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Mata Engenheiros 

Desastre Aéreo 

Quando distante apenas 
3 minutos do aeroporto de 
Carolina, falhafram simultâ- 
neamente os dois motores de 
um bimotor comercial que 
vinha de Belo Horizonte até 
Imperatriz a serviço da CO- 
NSTRUTORA TRATEX S/A 
e CONSOL — ESPA, firmas 
a cujo encargos está o asfal- 
tamente da Belém-Brasilia 
no trecho Perdidos --Es- 
treito. Numa tentativa de di- 
minuir os riscos de uma aterri 
sagem forçada, tentou o pilo- 
to do avião a descida sobre 

o rio Tocantins, o que conse-! tíveros. 
guiu com relativo sucesso. Recebida a noticia nos escri- 
Todavia, por motivos ainda ; tórios da Tratex e da Consol 
não suficientemente esclareci- em Imperatriz, na tarde do 
dos, os engenheiros Eduardo 

Gomes Moretzhom, diretor 
da TRATEX S/A e Antônio 

26, imediatamente dirigentes 

locais dessas companhias 
rumaram para Carolina onde 

Pimenta, diretor da CON— deram inicio aos trabalhos 
SOL —ESPA não tiveram | de busca dos corpos das viti- 
a mesma sorte de um outro 1 mas e do aparelho sinistrado. 

colega seu e dos tripulantes Ambos os corpos foram res- 
do avião que conseguiram gatados, sendo que o do 
alcançar a margem do rio engenheiro* Pimenta já foi 
a nado. Seus esforços para localizado a 13 quilômetros 
alcançar a terra foram infru-1 do local do acidente. 

U 

Semana passada vários técni- 
cos da ACAR-Maranhão reali- 
zaram ampla exposição nos sa- 
lões da Rotary Clube de Impe- 
ratriz, presentes grande número 
de empresários agropecuaristas 
locais. 

Durante a exposição, sob a o- 
rientação do sr. José de Oliveira 
Filho, supervisor regional da 
ACAR, os técnicos apresentaram 
b "Plano Municipal", vasta pro- 
gramação a ser implantada no 
meio rural do município durante 
o corrente ano. Assistência eco- 

nômica, financeira, social etc. 
ao homem do campo e flexibi- 
lidade para maior produção/pro- 
dutividade agropecuária local 
foi a temática do encontro. 

A AC AR-MA pretende impul- 
sionar nossas atividades agro- 
pastoris, diversificando as cul- 
turas, melhorar o criatório. rf11- 

ma linguagem acessível e pàr- 
ticipante para os ouvintes, á- 
pueles técnicos retrataram o 
"Plano Municipal" como impor- 
tante fator de dimensionamento 
de nossa economia. 

Alvaci assume Banco do Brasil 

A agência local do BB tem 
novo gerente. Trata-se do "mar- 
keting-man" Alvaci Roque de 
Carvalho, que assumiu a geren- 
cia local do maior estabeleci- 
mento de crédito da América 
do sul no dia 7 do mês findo. 

A esse respeito, semana pas- 
sada o nosso repórter conseguiu 
apurar junto a um empresário 
de Araguaina (Go) que as clas- 
ses produtoras daquela cidade 
de movimentam-se pela recon- 
dução do sr. Alvaci Roque pa- 
ra gerir a gerência do BB local. 

Segundo aquela fonte, o sr. 
Alvaci Roque foi transferido da 
agência de Braguaina para Im- 
peratriz, município que ele soube 
dimensionar financeira e eco- 

i nomicamente. 
O jornal O PROGRESSO faz 

votos de boas vindas ao novo 
gerente do Banco do Brasil e que 
nosso município, após uma de- 
finição do INCRA sobre o pro- 
blema fundiário, receba idêntico 
trabalho gerido pelo sr. Alvaci 
quando à frente do BB de A- 
raguaina. 

José Matos Vieira 
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O diretor de O PROGRESSO, 
jornalista José Matos Vieira, re- 
cebeu convite da Câmara Mu- 
nicipal de Teresina, convidan- 
do-o para participar das soleni- 
dade de entrega do título de 
Cidadão Teresinense ao empre- 
sário João Claudino Fernandes, 
diretor dos Armazém Paraíba. 
O acontecimento realizou-se no 

último dia de fevereiro, no au- 
ditório da Escola Técnica Fede- 
ral, na capital do Piauí. 

