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Comarca Paralizada 

Os dois juizes de direito 
da comarca de Imperatriz 
estarão ausentes da cidade a 
partir de amanhã quando o 
Dr. José de Ribamar Fique- 
ne seguirá para Balsas onde 
presidirá a Junta Apurado- 
ra ali instalada, ao mesmo 
tempo em que para São Luís 
viajará o Dr. José Delfino 
Sipaúba, integrante de uma 
das Juntas que fuucionará 
naquela capital. 

Prevendo-se que as apu- 
rações serão demorada e que 
logo após virão as férias 
forenses a espectativa é de 
que somente no próximo 
mês de janeiro a Comarca 
voltará ao seu funcionamen- 

fllliso ao leitor 

Avisamos' aos nossos esti- 
mados leitores e assinantes 
que ' O Progresso" não cir- 
culará no próximo domingo, 
em.conseqüência da ausência 
Jesta cidade do nosso reda- 
tor-chefe que como advoga- 
do e delegado municipal do 
MDB deverá acompanhar as 
apurações do pleito local 
em Balsas. Já no dia de a- 
manhâ o Sr Jurivê de Mace- 
do estará viajando para a 
séde da Junta Apuradora. 

Polícia Militar 

garante eleições 

Ante a ausência da fôrça 
federal a Secretaria de Se- 
gurança do Maranhão man- 
dou para esta cidade um con- 
tingente da Polícia Militar 
que. somado ao destacamen- 
to local, será distrihuido en- 
tre as cidades circunvízinhas. 

O destacamento chegou de 
Sã© Luis 6b. feira e entrou 
imediatamente em ação, com 
o deslocamento de homens 
para os locais previamente 
designados. 

C%€C - 

Curóo dc 

Suficiência 

Seis professores do Ginásio 
Bernardo Sayão deverão fa- 
zer em São Luis o curso de 
Suficiência anualmente mi- 
nistrado na Capital do Estado. 

A direção do Colégio foi 
avisada de que o curso terá 
a duração de 60 dias, deven- 
do iniciar-se no próximo dia 
15 de dezembro. 

Diretor do Ginásio e Pre- 
sidente do Setor local da 
campanha estão tomando as 
providencias necessárias pa- 
ra a viagem dos professores, 
inclusive com auxílio mone- 
tário. 

te normal, a exemplo do que 
ocorrerá em todo o Mara- 
nhão. 

Também o Juiz de Direi- 
to de Porto Franco, Dr. Má- 

rio Barros Ferraz estará au- 
sente de sua comarca co- 
mo participante de uma das 
Juntas Apuradoras de São 
Luis. 

E llfERIIT 

A direção dêste jornal, sentindo os 
mesmos problemas de seus concidadãos 
residentes nesta zona maranhense; comun- 
gando os seus mesmos ideais; alimentan- 
do as suas mesmas aspirações sente-se à 
vontade nesta hora para fazer um apêlo 
a todos os leitores de "O PROGRESSO" 
e — por intermédio dêles — aos eleitores 
de Carolina, Porto Franco, Imperatriz, João 
Lisboa. Amarante, Sítio Novo do Mara- 
nhão e Montes Altos, para que no próxi- 
mo domingo domingo sufraguem nas ur- 
nas os nomes dos candidatos regionais 
ANTONIO REG1S DE ALBUQUERQUE— 
pela aRENa e RUTH AQüliNO NcLETO— 
pelo MDB . 

Nesta hora em que os nossos proble- 
mas são cada vez mais intensos, a dis- 
persão de votos só nos trará prejuízos. E 
é desnecessária vêz que cada partido in- 
dica ao eleitor o seu candidato. — (J ideal 
seria que nos reuníssemos todos em torno 
de um só candidato. Mas já que isso não 
foi possível, que nos unamos em torno 
do candidato nosso partidário lançado pe- 
la região. 

Estamos acostumados a ver o des- 
prêzo daqueles que eleitos com os nossos 
votos não sabem retribui-los. — coloque- 
mos, pois, um fim a esse estado de coisas, 
votando, agora, nos candidatos saidos 
desta nossa região: Régis pela Arena e 
Ruth pelo MDB. — Não vejamos neles os 
simples candidatos mas a aspiração de 
um povo que deseja e que necessita fazer- 
se ouvir na Àssembleia do Estado. 

Votemos em nossos candidatos: Ruth 
e Régis. 

