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Mesno casaria menor
de t8 anos não vota

Presidente da Alema
nha Ocidental desen
volve intenso progra
ma de visita oficial 

ao Brasil
O Juiz da 22a. Zona Eleitoral da Guanabara 

Sr. J. J. da Fonseca Passos, negou (o t edido de 
alistamento feito por uma senhora casada, menor 
de 18 anos, que pretendia ser admitida como e- 
leitora em virtude de haver sido emancipada com 
o casamento.

Disse o Juiz Fonseca Passos que a idade de 
18 anos exigida para os eleitores é decorrêccia 
do critério biopsicológíco que a Constituição ado
tou e é inarredavel, mesmo era face da circuns' 
tância da emancipação civil da requerente.

A. J. RENNER comple
tou 80 anos

Encontra-se desde há 
alguns dias no Brasil, 
cumprindo um programa 
de visita oficial ao nos
so [ais, o Presidtne 
da Alemanha Ocidental, 
Sr. Heinrich Luebke.

O estadista alemào 
tem sido condignamente 
homenageado em nosso 
Brasil, principalmente 
pelo govêrno brasileiro 
que o tributou expressi
va manifestação na noi
te da última quinta feira 
em Brasília.

O Sr. Antonio Jacob Renner, um dos capitães da 
industria gaúcha do vestuário e uma das personalidades 
de maior destaque dos meios ^sociais e econômicos do 
Estado do Rio Grande do Sul, completou no dia de 
ontem, o seu 80‘ aniversário natalicio.

O insigne aniversariante foi muitíssimo homenagea
do na capital gaúcha, onde reside, devendo-se ressaltar 
a homenagem que lhe foi tributada pela Assembléia Le
gislativa gaúcha, além dos cumprimentos do Governa
dor lido Meneghetti.

COMUNICA

Mínsagem - A Rural recebeu da Ação Democráti
ca FeminiDa o pedido de divulgição como pertinente pa
ra o momento histórico que vive o Brasil, a seguinte Men 
sagem de Abraham Lincoln:

“Não criarás a prosperidade, se desestimulares a pou
pança.

Não fortalecerás os fracos, por enfraquecerem os fortes 
Não ajudarás o assalariado, se arruinares aquele que 

o paga.
Não estimularás a fraternidade humana, se alimenta

res o ódio de classes.
Não ajudarás os pobres, se eliminares os ricos 
Não poderás criar estabilidade permanente, baseada 

em dinheiro emprestado.
Não evitarás as dificuldades, se gastares mais do 

que ganhas.
Não fortalecerás a dignidade e o ânimo, se subtraíres 

ao homem a iniciativa e a liberdade.
Não poderás ajudar aos homens de maneira perma

nente, se fizeres por èles aquilo que êles podem e de
vem fazer por sí próprios” .

Affonso Alberto Hibeiro Neto
Presidente

Hoje, o Presidente 
Heinrich Luebke visitou 
Porto Alegre, e a seguir 
deslocou-se para São 
Paulo, em cumprimento 
ao seu programa de vi
sita de boa vizinhança.

Vão começar as 
demissões no 

WPI e
A Junta Interventora 

do IAPI, que há dias foi 
empossada, decidiu tor
nar sem efeito todas as 
nomeações Jfeitas de
pois de julho de 1963. 
Não é conhecido o nú
mero de demitidos, cal
culando-se que a medi
da atinja a mais de mil 
funcionários.

Por outro lado, os in
terventores nomeados 
para o IAPC, anuncia
ram que promoverão 
imediata devassa naque
la autarquia, devendo 
serem dispensados os 
funcionários nomeados 
irregularmente após ju
lho de 1963.

O Agrimer foi fundado no dia 8 de Maio, na 
cidade de Santa Cruz do Sul, onde inicialmente 
funcionou como matriz do referido estabelecimen
to bancário

Entre as várias solenidades que assinalam a 
passagem do 80 aniversário de fundação do Ban
co Agrícola-Mercantil S/A, destacou se no dia de 
ontem, visita ao túmulo do Rev. Pe. Theodoro 
Amstad S.J., em São Leopoldo, patrono da funda
ção do Banco e visita às obras do Edifício Santa 
Cruz, futura séde do Agrimer.