O convite-padrão foi expedi- 
do pelo vereador Jofre Castelo 
Branco, presidente da Câmara 
Municipal de Teresina. Alegan- 
do motivos particulares, o jor- 
nalista Jose Vieira agradeceu o 
convite recebido. 

Padre Alipio em julgamento 

Há melo século e um ano nascia 
em Caxias um menino que ainda 
criança lutou pela vida dentro de u- 
ma Tipografia. O menino se fez ho- 
mem e buscou novas terras, novos 
horizontes, transformando-se num 
verdadeiro SELF-MADE MAN. 

Mas, para conseguir esssa posição 
de Self-Made Man, aquele caxlense 
foi trabalhador braçal, apanhador de 
castanha-do-pará, em outros páramos. 
Mesmo trabalhador braçal, aquele 
caxiense mantinha-se sempre acom- 
panhado de um jornal, prospecto, li- 
vro ou livrete de literatura de cordel. 
Através das leituras ele sentia a vi- 
da e o Mundo. Por isso, resolveu re- 
tornar às atividades primeiras, ou 
seja, a Tipografia. 

As leituras continuaram e, com 
ele, fundiu-se-lhe uma aculturação 
dentro do trabalho, da família e da 
sociedade. Tipógrafo, impressor e re- 
dator, ele foi escalonando o de operá- 
rio à chefe e, por último, empresá- 
rio. A cidade era Marabá. 

E aqui faz parte hoje daquele 
número de homens que procuram 

'impulsionar o desenvolvimento do 
"Portão da Amazônia", ora promo- 
vendo a divulgação interíegional in- 
terregional como editor de O PRO- 
GRESSO, ou mesmo comissionando 
realizações junto ao Rotary Clube de 
Imperatriz ou Assbciação Comercial 
de Imperatriz. E o menino pobre de 
Caxias tornou-se um SELF-MADE 
MAN. Venceu na vida, conquistou 
posições, atingiu statu. 

Anteontem, sexta-feira (dia 2), o 
cidadão José Matos Vieira assistiu a 
data de seu aniversário como um tí- 
pico empresário desta Era Ciberné- 
tica: fora de casa, da família, dos a- 
migos. Na data de seu aniversário, 
o cidadão José Matos Vieira encon- 
tra-se em viagem de negócios. En- 
quanto seus familiares e amigos la- 
mentavam sua ausência, ele nego- 
ciava com livros emarerial escolar. 
Isso, porque as aulas serão reinicia- 
das e a nova geração vai precisar das 
"ferramentas" para mais um ano es- 
colar. 

Felicidades, Vieiral Eis os votos de 
seus amigos de oficina e redação de 
O PROGRESSO. E muitos anos de 
vida e realizaçõesl 

Por ter participado de ativi- 
dade subversivas na região do 
Tocantins, foi julgado semana 
passada o sacerdote católico 
Alipio de Freitas que tentou 
organizar o chamado Partido 

Revolucionário dos Trabalha- 
dores em Porto Franco, Tocan- 
tinópolis e Imperatriz, além de 
atuar de atuar em Trombas, 
Goiás, em companhia do ex-de- 
putado José Porfirio, também 

ASSEiLtIA ELEGEU ACRISIO 
O deputado Acrício Vieg^s 

é novo o presidente da Assem- 
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BEL. RUBENS PIRES DE LIMA 

O professor Rubens Pires 
de Lima, renomado contador 
radicado há muitos anos na 
região tocantina, tem hoje 
seu diploma apostilado no 
Ministério de Educação e 
Cultura e recebeu por for- 
ça de lei o título de Bacha- 
rel em Ciências Econômicas 
e Atuárias. Em outras pala- 
vras, é portador hoje de di-! 
ploma de Curso Superior, j 

Natural do Estado do Pa- 
rá, o prof. Rubens Lima re- 
cebeu o título de CONTA- 
DOR como integrante da tur- 
ma de 1.941 de concluintes 
da Academia Livre de Co- 
mércio do Centro Caxeiral 
de Belém, vindo logo a se- 
guir para Carolina de onde 
estendeu o exercício de suas 
atividades profissionais às 
cidades circunvizinhas, até 
fixar-se em Imperatriz. An- 
tes de receber o título de 
Bacharel, era o prof. Rubens 
Lima o único CONTADOR 
militante na região, posto 
que esse título deixou de ser 

utilidade pública 

conferido a partir do ano de 
1.946 quando as Escolas de 
Comércio passaram a diplo- 
ma apenas Técnicos em Con- 
tabilidade, muito embora 
grande número desses pro- 
fissionais usem indevidamen- 
te o título e distintivos pri- 

vativos do CONTADOR. Al- 
guns chegam mesmo a assi- 
nar documentos de compe- 
tência exclusiva do CON- 
TADOR, por força do Reso- 
lução n5 107/58 de 13 de de- 
zembro de 1958. seu ar- 
tigo 6Ç. 