JOSÉ MATOS VIEIRA — Diretor Proprietário 
JURIVÊ DE MACEDO—Redator-Cheíe 
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lista do estado de direito 

Entrevistado pela revista "VEJA" deli do cor- 

rente, o Senador Milton Campos entende que as e- 

leições que se realizam hoje, em todo o país, "cons- 

tituem um momento significativo no caminho para 

retomada da vida democrática, interrompida pelo 

Ato Institucional n. 5. É certo que esse ato continua 

em vigor, coexistindo paradoxalmente com a Cons- 

tiuição, e, como as eleições não o revogam, dir-se-á 

procedentemente |que a interrupção continua. Mas, 

como quer que seja, o plano do govêrno, ou da Re- 

volução é a conquista gradual do estado de direito, 

o que pressupõe a submissão do poder à legalidade» 

CAROLINA É NOTICIA 

A Prefeitura Municipal de 

Carolina foi obsequiada pelo 

FUNRURAL com uma am- 

bulância. 

A oferta foi conseguida 
graças à intervenção do Mi- 
nistro Júlio Barata, do Tra- 
balho, e o veículo já foi en- 
tregue naquela cidade atra- 
vés da agencia do INPS. 

* * * 

A chegada das chuvas es- 
tá acarretando dificuldades 
ao Prefeito Absalão Coelho 
que vê prejudicados pela á- 
guao serviço de preparação 
das ruag para asfaltamente, 
obra alias já bem demorada. 

ARENA e MDB carolinen- 
ses encerraram seus prepa- 
rativos para a eleição de ho- 
je, o que fizeram com a rea- 
lização de grandes comícios 
na cidade e no interior. 

Os círculos políticos da- 

quela cidade manifestaram 

surpresa pela receptividade 

da candidatura da Dra. Ruth 

Noleto, fato que também 

vem ocorrendo em relação 

a Orlando Medeiros, filho da- 

quela terra e que porisso 

mesmo tira votos a Luiz Ro- 

cha, candidato apontado 

aos arenistas pela direção 

estadual. 

Agora... a apuração 

Arena e MDB mobiliza- 
ram todos os seus recursos 
no final da campanha.|Pas- 
seatas; comícios monstros,, 
panfletos, cartases, tudo se 
fêz nas últimas horasda luta 
eleitoral. 

Resta agora a expectati- 
va em tôrno do conteúdo 
das urnas onde a esta altu- 
ra já repousam as esperan- 
ças de muita gente. As ale- 
grias'e os desenganos come- 
çarão a surgir já a partir 
de amanhã. 

Quando se esperava que 

as apurações do pleito na re- 
gião fossem apuradas em 
Imperatriz, eis o TRE resol- 
ve fixar a Junta Apuradora 

em Balsas, talvez pela equi- 
distância entre Alto Parnaí- 
ba e Montes Altos, cidades 
incluídas na distribuição fei- 
ta pelo Tribunal Eleitoral. 

Mal terminado o pleito já 
juizes, delegados de partidos 
advogados e candidatos co- 

meçam a nova etapa da luta: 
a apuração que marcará as 
alegrias e os desencantos. 

ELEIÇÕES DEBAIXO DE CHUVA 

As chuvas constantes que 
durante tôda a semana caí- 
ram sôbre a cidade e que 
se intensificaram ontem au- 
torizam-nos a pensar que o 
deslocamento de eleitores 

na zona rural e até mesmo 

a votação na cidade será di- 

ficultada pela intensidade 

do que aqui designamos por 

inverno: a época chuvosa. 

ELEIÇÕES CARAS 

O Tribunal Superior Elei- 
toral já distribuiu aos Tri- 
bunais Regionais cr$ 
3.521,688,58 para custear o 
pleito que hoje se desenoro- 
la em todo Brasil. 

O TSE, para, esta eleição, 
julgou mais de 200 recursos 
versando sôbre registros de 
candidaturas, além de baixar 
diversas instruções para cum- 
primento do A.C. n- 54. 

com a recomposição das instituições livres. Que as 

eleições contribuem para esse objetivo, eis o que 

não se pode contestar. Através delas, o povo tem 

a oportunidade de participar da constiuição de um 

dos podêres do Estado. Por que então despre- 

zar essa participação? Dar-se-ia um argumento aos 

que não estimam a sociedade democrática: o de que o 

povo não se interessa pela participação a que é 

convocado". 

e amei 

U 



O PROGRESSO Página 2 

s 
Estreito — Carolina Pode cortar 

Na^ última terça feira 75 
milhões de norte-americanos 
escolheram seus Senadores 
e deputados. Os resultados 
finais da apuração revelam 
a vitória dos oposicionistas 
(Partido Democrata) tanto no 
Senado como na Câmara Fe- 

deral. Fato que igualmente 
despertou a atenção geral 
foi o sensível aumento do 
número de negros eleitos, in- 
clusive para o Senado, isso 
apesar da intensa campanha 
segregacionista em voga nos 
States. 