No dia de hoje, haverá em Porto Alegre, ho
menagem à memória dos gfundadores do Banco, e 
a seguir festa campestre no Clube Recreativo do 
Colégio Mauá, na cidade de Santa Cruz do Sul.

Destas colunas formulamos a alta direção, a- 
cionistas e funcionários do Agrimer, que mantém 
uma filial em Lages, os nossos atenciosos cumpri
mentos por tão festiva efeméride.

Políticos gauclios tiveram 
cassados seus dlrei os

O Presidente da República, Marechal Humber
to Alencar Castelo Branco, assinou ato cassado 
os mandatos legislativos de 22 pessoas, titulares 
ou suDlentes de cargos legislativos, federais, es 
taduais ou municipais, em nome do Rio Grande 
do Sul. e o segundo suspendendo, por dez anos, 
os direitos políticos de todos os que figuram » a 
primeira relação e de mais doze cidadãos,

São os seguintes os titulares ou suplentes de 
mandatos legislativos que tiveram seus mandatos 
cassados: r  José Lamaison Pôitt; 2' JoãoCaru- 
so Scuderi; 3' • Wilson Vargas da Silveira; 4 - 
Justino Quintana; 5’ - Antônio Wisntainer; 6- -
Benno Burmann, 7• Rubens Porciuncula 8 Clay 
Hartmann de Araújo; 9■ - Hélio Carlomagno; 10- - 
Edison Medeiros 1L - Jair de Moura Calixto, \z~ 
Floriano Maia d’Ávila; 13- - Nelson Amoreli Viana 
14‘ Guilherme do Vale Toninges; 15 - Bruno Se- 
gala; 16’ Fúlvio Petrasco; 17’ - Vicente Real; - 18* 
Carlos de Lima Avelini; 19' Alberto Schroeder; 
20‘ - Jorge Alberto Campezatto; 21' - Ottomar A- 
taliba Dillemburger; 22* - Amilton Chaves.

Além destes 22, tiveram seus direitos políticos 
suspensos por um periodo de 10 anos os seguin
tes: 1* ) -Sereno Chaise; 2 ) - Ajadil de Lemos; 3 ) 
Farid Salomão; 4 )  - Paulo Denavier Lauda 5 )  
Adelmo Simas Genro, 6 )  - Luiz Maria Ferraz; 7* 
Frederico Petrucci; 8 ) Wilson Scherer Dias; 9 
Antônio de Pádua Ferreira da Silva; 10 ) - Cibi- 
lis da Rocha Viana; 11 ) Álvaro Ayala; 12 ) - Wal 
ter Tschiedel.

Jovem Anisio Martins 
Filho natalicía hoje
Transcorre no dia de hoje a passagem de mais um 

aniversário natalicio do jovem Anisio Martins Filho, a- 
diantado pecuarista no Município de Campo Rolo do 
Sul, e pessoa que desfruta de elevado conceito em nos
sos meios sociais.

Ao ensejo de seu natalicio, várias ^festividades es
tão sendo realizadas naquele Município, devendo pro
longarem-se até o dia de amanhã.

De nossa cidade, partiram para Campo Belo do 
Sul inúmeras pessoas de suas relações, que loram ho
menagear o distinto aniversariante.

CumDrimentamos o jovem Anisio [Martins Filho, 
desejando-lhe inúmeras felicidades.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



L ages - S C - 9 õ-64 l r .PP fE O
2a pagin a

E s ta d o  d e  S a n ta  C a ta r in a
115

117
118 
120

121

122

123

124

125
127
128
129
130
131
132

133
134
135
137

138

co-

- João Maria Borges Ribeiro - Licença reforma de casa - Sim, De acordo com a in
formação da DOV - 5-2-64

- Maria Regina Ribas - Transferencia de terreno - como requer - 2U-1
- Orival R. de Carvalho- » » »  ® ” * .

Anatalicio Atayde dos Prazeres - Aprovação de planta e licença p/construir

- Francisco Ramos Koche - Licença ccnstruir casa de Madeira - |Sim, De acordo
com a informação da DOV - 17-2-64 t h

- João Müller Licença construção de casa - Sim, De acordo com a informação aa
DOV - 23-1-64 . . .  . .