Por decisão recente do Mi- 
nistério de Educação e Cul- 
tura, os diplomas de CON- 
TADOR, expedidos de 1946 
para trás, foram equiparados 
ao de bacharel em Ciências 
Econômicas e Atuárias, na 
dependência de apostilamen- 
to feito no MEC, o que age- 
ra foi conseguido pelo pro- 
fessor Rubens Lima, via de 
seu procurador junto àquele 
órgão do governo federal. 

No intuito de prestar colabo ação 
às autoridades policiais, O PROGRE- 
SSO divulga tópicos da Po taria bai- 
xada por S. Sa.oCel Paulo Maran- 
hão Ayres, Secretário de Segurança 
do Estado do Maranhão, atinente aos 
festejos carnavalescos. 

Portaria, entre outras coisas: 
— proibe o uso ae fantasias que 

atentem contra a moral J o decoro 
familiar ou que imitem hábitos reli- 
giosos ou uniformes adotados pelas 
Forças Armadas; 

— proíbe festejos que explorem 
ou faça apologia da degradação hu- 
mana, como o " Baile do Enxutos'' 
e o "Baile das Bonecas"; —deter- 
mina que os bailes de carnaval só 
poderão funcionar até às à' 00 horas; 

preso atualmente. O julgame- 
nto está a cargo da Auditoria 
Militar, em BrasiLa. 

bléia Legislativa do Maranhão 
e dirigirá aquela Casa no bi- 
ênio 73/74. Os demais postos 
foram ocupados pelos deputados 
Marconi Caldas, vice - presiden- 
te; Wilson Neiva, primeiro secre- 
tário e Bernardo Almeida, 2^ 
secretário. Os 3 primeiro são 
integrantes da bancada arenista 
e último pertencete ao MDB" 

— determina a comunicação dos 
bailes carnavalescos á autoridade 
de policial, indicando locais, datas 
e horários dos mesmos; 

— Proibe os bailes nas proximida- 
des de hospitais, casas de saúde, in- 
ternatos e estabelecimentos religi- 
osos; 

— proibe a entrada nos bailes e 
clubes de pessoas embriagadas o 
que estejam se portando inconveni- 
entemente, assim como a venda de 
bebidas alcoólicas nos clubes, boates 
e locais de baile; 

— proibe o uso ou emprego de 
substâncias líquidas voláteis, ou em 
pó, nos clubs e em recintos fechados; 

— proíbe o porte de armas du- 
rante o período carnavalésco e sus- 
pende no mesmo período os portes 
porventura autorizados, sob pena de 
apeensão da arma e instauração de 
inquérito contra o portador; 
— determina a prisão e processo 
criminal de todo aquele que for sur 
preendído na prática de danos con- 
tra bens particularas ou públicos, 
especialmente os veículos. 

A Portaria faculta à autoridade 
policial a fiscalização de qualquer fes- 
tejos e o encerramentos dos mesmos 
em caso de abusos ou infração da lei. 
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EMPRESA BRASILEIRA DE lElECOMUNICACÕES sjí - I 

Realizada a primeira conversação Telefônica 

Através do Bracan * 

Foi realizada em cará- 
ter experimental, a primeira li- 
gação telefônica entre o Brasil 
e a Espanha, através do Cabo 
Submarino BRACAN 1. 

O diálogo, mantido entre o Mi- 
nistro Iberê Gilson, Presidente 
da EMBRATEL, e o Dr. Antô- 
nio Barrera de Irino, Presidente 
da Companhia Eelefônica Naci- 
onal de Espanha, ocorreu dentro 
das mais perfeitas condições té- 
cnicas, com exelente qualidade 
de voz, como se fora uma cha- 
mada local. ; 

5R. O cabo submarino BKACAN1, 

cuja ativação gradual dos cir- 
cuitos deverá iniciar-se «--m prin- 
cípios de fevereiro, será oficial- 
mente inaugurado no dia 05 de 
maio próximo, data consagrada 
às comunicações brasileiras. 