A rodovia que liga o po- 
voado Estreito a Carolina 
está ameaçada- de ruptura 
em alguns trechos. A grande 
quantidade de chuvas, ago- 
ra mal iniciada a estação, 
faz com que aterros se des- 

moronem em alguns lugares 
enquanto em outros a pas- 
sagem de veículos é dificul- 
tada pelo deslisamento, o 
que aliás já provocou capo- 
tamento de automóvel e ca- 
minhões dentro de pouco es- 

paço de tempo. 
A menos que se tome pro- 

vidências de carater urgen- 
te aquela rodovia não su- 
portará o tráfego quando 
atingirmos climax da esta- 
ção invernosa. 

A Lagosta é Cearense 

Colhemos na revista VEJA, 
n0 113: O Ceará é o maior 
produtor brasileiro de lagos- 
ta, com 1.176 toneladas mé- 
tricas em 1.968 contra 856 
do Rio Grande do Norte, 584 
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Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade Setor Local de 

Imperatriz — Ma. 

GINÁSIO "BERNARDO SAYÂÜ" 

O Presidente do setor lo- 
cal da CNRC, no uso de 
suas atribuições, torna pú- 
blico para conhecimento 
dos interessados que: 

Em cumprimento a instru- 
ções recebidas da adminis- 
tração da C.N.E.C. — Esta- 
dual, não poderão prestar e- 
xames de novembro, bem co- 
mo as provas finais nêste 
estabelecimento, os alunos 
que se encontrarem até aque- 
la data em débito com as 
contribuições sociais, s«ja 
qual fora parcela do débito. 

Não se aceitará justificati- 
vas e nem haverá prorroga- 
ção de prazo para a quitação 
Junto à tesouraria do setor. 

Imperatriz, 7/11/1970 

JURIVÊ DE MACEDO 
Presidente 

de Pernambuco e 54 da Pa- 
raíba. — A Paraíba é único 
produtor de baleia no Brasil 
com 8.385 toneladas em 1.968.- 
O Laboratório de Ciências 
do Mar, da Universidade Fe- 
deral do Ceará, desde 1960 
tem publicado centenas de 
trabalhos científicos da mais 
alta importância para o de- 
senvolvimento da pesca nor- 
destina. Recentemente,firmou 
contrato com o Banco do or- 
deste do Brasil para estudar 
a perspectivas dessa pesca 
em 1.980. 

Justiça Eleitoral 

interfere na 

propaganda 

Face ao desvirtuamento da 
campanha eleitoral pelo rádio, 
no horário da Justiça Eleito- 
ral, o Dr. José Ribamar Fi- 
quene viu-se forçado a adver- 
tir os Partidos políticos e di- 
vulgar nota contra a cam- 
panha violenta, até de ata- 
ques pessoais, que se vinha 
fazendo. .Felizmente tudo ter- 
minou em paz. 

SÃO PAULO DÀ 

TRANSPORTE PA- 
RA ELEIÇÃO 

O Governador Laudo Natél 
determinou às ferrovias pau- 
listas que transportem todo 
eleitor que se destine ao seu 
lugar de votação mediante 
a simples exibição do título. 
Prevê-se que a medida será 
usada com muito mais inten- 
sidade da Capital para o in- 
terior do Estado. Para o re- 
torno o eleitor deve apresen- 
tar o título visado pelo pre- 
sidente da mesa receptora. 

JS ifc. ■Witsi- ' 

V. tem interêsse 

em saber tudo 

sôbre o Volkswagen 

de 60 HP? 

lí? í 

M 
:,y. 

Procure-nos. 

Estamos Interessados 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Gincologia e Obstetrí- 
cia-Prevenção do Cân- 

cer Giucológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote03 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DP 

no seu interêsse. 
, '1 

Tão interessados que até já vamos 
lhe adiantando algumas informações. 

E a primeira é esta: o Volkswagen 
1.600, apesar de ter 4 portas, é 
mais Volkswagen do que nunca. 

Ou seja: êle também tem motor 
refrigerado a ar. 

Só que com mais potência: 
60 HP. 