- João Gonçalves de Oliveira - Concessão perpetua - Sim, De acordo cora a intor-
mação da admistração do cemitério - 23-1-64

- Hipolito Wilvert concessão perpetua - sim de acordo com a administração do ce
mitério 23-1-54

- João Pereira da Silva » » w
- Arnoldo Loiola Heidrich Ligação D'agua - sim
- Éclair Xavier Cruz Licença reforma de casa - sim,
- Lidio Burigo Cordova Transferencia de terreno - como requer - 20-1-64
- Jose Maria dos Santos Licença demolir casa como requer - 23-1-64
- Pedro Coelho Avila Licença construir casa - sim
Nereu Branco Licença reforma de casa - sim de acordo com a infor

mação da DOV
- Maria de Lordes Carmo dos Santos - Licença construir casa - sim |20-1 64
- Jose Laureano da Conceição - Licença aumento de casa - sim »
- Juarez Rogério Furtado Solicita certidão certifique-se
- Alvino Fernandes de Souza Licença construir casa - sim, de acordo com a infor

mação da DOV »
- Elias Marcolino de Moraes » »

O Minisléiio da Maier- 
— nidade —

Walter Rauschenbusch
Pregador americano (1861 -  1918)

Ó Deus oferecemoe-Te nos
sos louvores e orações de 
graças pelo doce ministério 
da maternidade na vida hu
mana. Bendizemos-Te por 
nossas mães queridas que 
com as substâncias de suas 
vidas formaram as nossas; 
que com os seus sofrimen- 
n o s  d e r a m  à l u z  e 
mais nos amaram pelas do
res que lhe causamos; que 
nos nutriram com os seios e 
que nos fizeram adormecer 
nos cálidos aconchegos de 
seus braços. Damos-Te gra
ças por seu amor infatigável 
por 6ua8 orações silenciosas, 
pela dolorosa ansiedade com 
que olharam nossas faltas, 
trazendo-nos o bem com és- 
se poder de sacrifício e re
denção, que é o amor de 
mãe. Suplicamos-Te nos per
does se, acaso, em nossas 
despreocupações egoístas, a- 
ceitamos seu amor como al

go que nos era devido sem 
entanto lhes dar em troca a 
ternura que elas nos impl i 
ravam como única recompen
sa. E diante de Ti também 
pensamos em tôdas mulheres 
valorosas que suportam nes
te instante as penas e fadi
gas da maternidade.

Concede-lhes fôrça fisica e 
moral para que possam en
carar seus novos deveres. 
Dá-lhes visão moral para que 
não se considerem exclusi- 
vamente mães de seus filhos, 
mas também cidadãs, as úni 
cas capazes de prepararem 
um futuro melhor para os 
seus países, dando a êstes 
vidas novas e sempre mais 
puras. Faze sentir às donze
las de nossa pátria o cará
ter solene de sua futura vo
cação, a fim de que cuidem 
de seu corpo e de seu espi
rito, conservando-os fortes 
e puros a fim de poderem 
desempenhar a santa missão 
para a qual, com certeza, 
serão convocadas ... E, final
mente, que êsse sentimento 
maternal, que no paesado 
protega u a ascenção obscu
ra da raça, possa agora, 
consciente ue si mesmo e 
penetrado do espirito.de;Cris- 
to, consagrar suas magnífi
cas energias para elevar-nos 
acima da fôrça bruta e para 
fundar a grande família hu
mana sôbre o bendito poder 
do amor.
(Publicado pela União da 
Mocidade Presbiteriaua local 
em homenagem à mãe la- 
gena)

Sagração Epis 
copji

UHJ3GOU O NOVO ASTRO
arro jado, em harm onia com as linhas déssicas dos ca rros  m odernos ô  ar.e e a d m t

w l C T e o o  * °  ' “ " T  i" ,em0 q“ e é,e ° ,erece- Vocé se *  qu . o w
y °  ma,S luxuoso e per,ei,°  carr°  até hoje produzido no pais.