Este evento assinala mais um 
auspicioso marco no setor das 
telecomunicações, ora em franco 
desenvolvimento em nosso País, 
sob a superior orientação do 
Ministro Hygino Caetano Cor- 
setti, titular da Pasta das Co- 
municações. 

Belém'24 de janeiro de 1973 

Dr EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO • 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.638 

Res. Trav, Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ K MARANHAO 

Centrais Elétricas do Maranhão S/A 

—CEMAR— 

AVISO AO PÚBLICO 

Comunicamos aos nossos u- 
suários de energia elétrica desta 
cidade, que registramos diver- 
sas reclamações por parte de 
pessoas residentes nesta muni- 
cipalidade, que eletricistas par- 
ticulares apresentam se como 
seaio servidores da Centrais 
Elétricas do Maranhão S.A. 
CEMAR, com o fim de iludirem 
aos consumidores que de boa fé 
se deixam enganar. Informamos 
na oportunidade, que os servi- 
dores em geral, inclusive os e- 
letricistas, conduzem individal- 
rnente Carteira Funcional emi- 
tida por erta emprêsa, que ser- 

ve para precisa identificação. 
Alertamos aos nossos usuários, 

que a partir desta data deverão 
solicitar de nossos eletricistas, a 
devida identificação funcional 
para evitar que eletricistas par- 
ticulares venham apresentar-se 
dizendo-se funcionários da CE- 
MAR, sem que os mesmos te- 
nham condições de provarem 
que cs são realmente. Assim 
procedeedo estarão colaborando 
para evitarmos problemas des- 
sa naturezr. 

Agradecemos a atenção dis- 
pensada. 

Centrais Elétricas do Mara- 

Lobisomem 

Por: JOÃO SANTIS 

Certa noite de sexta-feira, 
uma mulher caminhava por uma 
rua deserta, carregando ao co- 
lo uma criança e tendo ao lado 
o marido, quando êste, de re- 
pente sumiu. 

Poucos passos adiante, um 
canzarrão de longas orelhas, o- 
Ihos injetados de sangue e presas 
arreganhadas. Apavorada e es- 
treitando ao peito o filhinho, a 
mulher subiu ràpidamente numa 
árvore, donde tentou defender- 
se, dando pontapés no focinho 
do animal, que por fim desistiu 
do ataque e se afastou rosnan- 
nando, levando nas prêsa um 
pedaço da saia da mulher. 

Ao voltar o marido à casa, a 
mulher lhe viu entre os dentes 
uns fiapos da barra da saia que 
o cão lhe abocanhara. Com es- 
panto, descobriu assim que o 
marido, por sinal caçula de sete 
irmãos varões seguidos, era 
lobisomem . . . 

Híbrido de lôbo e de homem, 
soturna figura de noites aziagas, 
o lobisomem é a expressão po- 
pular do aparente dualismo da 
alma humana, que desde Manes 
e Zaratustra até Freud e Este- 
venson tem impressionado os 
místicos e os pensadores. Os ho- 
mens •'querem'' ser bons, mas 
nêles fermentam, em perigoso 
recalque, os instintos de feroci- 
dade animei. No íntimo d tódas 
as almas, há sempre um lô- 
bo que rosna. 

Ser lobisomem é ter um fa- 
dário a cumprir, é uma imposição 
do destino. É um destino, po- 
rém, que não nos impede de vol- 
tar a ser bons, embora fiquem 
nos dentes uns fiapos de saia, 
sinais de um deslize ou ressaibos 
de um inútil remorso. . . 

Sindicato dos Gráficos 
manterá sub-sede local 

Com a finalidade de estender até 
Imperatriz a ação do Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Maranhão, es- 
tiveram nesta cidade os srs. Fausto 
Farias, vice-presidente do Sindicato 
das Industrias Gráficas e presidente 
da Associação Brasileira das Indus- 
trias Gràficas-seçào Maranhão, e Rai- 
mundo Nonato Gonçalves, presidente 
do Sindicato das Industrias Gráficas 
do Maranhão e tesoureiro da Federa- 
ção das Industrias Gráficas-Mara- 
nhão. Ambos astiveram visitando os 
estabelecimentos gráficos locais, no 
sentido de angariar apoio para en- 
grandecimento da classe. 