E com suspensão por 

barras de torção. 
Além de uma vantagem que 

aparece nas curvas: o VW 1.600 
vem com um estabilizador 
também no eixo traseiro. 

Economia? 
Para consumir um litro de gasolina 

v. vai ter que andar 11 km com êle. 
E para trocar 2,5 litros de 

óleo, só depois de 2.500 km. 

Como todo Volkswagen que se 
preza, o VW 1.600 também tem 
aquela chapa de aço fechando 
tudo embaixo. 

Mas para saber tudo sôbre o 
Volkswagen de 60 HP, dê-nos o 
prazer de sua visita. 

Afinal, se v. está interessado no 
Volkswagen 1.600, nós estamos 
interessados no seu interêsse. 

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 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A. 

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

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu 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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SURGE UMA NOVA CAR8LINA 

SALDANHA DIAS VALADARES 

— Carolina, pequena e pacata cidade do sul do Mara- 
nhão, cujo povo já estava cançado de ser manejado por 
inconcientes, de ver os seus esforços anulados em conse- 
qüência dos máus intos e da pouca vergonha dos que fi- 
caram, por méro acaso, nos postos municipais, mesmo sem 
merecerem tal distinção, e que fizeram da coisa pública um 
negócio retidôso, de lucros fabulosos, surgiu de um momen- 
to para outro do seu anonimato de longos anos para falar 

mais alto aos seus filhos. E o resultado foi o que se viu, 
o que ainda se vê. A própria consciência do seu povo fez a 
devida justiça e sente agora, fundamentalmente revoltada 
ante aquele longo período de ostracismo, de tristes recor- 
dações. E como a justiça da consciência coletiva é uma só, 
aquilo que ela sentenciou a 30 de novembro de 1.939, trouxe 

sem dúvida alguma para Carolina, um novo advento com 
perspectivas de progresso e de melhores dias para uma co- 
letividade digna e laboriosa. Ao surgir uma nova Carolina, 
surge com ela um nôvo prefeito de mangas arregaçadas, 
disposto a trabalhar e corrigir os êrros e trapaças de fal- 
sos tipos obscuros de outrora, que só demonstraram Inér- 
eix e revelação da incompetência arrasadora, e que se jul- 
gavam extraordinários só porque forgicavam na política. 
Hoje tristes e amargurados estão á margem dos cconteci- 
mentos que, agora nada mais justo senão a reprovação com- 
pleta. Deixando Carolina a vários anos por imperativos su- 
periores, não esqueci, mesmo de longe, o berço cm que vi 
a luz e as aspirações legitimas de um povo que é meu ir- 
mão. Apesa? da satisfação que esse fato me proporciona, é 
preciso que eu exteriorjze ao povo de minha terra, a mi- 
nha revolta, a minha indignação contra aquêlt s que por to- 
dos os meios tentaram destruí-la sem êxito completo. Caro- 
lina possue uma legião de homens eminentes e capazes em 
todos os ramos da sabedoria eca atividade humana, e não é 
preciso que se vá buscar, cm regiões quase desconhecidas e 
deslembradas pela cultura e pela civilização, figuras qne a 
governem. A história política de Carolina não registra pe- 
ríodo tão negro, de fracasso tão completo como aquêle que 
findou em 31 de janeiro último. Tal fenomeno, como é natu- 
ral, trouxe consigo sérias e humilhantes conseqüências, mas 
não liquidou por completo os méritos e a formação de um 
povo de uma cidade tradicional como é Carolina. Homens 
públicos não se improvisam. Um analfabeto pode ser guer- 
reiro; não será nunca cidadão. Tôda a Carolina, então, res- 
pirou livremente aliviada do terrível pesaf êlo que a ator- 
mentara durante quatro anos consecutivos para um nôvo 
alvorecer, uma nova era que se lhe apresentava. A partir 
daquele momento outros ventos sopraram-lhe a face já re- 
pleta de satisfação porque ali findava seu longo período de 
desrespeito e insatisfação. É que naquele dia Absalão Coe- 
lho assumia o cargo de Prefeito Municipal da terra de Gon- 
çalves Dias, de Humberto de Campos e tantos outros. Caro- 
lina, já com aspecto festivo trocara de roupas para ser en- 
volvida numa série de pequenos e grandes melhoramentos. 
E com nova roupagem, e ao ser implantada uma nova men- 
talidade administrativa, está capacitada a competir com ou- 
tras cidades nos seus vários aspectos. Carolina é uma cida- 
de como outra qualquer. Porém Absalão Coêlho não é um 
prefeito como outro qualquer. Tem algo diferente. Tem si- 
do fiel a sua promessa eleitoral. Não tem deixado de fazer 
mudanças importantes, grandes e pequenas. Está disposto 
a não repetir o êrro de muitos outros. E ao bfirmar: "Es- 
tamos construindo uma nova Carolina", está falando a ver- 
dade. Está falando com o povo e para o pòvo. Grandes car- 
tazes foram improvisados, e lá estão ao alcance dos olhos 
dos visitantes. Viaturas de todos os tipos e tamanhos per- 
correm diariamente as ruas da cidade num vaievem cons- 
tante de trabalho, introduzindo o progresso e dando traba- 
lho a centenas de pessoas menos favorecidas da sorte. Aque- 
le aspecto triste e desolador de cidade atrazada do interior 
deixou de existir. Todas as ruas estão sendo arrumadas dentro 
do melhor estilo para logo mais receberem o asfalto que se 
aproxima. Foi o que presenciei em Carolina na minha re- 
cente visita àquela, cidade que também é minha. Como se 
explica tudo Isto? É a nova Carolina que está sendo cons- 
truída. É a cidade que cresce. Éa cidade que se evolui. É 
a cidade que se projeta no cenário nacional como cidade 
do progresso. É Absalão Coelho no seu comando. 