PECA UMA DEMONSTRAÇÃO EM

2600
um  carro a rigor

Concessionário exclusivo:

A gênc ia  P la o a lt in a  de V e ícu los %'k 
Aienida Presidente V««gJ89l T.I. P|ina,„ na. F#ne| 444

Santa CatarinaLages

Realizou se domingo 
último, dia 3, no Tempío 
Nacional da Igreja Cató
lica Apostólica Brasilei
ra, a solene sagração 
episcopal de D. Adher- 
bal Franco Moraes, Bis 
po Auxiliar da Orieuta- 
doria Geral e que terá 
suas atividades na Gua 
nabara.

A sagração episcopal 
em referência foi confe
rida por 8. Excia. Revrm 
D. Antidio José Vargas 
Bispo Decano e Orien 
tador Geral da ICAB.

Destas colunas formi 
Íamos ao nóvel Bispo di 
ICAB os nossos respei 
tosos votos de um feli 
eplscopado.

—  A t e n ç ã o

Para os seus < 
ços de fotos em t 
revelações de filme 
procurem o F O 
S A N T A  R ITA , à 
Hercilio Luz, em fi 
ao Centro Operárit

Papidez e Perf«
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A festa máxima da beleza empolga a sociedade
A sociedade Lageana acompanha com vivo interesse 

e grande expectativa, a festa da beleza que acontecerá no 
próximo sábado dia 16, nos salões do Clube 14 de Junho, 
quando um juri composto de sete personalidades sociais de 
real projeção, terão a dificil missão de escolher Miss La
ges, 1964.

As candidatas em número de 11, já estão tendo seus 
primeiros contatos com a sociedade Lageana através da 
imprensa falada, diàriamente as candidatas ao título, são 
entrevistadas pela equipe social da Rádio Diário da Manhã 
que colabora conosco nesta grande promoção.

A presença de Miss Objetiva Internacional no Sarau 
elegante do dia 16, será um acontecimento social de gran
de repercussão para a nossa sociedade, porquanto, todos os 
associados do Clube 14, terão a oportunidade de ver e ad
mirar a beleza morena da Srta. Carmem Terezinha Lucca, 
Miss Objetiva.

Nesta edição daremos os nomes das bonitas senhoritas 
que concorrem ao titulo de Miss Lages e que tão gentil
mente aceitaram em colaborar com os promotores, para 
maior sucesso e brilhantismo do certame.

Eis, presados leitores, os nomes das senhoritas que 
estarão desfilando na passarela do Clube 14, na noite en- 
galanada do dia 16, em busca do honroso titulo de Miss La
ges 1S64:

Aleida Guedes

Albatania Moreira - Eliane Fiúza de Carvalho

Leocadia Mari Ribeiro - Cirlene Bastos - Marlene Cozer - 
Maria Aparecida Steffen

Marlene Waltrick

Salete Chiaradia - Raquel Cardozo 

Zelia Malinverni

Com a eleição de Miss Lages, são as seguintes as 
participantes dos festejos de Miss Santa Catarina com pre
sença já confirmadas: Sonia Maria Pinho Zimmermann, 
Miss Rio do Sul (Foto número anterior), Vera Regina Hei- 
drich, Miss Timbó, Vera Mareia Broering, Miss Curitibanos 
(número anterior), Cecilia Ferraz, Miss Joinville, Dagmar 
Heidrich, Miss Blumenau, Marisa Bamos, Miss Florianópolis 
e Zilda Maria Heusi, Miss Itajaí.

Tubarão, Joaçaba, Porto União, São Francisco do Sul,

Brusque e Canoinhas, são as 
cidades que no decorrer des 
ta semana, escolherão ás 
suas respectivas «misses» pa
ra tomarem parte no grandio
so conclave de beleza da 
mulher catarinense.

Na edição de quarta feira, 
a Crônica Social do Correio 
Lageano, fará uma reporta

gem especial dedicada as ções, enviando um forte a 
candidatas de nossa cidade, braço.