OOCilMERÍOS DESHCIOOS 

nhão S.A. CEMAR. 
Escritório Regional de Impe- 

ratriz. 

O V I L. Óleos Vegetais Imperatriz Lida 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

<|n]lônietrA I da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. 

Co.C.OS -143 245- Insc. Est 142053.006 

Desapareceu de dentro do Ar- 
mazém Paraíba, uma pasta con- 
tendo vários documentos assim co 
mo certificado de propriedade de 
um caminhão Mercedes Benz ano 
70 carteira de Habilitação pisco- 
tacnico titulo de eleitor e outros 
documentos todos pertencendo a 
Sr. Geraldo Bragate. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Posto da Receita Federal em Imperatriz 

Edital N. 01/73 

Pelo presente ficam convidados a comparecerem nesta repartição, em 
hora de expediente, dentro do prazo de trinta (30) dias a contar desta data, 
sob pena de revelia, os contribuintes abaixo relacionados, afim de tomar 
conhecimento de auto de infração lavrado pelo Grupo de Revisão de De- 
clalaçâo de Imposto de Renda, ficando desta forma notificados da referi- 
da ação fiscal e convidados a liquidação do débito; 

Proc. n- 17/73 — Antonio —ardoso Siqueira 
" '' 03/73 — Antonio PeUegrini 

" 15/75 — Amarante Jose Cardoso 
" 07/93 — Antonio Coelho de Sousa 
'' 21/73 — Cicero Custod<o Pereira 

24/73 — Carlos Fernande da Costa 
" 32/73 — Faustino Pereira de Carvalho 
'' 50/73 — Jupy Lins de Oliveira 
" 48/73 — José Florenclo Duarte 
" 42/73 — José Pereira de Oliveira 
" 49/73 — José Mariano de Lucena 
'* 62/73 — Manoel Teles de Menezes 
'' 40/73 — José Lamartine de Almeida 
" 60/73 — Mario Raimundo da Silva 
" 58/73 — Manoel Rodrigues Brito e Silva 

POSTO 
DE 1873 

DA RECEITA FEDERAL EM IMPERATRIZ, 19 DE FEVEREIRO 

Fortunato Bento Macedo 

Hospital Infantil !Vienino Jesus 

AVISO 

IT 

RRMHZEM 

A direção deste Hospital avisa ao povo de Imperatriz, 

que desde o dia 3 deste, encontra-se nesta cidade, a Dra. 

Amara Costa, especialista em Pediatria e Puericultura, 

atendendo no horário das 7 às 11,30 e das 13,30 às 18 ho- 

ras. À noite, a partir das 19 horas. 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

\ m-MsnaMeeeeei 
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Aqui, nem tudo evoluiu 

Toinho Rodrigues 

Enquanto os outros comentam, 
lá fora, nós testemunhamos a gi- 
gantesca evolução progressiva 
do que temos, fazemos, criamos 
em nossa teipra, portando-nos 
como um povo exemplar e atu- 
ante, por trás da imagem perver- 
sa que os desvirtuosos, crimi- 
nosamente, fizeram refletir em 
outras plagas, pois, nunca hesi- 
tamos, um só instante, na cons- 
trução desse Brasil que hoje se 
dispara na conquista de horizon- 
tes desconhecidos. Fizemos cres- 
cer a nossa industria, o nosso 
comércio, projetamos a nossa 
vida sócio-econômica. 

Mas, se alguém disse, certa 
vez, que, "em todas as regras 
as exceções são infalíveis", po- 
demos depositar-mos um pouco 
de crédito no sentido da tal fi- 
losofia e afirmar-mos que A- 
QUI, NEM TUDO EVOLUIU. 
Para tanto, não é preciso ir-mos 
tão longe. Bastam as necessida- 
des que sentimos de sair dõ casa 
para qualquer outro lugar da 
cidade na obrigação de optar- 
mos por uns primitivos meios 
de transportes coletivos, que o- 
peram no perímetro urbano, a- 
pelidados de ônibus por aqueles 

que não querem classificá-los 
de "morte ambulante", pelo fa- 
to de não oferecerem a mínima 
condição, em matéria de segu- 
rança e conforto, aos seus usu- 
ários, além de envergonharem- 
nos diante dos povos que nos 
visitam. 