Tocantinópolis, outubro de 1.970 

8° B E C desloca máquinas 

Transitou por Imperatriz, xército. As grandes e mo- tamira onde entrarão em ser- 
rumo a Altamira, uma pa- dernas máquinas seguirão viço no trêcho da Transa- 
trulha rodoviária do 8o Ba- pela BR. 14 até Belém e ali mazônica que liga aquela ci- 
talhão de Engenharia do E- serão embarcadas para Al- dade a Itaituba. 

mia ila botar o 

CAMINHÃO ADIANTE DOS BOIS. 

PONHA OS BOIS EM 

CIMA DE UM MERCEDES BENZ. 

c 

m 

Você ganha muito mais. 
Boiada tocada perde pêso. 

E com o pêso, você perde o 
tempo que levou para fazê-la engordar, 
o tempo da viagem e seu rico dinheiri- 
nho. A hora da balança é a hora da ver- 
dade. Um caminhão convencional trans- 
porta 8 bois eirados. Um têrço a menos 
do que um Mercedes-Benz que tem car- 
roceria para carregar 12 bois. 

Quando um lote grande é dividido por 
12 e não por 8, o resultado é um 
número menor de viagens. Mas as van- 
tagens do Mercedes-Benz não param aí. 

É um caminhão feito para topar qual-* 
quer parada. É um cabra agarrador, que 
não pára à toa. Tem potência suficiente 
para puxar com rapidez. 

É econômico: não gasta gasolina... 
porque é Diesel. 

Tem assistência técnica em todo o 
País, dada por gente que só trabalha 
com Mercedes-Benz e gosta do que faz. 

E na hora de vender, é mais fácil que 
vender boiada gorda: tem o maior valor 
de revenda. 

Se você se interessa 
pelo negócio, passe por 
aqui entre uma boiada 
e outra. Nós temos o 
caminhão que você precisa para pôr em 
baixo dos bois. 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

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

Fones: 192 e 194 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — iMARAKHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

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

Laboratório de Análises Clinicas — Sangue — Oxigênio 

Dr. Raimundo Noleto Filho — Dra. Ruth Ferreira Aquino Nolcto — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 
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ACABOU 

KALAM HELEUTEROS 

Felizmente acabou. Meu Deus. Se demorasse mais a 
gente ficava doido. Uma cidade inteirinha doida. Já pensa- 
ram numa cidade doida? De um momento para o outro se 
transformando num monumental hospício... 

Pensando bem, parece que estou exagerando. Não ia 
ficar todo mundo doido, não. Há uma parte qne está achan- 
do o contrário. Agora que acabou vai ficar monótono para 
êles. Vai ser um vazio, um tédio sem fim. Êsses é capaz de 
ficarem doidos porque acabou. 

Mas é assim mesmo. Só aquêle nosso muito conhecido 
estadista é que dizia que "o que é bom para os EEUU é 
bom para o Brasil", conceito êste que ficou célebre «graças 
a um, grande conhecido nosso também, saudoso humorista. 
Quer dizer, êsse político, oui melhor o seu conceito, é uma 
excessão, para não dizer outra palavra mais apropriada O 
que a maioria de nós pensa, e sabe também é que "nunca 
se pode agradar ao mesmo tempo a gregos e troianos" 
(adáglo mais ou menos popular, mais ou menos erudito re- 
lacionado com o cerco de Tróia - cidade onde moravam os 
troianos - pelos gregos, dois povos que não morriam de amo- 
res um pelo outro, algo assim como ARENA e MDB). 