O Serrano tem novaj Vera Mareia Fiúza 
Rainha

ilustra as sociais desta 
edição a elegante Srta 
Miriam Schweitzer, no
va soberana do Serra 
no Tenis Clube, coroa 
da no memorável a 
contecimento social do 
dia 2 próximo passado

O Serrano Tenis Clube, or
gulho da sociedade de Lages, 
realizou no sábado próximo 
passado, seu grande baile de 1 
aniversário, com a presença1 
de elevado número de asso-j 
ciados, destacando-se nesta 
noitada de gala, a elegância] 
e a beleza da mulher lagea
na. Naquela oportunidade, foi 
coroada a nova rainha do 
Serrano Tenis Clube, Srta. 
Miriam Schweitzer, filha do 
industrial Sr. e Sra. Oscar i 
Schweitzer (Maria Cristina) 
A elegante e bonita Srta. Mi
riam Schweitzer, recebeu a 
corôa das mãos da prendada 
Srta. Salete Chiaradia, rainha 
do Clube 14 de Junho. A 
crônica social desta cidade, 
cumprimenta a nova sobera
na com votos de felicidade 
extensivos aos seus proge- 
nitores.

Dr Sebastião Costa
Ante-ontem o calendário 

registrou a contagem de tem- ‘ 
po do Sr. Dr. Sebastião Cos-j 
ta cirurgião dentista, com 
larga folha de serviços pres
tados a sociedade lageana. O 
ilustre aniversariante recep-; 
cionou em sua confortável 
residência, onde recebeu os 
cumprimentos do seu vasto 
círculo de relações e amiza
des. J. H. desta coluna tam- i 
bem, se associa às felicita-

Procedente de Florianópo
lis, circulando novamente en
tre nós a bonita e elegante 
Srta. Vera Mareia Fiúza, es
tudante de filosofia. Vera 
Mareia, permanecerá alguns 
dias na Princesa, devendo 
estar prasente no monumen
tal Sarau de Miss Lages.

Clube das «Ladies»

No próximo dia 21 será 
festivo para às «Ladies», o- 
casião em que será eleita a 
nova diretoria daquela sim
pática instituição filantró
pica. A reunião das «Ladies» 
dar-se-á na aprazível resi
dência da Exma. Sra. Nair 
V alente, (Dr. Edson) quando 
será realizado um chá e pos
terior escolha da futura di
retoria. Grande receptivida
de em tòrno do nome da 
Exma. Sra. Elga Cesar (Dr. 
Galeno) para presidir as 
«Ladies», em sucessão a a- 
tual presidente Exma. Sra. 
Ada Valente (Dr. Renato)

Leia na próxima Quar 

ta Feira, completo uoti 

cioso {ilustrado sôb e o 

concurso de Miss Lages, 

a realizar-se no próxi 
moj dia 11»

A  foto acima, focaliza mais uma candidata 
ao titulo de Miss Santa Catarina, Srta- Dag- 
mar_ Heidrich, Miss Blumenau, que será a an
fitriã das várias concorrentes ao cetro máxi

mo da beleza Catarinense

Concurso Miss Brasil — Miss Universo

Programa das festividades de eleição de 
Miss Santa Catarina de 1964

QUINTA - FEIRA 21-5 64

às 1960 - Jantar de confraternização no Clube Blumenauense de Caça e Tiro, 
com a participação da imprensa e rádio. Traje de passeio. Indispensável a presença ue 
todas as candidatas.

SEXTA - FEIRA 22-5-64

- Almoço oferecido pela ARTEX.
- ensaio de desfile na S.D.M. Carlos Gomes.
• apresentação em maiô, no mesmo local, sòmente para os juizes e 

acompanhantes das candidatas.
- apresentação das candidatas, no Cine Bu9ch, no decorrer de 

show artístico.
- apresentação das candidatas, na Sociedade Guarani, em Itajaí. 
durante um baile. A condução de Blumenau a Itajaí e regresso será 
feita em ônibus especial. Em Itajaí será oferecido um lanche às 
candidatas e acompanhantes na séde daquela Sociedade.
Traje de “ 6oirée”.

SÁBADO 23-5 64

manhã livre até às 10,30
- 2o ensaio de desfile na S.D M. Carlos Gomes.
- almoço na S.D.M. Carlos Gemes, para as candidatas e comissões
- apresentação das candidatas em traje de gala durante o baile de 

eleição e coroação de Miss Santa Catarina 1964, na S.D.M. Carlos 
Gomes.

DOMINGO 24-5 64

- churrascada em homenagem a Miss Santa Catarina 1964 na chá
cara do sr. Amo Buerger, oferecida pelo sr. Augusto Reichow.