Nesse setor. Imperatriz não 
conseguiu alcançar a mais atrasa 
da aldeia brasileira servida por 
tais tipos de transporte perma- 
necendo na estaca zero. A pro- 
pósito, quem conheceu nossa 
terra há dez anos atrás conheceu, 
também, o "jabuti" o primeiro 
ônibus a circular em nossas vi- 
as públicas com melhores con- 
dições de linhas e técnicas ca- 
pazes de superarem as dos que 
hoje circulam. 

O que estão esperando os em- 
presários desses superados ve- 
ículos? Um concorrente? 

Talvez eperem os efeitos da 
"Operação Impacto", num sen- 
tido de limpeza pública, a remo- 
vê-los de nossa avenidas a um 
cemitério de automóveis. 

Enquanto isso, nós ficamos 
curtindo aquela "se correr o bi- 
cho pega, se ficar o bicho come". 
Sujeitos a danificar nossas vestes 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — Imperatriz—Maranhão 

AVISO 

CIRCON - Com. de Imóveis, 
Rep. e Conta Própria tem para 
venda e pronta entrega vinte e 
cinco terrenos para construção, 
nas Ruas Rio Grande, Rua Ce- 
ará, José Bonifácio e Henrique 
Dias, próximo a nova estação 
rodoviária. Dispõe ainda de vá- 
rias casas para venda, nas Ruas 
Luiz Domingues, Dorgival Pi- 
nheiro, Aquiles Lisboa, Godofrê- 
do Viana, Rua Piauí, bem assim 
de outros terrenos localizados 
nos principais pontos da cidade. 
Os interessados deverão procu- 
rar o seu escritório à RUA LU- 
IZ DOMINGUES n5 1647 para 
melhores informações. 

Encadernações em ge- 

ral pelos menores prê- 

ços, procure Tipografia 

Violeta 

nos bancos, sem estufas, dos 
calhambeques ou escolher-mos 
os novinhoe carros de praça e 
ser-mos assaltados pelo alto pre- 
ço das corridas sem tróco 

EDITAL 

O DR. JOSÉ DSLFINO SIPAÚBA, ,JUIZ DE DIREITO DA 
2^ VARA, DA COMnRCA DE IMPERATRIZ, ESTADO NO MA- 
RANHÃO, ETC. 

FAZ saber a quem interessar possa e conhecimento dêste 
pertencer, que no dia (quatorze) 14 de março do corrente ano, às 
10 (dez) horas, será levado a arrematação do bem penhorado a 
ANTONIO MIGUEL DA SILVA, na Ação Executiva requerida 
por WALTER & CIA LTDA., para pagamento da quantia de 
Cr$ 856,63, (oitocentos e cincoenta e seis cruzeiros e sessenta e 
três centavos), e mais despesas legais constantes de uma casa 
nesta cidade à rua Godofredo Viana, tST, construção própria, 
coberta de telhas, paredes de alvenaria,(piso cimentado, com 8 
(oito) compartimentos, 4 (quatro) portas, 1 (um) janelão de fren- 
te, terreno aforado sob o número 290 a 573, com 9 (nove) metros 
de frente e 44 (quarenta e quatro) ditos de fundo, limitada a 
direita com a casa de Lázaro Torres e a esquerda com Carlos de 
Tal, frente para o poente e fundos para o nascente (rua Simplicio 
Moreira), avaliada por Cr$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiios). 
Quem pois dito imóvel pretender arrematar que compareça no 
dia e hora designada oferecendo seu lance além do preço da 
avaliação e por êste apresentando no ato da arrematação a im- 
portância determinada por lei, e dentro do praso legai proceder 
a integralização total da referida arrematação. Do que mandou 
o M.M. Juiz que fosse o presente publicado 3 (três) vezes em "O 
PROGRESSO" jornal que circula nesta cidade para o conheci- 
mento de toios. Imperatriz, 05 de Fevereiro de 1973. EU, An- 
tenor Bastos ESCRIVÃO DO 2Q OFICIO dactilografei. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
JUIZ DE DIREITO DA 2^ VARA. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANALSES CLINICAS: Todos os exames de URINA — FEZES —- e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Nuleto, 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia—Peoiatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 
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Sociedade em foco 

Graça Oliveira 

CARNAVL. SUA HISTÓRIA E SUA 
GLÓRIA! 