Pois bem, era preciso muito saco mesmo pra agüentar 
todo êsse tempo. 

Bolas, vocês já devem estar dizendo, aonde êsse cara 
está querendo chegar. O que è que êle não agüentava mais, 
será que êle vai até o fim dizendo que não agüentando, não 
agüentava... 

Bom se vocês também já não estão me agüentando 
mais, eu me vinguei. Consegui encher de alguém, também. 
Mas não era isso que eu estava falando. Vou dizer: 

Vocês já imaginaram, a gente abria o rádio e: 
—Porque êle é a esperança i do povo oprimido, será o 

batalhador, o defensor, a voz que se levantará a favor do 
do povo. Vote no nosso candidato a isso e aquilo. 

Podia mudar dez estações, era a mesma coisa. Fecha- 
va o rádio, pegava um livro e quando já estava começan- 
do a se concentrar, flá vinha o alto falante berrando em 
cima de um carro anunciando um comício e pedindo votos 
para êsse e para aquêle. Se chegava numa roda era o pa- 
po do momento a conversa era a mesma. Êsse não leva o 
meu voto, aquêle é um canalha, etc . .. 

Os publicitários sabem que a propaganda é a alma do 
negócio e o Chacrinha já dizia que quem não comunica se 
trumbica. Portanto, eu me conformei. Em nome da bendita 
democracia resisti estòicamente ao martírio e, algumas ve- 
zes até participei de alguns papos em que entrava qualquer 
coisa de política. 

Algum patriota maníaco, imbuído daquele civismo duca, 
vai ainda querer dizer que eu estou insensível ao momen- 
to mais solene da vida democrática de um país; aquele em 
que o cidadão vai convicto, fazer valer a sua vontade, di- 
zer que quer A ou B falando por ele, que seu fulano ou seu 
beltrano será o seu represantante, será a voz no colégio 
de vozes que se levantam em prol do bem comum. Pois 
bem, bicho, pelo menos, algumas ondas sanoras das que 
ecoam pelas abobadas do congresso me pertencem, de fa- 
to e de direito. Pois eu também fui lá botar a minha cru- 
zinha dentro daqueles quadradinhos. Tá? 

Mas sou sensível, também, ao bom senso. Pombas. 
Propaganda è propaganda, quer dizer, chamar a atenção 
de outrem, através dos modernos métodos de comunicação 
de massa, para algo ou alguém. Então, cebolas, sôbre 
quem um candidato deve chamar a atenção do público, se- 
não sôbre êie mesmo? Mas aqui, aconteceu o contrário. 
Quando algum candidato tomava) a palavra era pra fazer 
propaganda de seu adversário. Como??? Sim senhor, era pra 
esculhambar o outro, pichar o outro, em suma, pôr o outro 
em evidencia, de quem menos falava era dele mesmo. Re- 
sultado. virou briga de comadres. Tinha uns poucos que se 
salvavam. O resto, na falta de assunto, de prática e de es- 
clarecimento, apelava para a esculhambação, para deleite 
da plebe ignara. 

Para esses, temos uma sujestão, que damos de hom gra- 
do, como colaboração nossa, para usarem no próximo plei- 
to. (fazemos questão, mercê de nossa grande modéstia quê 
o nosso nome não seja mencionado, podem usar a sujestão 
como se fosse invenção sua, nem patenteamos a idèià...): 

Vistam nm camisão vermelho, bem comprido (alguns 
conhecem por chambre, dá no mesmo), todo enfeitado de 
chocalhos (daquêles de se colocar no pescoço de vaca), flo- 
res roxas, brancas, amarelas (só não servem vermelhas por- 
que não contrastam com o fundo), mandem fazer um par 
de sapatos verdes, número qualquer coisa assim por volta 
de noventa e oito, bico largo, com cadarços prateados e 
borlas de ouro (não precisa ser ouro legítimo) e calcem- 
no, naturalmente; peçam emprestado a qualquer colégio um 
bombo, dâquêles bem grandes e que fazem bem barulho (ex- 
perimente primeiro, tem que fazer BOOOOMMMMM..não 
pode fazer nem Bumm nem Pumm. daria má impressão.) 
Pinte a carade prêto, exceto os lábios que tem que ser bem 
vermelhos e as sobrancelhas brancas e ponha um chapéu 

0 mistério das prisões 

No momento em que D. Hel- 
der, move no exterior a maior 
campanha contra torturas prêsos 
políticos e outros fatos desabona- 
dores que êle diz existir no Bra- 
sil, corre a noticia de prisões em 
massa, inexplicáveis, desde mar- 
ginais comuns até jornalistas e 
advogados de renome. 