OBSERVAÇÕES: - a Comissão assegura a condução, unicamente por via aérea 
ou ônibus, para as candidatas e respectivas acompanhantes. Igualraente, concederá es
tadia em Blumenau, nos dias 21, 22, 23 e 24 para as candidatas e acompanhantes.

- as candidatas que viajarem por via aérea serão recepcionadas por membros 
da Comissão, no aeroporto de Itajaí e as demais, no saguão do GRANDE HOTEL BLU
MENAU, onde ficarão hospedadas. A Comissão se encarregará de promover reservas de 
acomodação e de mesas para os bailes, para participantes de embaixadas, desde que 
seja avisada com antecipação. O baile de coroação será em traje de gala apenas para 
candidatas.

ELEIÇÃO - O processo de eleição será o mesmo adotado oficialmente para a es 
colha de Miss Brasil e Miss Universo. Cada candidata indicará um juiz de sua confian
ça para compôr o juri. Os predicados a serem votados serão os seguintes: BELEZA  
SIMPATIA - PERSONALIDADE - DISTINÇÃO e DESEMBARAÇO SOCIAL, - O Juiz pode
rá conceder de 1 a 3 pontos em cada um desses predicados, sendo obrigatória a vota
ção em todas as candidatas. Aos juizes serão entregues impressos especiais para a vo
tação, na ocasião em que se reunirem para esse fim.

- às 12 horas
- às 15 »
- às 16 »

- às 20 »

- às 23 »

Obs. 1

- às 11 horas
- às 12 »
- às 23 »

- às 12 horas
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Prefeitura Municipal deEstado de Santa Catarina

com
com

Edital de Concorrência Pública de Arrematação de 
Terrenos do Patrimônio Municipal para construção 

da «Casa Própria»
De ordem do senhor Prefeito Municipal torno público, para co

nhecimento de todos os interessudos, que se acha aberta concorrência 
pública, com o prazo de vinte (20) dias, de acordo com a Lei n lio  ae 
25 de setembro de 1956, de terrenos que serão leiloados, e vendidos a 
quem mais der, no páteo da Diretoria de Obras e Viação, junto ao edi
fício da Prefeitura, no dia 19 de maio de 1964, ãs 14 horas.

Os lotes que serão oferecidos serão os seguintes:

LOTE N- 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B área 91,37m2, 
6,3Um ao norte, 30m afastado de uma rua projetada: d,80m ao sul, 
quem de direito; 14m a leste, com um corredor; 13,90 ao Oeste, 

com quem de direito. - Preço míuimo Cr$ 300.00 p/m2.
LOTE N- 2 - Morro Grande, proximidades da Igreja N. S Apa

recida - zona B - área I81,30m2, com 9,60m ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; ao sul, 9,80m com uma rua projetada; a leste, 19,40m com o 
Patrimônio Municipal; oeste, 18m com o Patrimônio Municipal - Preço 
mínimo CrS 300,00 p/metro quadrado.

LOTE N- 3 - Morro Grande - proximidades da Igreja N. S. Apa
recida - zona B área 202,90m2, com lli,50m ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; 10,00m ao sul, com uma rua projetada; 20,20m a leste com o 
Patrimônio Municipal; 19,40m ao leste, com o Patrimônio Municipal. Pre
ço mínimo - CrS 300.00 p/metro quadrado.

LOTE N- 4 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área 261,60m2, 
com I0,20m ao norte, com o Patrimônio Municipal; ll,20m ao sul, afas 
tado 3<i,50m de uma rua projetada; 24,60m a leste, com terreno de An- 
tonio Vieira; 24,3()m ao oeste, com terrenos de Otilia Rodrigues. Preço 
mínimo CrS 250 00 p/metro quadrado.

LOTE N- 5 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área 118,90m2, 
com 14,30m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 14,70m ao sul, com 
terrenos de Domingos Rodrigues; 8,20m a leste, com a Rua Prudente de 
Moraes; 8,20m ao oeste, com quem de direito. - Preço mínimo - Cr$. . .
200.00 p/metro quadrado.

LOTE N- 6 - Proximidades do 2- Batalhão Rodoviário - zona B - 
área de 213,60m2, com 19,9Um ao norte, com o Patrimônio Municipal; 
20,8üm ao sul, com terrenos do Patrimônio Municipal; 7,80m a leste, com 
uma rua projetada; !3,20m ao oeste com o Patrimônio Municipal - Preço 
minimo - CrS 300,00 p. m2.