Chegou mais um carnaval! O car- 
naval dos desfiles, carros alegóricos, 
bailes nos salões; do povo, batucada, 
das escolas de samba, blocos; da ale- 
gria, do ritmo que contagia. 
O carnaval dos pierrôs, arlequins, 
colombinas. O carnaval que irmana, 
iguala, dá forças. O jarnaval que 
ninguém sabe onde nasceip, que não 
tem ceicidão de idade, que tem sua 
origem perdida no tempo O car- 
naval, que dizem, surgiu hà uns 
IGOOO anos A. C. O carnaval que 
velhos escritos afirmam ter come- 
çado nas cerimônias religiosas, pra- 
ticadas durante os cultos de povos 
antiguissimos, camponeses, quando 
os homens e mulheres, com os cor- 
pos pintados, mascarados, coberto 
de penas, corriam aos bandos, inva- 
diam casas, griíavem a fim de espa- 
ntar os demônio?. O carnaval talvez 
tenha nascido das festas alegres de 
Íris ( a lua mulher de Osiris) e Apis 
( obi sagrado ), no seio dn pagonismo 
egpicio ai entre os hebreus bíblicos, 
ai, talvez ainda, nas noites de bacs- 
nais da Rana pagã O carnaval de 
muitos nomes. O que se chamou 
entrudo em Portugal e na Espanha 
e que veio para o Brasil com sua 
violência, seu mau gôsto e água de 
cheiro e que teria identificado os 
brasileiros como selvagens, para os 
raros estrangeiros que nos visitavam. 
O carnaval que fêz fama no Rio. 
O carnaval que è hoje fino e alegre 
de bom gôsto. Ó carnaval que esta 
mos brincando 

A Escola d« Samba Imperatriz se- 
rá a grande ve ^ete do carnaval 73. 
Iniciativa de um grupo de jovens u- 

niversitários dinâmicos e atuantes, 
levará as ruas e clubes, de Imperatriz 
a sua roda de samba, seu batuque e 
sua mensagem de juventude e oti- 
mismo 

Dando continuidade a sua progra- 
mação para o carnaval, ontem o 
C.R.T. promeveu o "Bal Masqué" 
(Baile de Máscaras) — Hoje será re- 
alizada a "Noite dos Confetes — Se- 
gunda feira teremos "Uma Noite de 
Luxo" com concurso de fantasias e 
finalmente terça feira "A noite do 
Éter" 

O Rei Momo será uma atração a 
parte em todos êsses acontecimentos 

Noticiamos com satisfação da srta. 
Maria José Gomes (Didi) os novos 
cargos que desempenhará nêste ano 
letivo de 1973; Escola Técinica do 
Comércio e Escola Normal Pedagógi- 
ca — inspetora e no Colégio Bande- 
rante — bibliotecário. Parabéns. 

☆ 
Para uma circulada de negócios 

encontra-se alguns dias nesta cidade 
o industrial, conhecido "play boy" 
internacional Osmar Amaral que a- 
tualmente otupa o cargo de Diretor 
Presidente do Grupo Chaparral 

☆ 
Em bonita cerimônia realizada on- 

tem às 5,30 h. na Igreja de Fátima, 
uniram-se em laços matrimoniais os 
amigos José Maria e Carmen. 

Nossos votos sinceros de felicida- 
des. 

A AABB domingo passado e sexta 
feira feira (dia 1) deu a sua nota no 
carnaval 73 com festas bacaninhas 
e super animadas. 

■ 

"Correio do Sudoeste" 

um jornal de Guaxupé 

Nosso diretor José Matos Vieira 
recebeu o primeiro número do jornal 
"CORREIO DO SUDOESTE", órgão 
de imprensa que acaba de ser lan- 
çado na cidade mineira de Guaxupé. 
O "CS" obedece a direção de Eloa- 
dir de Almeida Vieira, tendo como 
Redator-Chefe Washington Ferreira 
de Toledo, e se propõe a divulgar e 
promover o progresso daquele mu- 
nicípio e da região mineira. Um dos 
entrechos do editorial daquela edição 
príncipis: 

"Precisamos aceitar a tese de 
que o município é uma ilha, embora 
existam ilhas que são verdadeiros 
municipios." 

Dentre outros matérias, o "COR- 
REIO DO SUDOESTE" noticia a 
chegada dos aviões Mirage, encomen- 
dados pela FAB, para a Base Aérea 
de Anápolis etc. Destacamos ainda a 
coluna "Tribunal Livre", com a temá- 
tica "Leprosos nas Ruas"— uma sa- 
ga de coerência e colária alerta an- 
te a situação desse infelizes. 