Pela divergência de tratamem- 
to, pelos relatos dos próprios 
pre»os, torna-se ainda mais difí- 
cil chegar a uma conclusão sa- 
tisfatória. 

Enquanto uns são soltos com 
menos de uma hora, outros fi- 
cam uma semana. Enquanto uns 
tiveram até sorvete de sobreme- 
sa, outros passaram fome sem 
ver nunca o rosto dos carcerei- 
ros e nem ao menos saber onde 
estavam. 

As prisões de três famosos ad- 
vogados, Augusto Sussekind de 
Moraes Rêgo, defensor de ofício 

da Segunda Auditoria da Mari- 
nha, Heleno Fragoso, autor de 
dezenas de obras de direito e 
prof. da faculdade Cândido Men- 
des e George Tavares, crimina- 
lista não menos famoso, teve o 
sabor de seqüestro, com algema 
e capuzes, sem apresentação de 
ordem de prisão e sob a ^ameaça 
de armas, provocando ^violenta 
reação da Ordem aos advogados 
com desagraves e protesto junto 
às autoridades. 

O maestro Erlon Chaves (FIC) 
foi prêso dentro dos estúdios 
da TV Tupi por policiais que o 
imobilizaram e quase toda a re- 
dação do semanário "O Pasquim, 
inclusive funcionários gráficos 
foram prêsos e a redação foi 
revistada. No entanto, nem a 
edição que estava saindo das ro- 
tativas foi censurada e o jornal 
continua saindo normalmente. 
Também o escritor Carlos Heitor 
Cony se viu obrigado a ficar 

Brasil chora De Gaulle 

O Govêrno Brasileiro de- 
cretou luto oficial por 3 dias 
e enviou mensagens ao Pre- 
sidente da França e à viuva 
Charles De Guaulle exter- 
nando o pesar do povo do 
Brasil pela morte do ex- 
presidente daquele país que 
além de estadista de reno- 

me projetou-se *no cenário 
mundial como organizador e 
chefe da chamada Resis- 
tência Francesa, na última 
Grande Guerra, quando de 
seu exílio na Inglaterra in- 
centivou e dirigiu a luta 
contra o domínio alemão na 
França. 

José Brito Freire Desiste 

O ex-Diretor do DAM e ex- 
deputado ,'José Brito Freire 
resolveu oficialmente retirar- 
se da luta pela conquista de 
uma vaga na Câmara Fede- 
ral. Comenta-se que uma das 
razões da retirada de José 

Brito foi o apôio de Zizi, em 
Carolina a Nunes Freire, vêz 
que o sobrinho de Vitorino, 
dizem, contava ser o candi- 
dato do ex-prefeito caroli- 
nense. 

GOMIDE 108 DIAS 

Cento e cito dias passados 
desde que o cônsul brasilei- 
ro Aloysio Dias Gomide foi 
seqüestrado pelos terroristas 
Tupamaros e até agora nem 
uma solução para o caso. 

O Govêrno Uruguaio recu- 
sa-se, terminantemente, a ne- 
gociar com os seqüestrado- 
res persistindo em revistar as 
casas da capital. O Govêrno 
brasileiro, após algumas ten- 
tativas vacilantes, náo mais 
se manifestou. Enquanto isso 
Gomide arrasta o seu cati- 
veiro sem culpa. Para a sua 
esposa, a interminável espe- 
ra, já lhe tendo sido recusa- 
das algumas entrevistas com 
o presidente Jorge Areco. 

