350 moças sendo os demais 
candidatos dispensados. 

Paralelamente às medidas 
de organização desenvolve- 
ram-se atividades psicológi- 
cas com o fim de conquistar 
a opinião pública, destruir as 
prevenções e desenvolver 
com rendimento a defesa. Pa- 
ra isto foram utilizados todos 
canais disponíveis na área: 
"Rádio Educadora de Impe- 
ratriz", carros com alto-fa- 
lantes e panfletos. Para esta 
motivação foi também utili- 
zada demonstração de salto 
livre em pára-quedas. 

Os alistados receberam ins- 
truções de segurança, infor- 
mações, socorros de urgên- 
cia, incêndios, etc.., tendo 
no dia 24 de novembro ocu- 
pado postos nos vários locais 
importantes para a defesa da 
cidade como me|os de trans- 
portes, fontes de energia, 
sistema de água e esgoto, 
meios de comunicação e es- 
tabelecimentos de administra- 
ção pública, surgindo assim 
a GUARDA DE DEFESA DE 
IMPERATRIZ. 

Além das medidas defensi- 
vas, as voluntárias exercem 
funções f de pesquisadoras 
sociais realizando nm levan- 
tamento da opinião pública 
em busca de dados que pos- 
ibilitem determinar os anseios 
e necessidades da população. 

No dia 27 a guarda de de- 
fesa de Imperatriz será de- 
sativada, seus participantes 
liberados e o Destacamento 
de Forças Especiais será re- 
tirado de Imperatriz. 

A operação "Karajás" terá 
seu término no dia '28 com 
um grande desfile Estudantil 
e Militar. 

CENTRO DE DEFESA CI- 
VIL DE IMPERATRIZ. 

Destacamento de Forças Especiais 

ií 

AGRADECIMENTO 
No dia 28 de novembro retirou-se do Imperatriz o Desta- 

camento de Forças Especiais da Brigada Aeroterrestre (Paraque- 
dista do Exército), após 10 dias de çontacto com a população 
desta cidade amiga. 

Os atos, atitudes e ações realizadas os senhores conhecem. 
Satisfações e alegrias os senhores conhecem. Mas é fora de total 
dúvida que na despedida os sentimentos são desconhecidos, Nós 
não poderíamos deixar passar a oportunidade sem trazermos de 
público nosso agradecimento. Agradecimento de coração aberto, 
simples e sincero como foram nossas relações nesses dias, 

Agradecemos ao comércio e à Indústria o apoio que nos foi 
dado,permitindo desenvolver um trabalho nóvo e desconhecldo|na 
área. 

Agradecemos à população a compreensão e atendimento de 
nossas solicitações. 

E um agradecimento muito especial e grande à administra- 
ção Pública de Imperatriz em particular ao Sr. Prefeito Renato 
Cortez Moreira e seus eficientes auxiliares que não pouparam es- 
forços, meios ou tempo, a fim de nos possibilitar realizar um tra- 
balho exato e ideal. 

Agradecemos, por fim, à Imperatriz. Agradecemos a uma CI- 
DADE, não à cidade normal fixa, material e impessoal, mas a ci- 
dade grafada, carinho e sentimento. 

Agradecemos a amizade ... agradecemos aos sentimentos... 
agradecemos a uma comunidade inteira... agradecemos e guarda- 
mos. Guardamos com carinho e levaremos por todo o Brasil... 
levaremos do Sul ao Norte, do Leste para o Oeste... por onde 
êste céu azul deixar brilhar as asas de nylon de nossos para-quedas, 
que os brasileiros de Imperatriz sentem os dramas e alegrias da 
Nação, e lutam pelo progresso e desenvolvimento do Brasil. 

Obrigado 

Destacamento de Forças Especiais 
Paraquedistas do Exército 
GUANABARA. 