Agradecemos o envio de "CS" e 
fazemos votos de pleno sucesso jor- 
nalístico. Que o "CORREIO DO SU- 
DOESTE" se transforme no grande 
comunicador de massa da região mi- 
neira, est-uturado na informação pa- 
ra formação. 

Correio da Lavoura 
O nosso companheiro de redação, 

jornalista Otávio Barros, acaba de 
receber um exemplar do semánario 
"CORREIO DA LAVOURA ", jor- 
nal fundado na cidade de Nova 
Iguaçu- RJ no dia 22 de março de 
1971. O CL é uo-a tradição de íami- 
lia^ fundado pelo jornalista Silvino 
Azevedo, e hoje dirigido pelo seu 
neto. jornalista Robson Azevedo- 

Daqui dessas paragens da pré- Ama- 
I zônia fazemos votos de uma boa 

Comentando 

JURIVÊ , 

Os comissários de menores continuam sendo os grandes 
ausentes nos locais onde sua presença é exigida. Esnobando 
a nomeação, ficam nisso enquanto menores assistem a es- 
petáculos censurados e censuráveis em cinema, boates e 
inferninhos. Numa cidade onde a polícia enfrenta dificul- 
dades até de locomoção de um lugar para outro, é de se 
esperar dos comissários de menores maior atuação, espe- 
cialmente neste período carnavalesco. 

☆ 
O Delegado Florismar Almeida informou ao colu- 

nista que fará cumprir rigorosamente as determinações da 
Portaria do Secretário de Segurança Publica atinentes 
fiscalização de carnaval de rua e clube. 

☆ 
O juiz Ribamar Fiquene, dos Registros Públicos, 

determinou correição nas escrituras e registros de terras 
nas Fazendas apontadas pela imprensa como focos de 
escrituras viciadas. 

☆ 
Em Itaguatins, mais precisamente na cachoeira de 

Santo Antônio, em andamento estudos e levantamento de 
dados; dizem que a hidrelétrica virá mesmo. 

☆ 
Esperamos dentro de 10 dias as placas de veículos 

até agora em fa'ta no Trâsito. Também vem aí o Cél. 
Neon para a adoção de novas medidas visando a implan- 
tação da Inspetoria local de Trânsitos. 

☆ 
A imprensa do sul do pais vem dando destaque aos 

estudos em torno da maneira mais viável do escoamento 
do minério da Serra dos Karajás. Entre Itaqui e o porto 
de Belém, o nosso vem ganhando mais adeptos. 

☆ 
Por hoje é só. Bom carnaval para todos; e que a res- 

saca lhes seja leve. 

Documentos Perdidos 

Em trânsito por Imperatriz, jovem 
Ricardo Ordovás esteve em nossa 
redação em situação de desespero: 
todos os seus documentos desapare- 
cidos do interior de um ônibus da 

curtiçâo jornalística para que os 
que fazem o jornal mais antigo da 
oitava cidade do Brasil. 

Expresso Braga. Alegou que no úl- 
timo dta 25 de março viajava de São 
Luis a imperatriz e. na altura de 
Barra do Corda/Imperatriz desapa- 
receram todos os seus documentos, 
ou se]a Reservista, Título de Eleitor, 
Motorista etc. E!e pede a colabora- 
ção de todos para localizar os cita- 
dos documentos, entregando-os na A- 
gência Braga nesta cidade. 

W5HS 

MISSA - CONVITE 

A Residência de Imperatriz da 

CONSOL-ESPA 

e o Escritório local da 

CONSTRUTORA TRATEX S/A 

sentem-se no doloroso dever de participar o falecimento 

de seus diretores, respectivamente 

vitimas de desastre de avião nas imediações da cidade 

de Carolina. 

Ao ensejo, agradecem as manifestações de solida- 

riedade que lhes foram ou estão sendo dirigidas, bem as- 

sim a colaboração prestada na busca dos corpos das viti- 

mas, com um destaque especial ao povo carolinense. 

Nesta oportunidade convidam os amigos, funcionários, autoridades 

civis, militares e judiciárias e o povo em geral para assistir à Missa, que 

em sufrágio das almas de nossos Diretores, será mandada celebrar no dia 

5 de Março, às 8 horas, na Igreja N. S. de Fatima. 

Antecipadamente, agradecem aos que se fizerem presentes a este 

ato de piedade cristã. 

CONSOL—ESPA 

CONSTRUTORA TRATEX S/A 