Recentemente foi "publica- 
da na revista .'argentina "Pa- 

norama" uma suposta entre- 
vista' entre uma jornalista 
desconhecida, Vivianne Ko- 
estler (provavelmente pseu- 
dônimo) o cônsul cativo e seu 
companheiro de prisão, o a- 
gronoroo americano Claude 
Fly. Nesse documentário, 
ilustrado com fotos e trans- 
crito pela revista "Veja" só 
pode constatada a autentici- 
dade das fotos que são recen- 
tes (entre 22 e 28 de outubro) 
pois a entrevista não foi as- 
sinada pelo entrevistado e 
nem gravada. No entanto, se- 
gundo a mesma, o cônsul é 
bem tratado mas não tem es- 
perança que o govêrno (não 
diz se o uruguaio ou o bra- 
sileiro) faça nada por sua 
libertação. 

azul, bem alto e de abas bem largas e todo enfeitado de 
bolas de árvore de natal. Assim paramentado, vocês pode 
sair à rua, pulando a batendo o tambor. Pera aí não saia 
ainda não, primeiro coloque um cartaz na sua costa dizen- 
do a que você é candidato. Agora saia. Percorra tôdas as 
ruas da cidade, desde as avenidas até os becos. Sempre pu- 
lando e batendo o tambor. Se você tiver a voz boa pode 
complementar com alguns berros, (algo assim parecido 
com Franquestein batendo a porta de um carro e esquecen- 
do de tirar o dedo). Pode crer, a receita é infalível. 

* * * 
Em tempo: Pode ser que algum candidato a candidato 

venha me perguntar se o negócio dá mesmo certo, se con- 
seguirá mdsmo se eleger. 

Bom, respondo logo pra ganhar tempo, eleger eu não 
gsrauto, mas vai chamar atenção paca. E não tenha receio, 
não, porque aqui não tem hospício e, até lá é muito pro- 
vável que também não tenha. 

algum tempo detido erespon- 
der a perguntas. 

Por que? Enquanto uns só fi- 
caram esperando e mandados 
embora com um simples até lo- 
go, sem perguntar, outros tive- 
ram de responder desde simples 
perguntas atê longos interroga- 
tórios. Qual o objetivo de tudo 
isso? 

A Polícia Federal e o exér- 
cito dizem que nada sabem das 
prisões dos advogados e ninguém 
conseguiu saber de onde partiu 
a ordem de prisão. 

No Rio, em São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Espírito Santo 
foram feitas prisões cujo total, 
sempre incerto, dizem se elevar 
a mais de 6.000. 

Seria uma medida preventiva? 
seria para intimidar possíveis 
agitadores ou o recrudessimento 
do de ações subversivas e terro- 
ristas na passagem do primeiro 
aniversário da Morte de Mari- 
ghela? As eleições estão bem 
próximas e se essas ações vies- 
sem à tona seria bastante desa- 
gradável. 

/T)eéJ-ile Social 

VISITAM-NOS 
Sa. Exa. Revdma. Dom Marcelino 

de Milão, bispo da Prelazia de Ca- 
rolina, em visita a Imparatriz, o 
qual se fez acompanhar pelo Revdo 
frei Rogério, da paroquia local. 

—o— 
Haroldo Dalva Ayres, Pastor da 

Igreja Batista e professor do Ins- 
tituto Teológico Batista de Carolina, 
antigo repórter da revista nacional 
"O Cruzeiro''. 

Juntamente com o pastor Harol- 
do recebemos igualmente visita do 
Pastor João Athaíde, da Igreja Ba- 
tista local. 

ANIVERSÁRIOS 

No dia 8. a Sra. Maria Celeste 
Guterrez Veras, esposa do nosso 
redator Luis Henrique Veras. A 
professora Celeste é Secretária «So 
Ginásio Bernardo Sayão e funcio- 
nária da Secretaria de Educação do 
Estado. 

—o— 
Hoje: o fazendeiro Alzino Oliveira, 

residente no povoado Açailândia, on- 
de desfruta de prestígio e amizades. 

- o— 
No dia 12, o garoto José Vicente, 

filho do nosso amigo José Herênio 
da Silva, residente na Guanabara. 

VIAJANTE 

O industrial Frederico Martins de 
Carolina, ora residente na Guana- 
bara, em viagem de negócios. 

— o— 
Nossos agradecimentos aos visi- 

tantes; parabéns aos aniversarian- 
tes e nossa visita ao ilustre via- 
jante. 

Prossegue o drama Gomi- 
de. Os Tupamaros manda- 
ram entregará família o fun- 
cionário norte - americano 
Fly, mantendo todavia se- 
qüestrado, já por mais de 
cem dias. o nosso diplomata. 

Gomide escreveu a seus 
familiares mas não infor- 
mou nada sôbre sua soltu- 
ra. Consta que nessa carta 
o Cônsul relata conversas 
ouvidas entre os Tupamaros 
e que revelam um plano de 
agitação em tôda a Améri- 
ca Latina; as autoridades 
uruguaias teriam confirma- 
do a autenticidade dessa 
carta. 