LOTE N° 7 - Várzea - zona suburbana - área de 381,80 m2, com 
13,70 m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 11,30 m ao sul, com uma 
rba projetada; 30,80 m a leste, com uma rua projetada; 30,30 m ao oeste, 
com terrenos de Osmar Rosa. - Prêço mínimo - CrS 200,00 p/ metro 
quadrado

LOTE N° 8 - Várzea - zona suburbana - área de 399 20 m2, com 
16 m ao norte, c im uma rua projetada; i6m ao sul, com uma rua proje
tada; 23m a leste, com o Patrimônio Municipal; 26,90m ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal - Prêço minimo - Cr$ 200,00 p/ metro quadrado

LOTE N° 9 - Proximidades do 2- Batalhão Rodoviário - Zona b - 
área de i60m2, com 20m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 20m ao 
sul, com o Patrimônio Municipal; 8.00m a leste, com uma rua projetada; 
8,00m ao oe&te, com o Patrimônio Municipal. - Prêço mínimo - CrS
300.00 p/ m2. ’

LOTE N° 10 - Proximidades do 2 Batalhão Rodoviário -  zona B 
área de 140m2, com 20 m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 20m ao 

o Patrimônio Municipal; 7m a leste com uma rua projetada; 
com o Patrimônio Municipal. - Prêço mínimo CrS 300,00

sul, com 7m ao oeste, 
p/ m2

com
08

LOTE N° 11 - Proximidades do 2' Batalhão Rodoviário - zona B - 
área de l60m2. com 20m ao norte, com uma rua projetada; 19 90 ao sul, 
com o Patnmonio Municipal; 8m a leste, com uma rua projetada; 8m 
ao oeste, com o Patrimôrio Municipal. - Prêço mínimo . CrS .35000 d/ 
metro quadrado. ' y

L0TE ,.N’ 12 ' Várzea - zona suburbana - área de 364m2, 
?7Í40?79a«  w 7 ’ p°“ . qi!em de direito; 36,40m ao sul, com os lotes n

38 d Patnmoni? Municipal; lOm a leste, com uma rua pro-
CrS 2Ò0,òomp/°niO2e ’ COm ! ° Patriffiônio Municipal. - Prêço mínimo -

árp» ripL?fiüEW 9 3 ' Pr° xLmidade8 df> 2- Batalhão Rodoviário - zona B . 
e 16 ,3om_ com 16,6om ao norte, com uma [rua projetada- 19m

nicipaí- Tom a o ^ e í t T ™  MuniciPal: 8m a leste com o Patrimônio Mu- 
35o,So p/ m2 1 ’ Uma FUa Pr° jetada- '  PréÇ° mínimo - CrS ...

LOTE N- 14 -área de 331m2 rnm Pr®ximidade8 do 2 Batalhão Rodoviário - zona B 
ao snl enm o Patr?mí2’3 M &° Dorte’ com uma rua Projetada; 12,8om
MuniciDT Tm ao “ T f '°  D1C'pal; COm 25m a leete- cora 0 Patrimônio 
35o òo p/m° oeste.̂  com o Patrimônio Municipal. Prêço mínimo -

, d a ^ 15 ' Baí rro Conta Dinheiro proximidades do 2’ Bata- 
lhao Rodoviário - zona B - área de 257, 60 m2, com 9,20m norte 
T ™ quem de direito; 92i)m ao ao sul, com uma rua projeta la; 28m a 
Leste, com Quem de direito 28m ao oeste, com quem de direito. - Prê
ço minimo CrS 300,00 por metro quadrado.

o. L0TE ,N‘ 16 Várzea - zona suburbana - área de 376, 80m2, com
d ?9mn0rtie’ * ° m quem de direit°; 13,4om ao sul. com quem de
2" a le8 te* com u“ a. raa Projetada; 12m ao oeste, com quem
de direito, - Preço minimo CrS 300,00 por metro quadrado

LOTE N- 17 - Bairro Morro do Pôsto - zona B - área de 172 
n?,pm ^om..11-.2f0m a° norte’ com quem de direito; 14m ao sul com 
quem de direito, 14.4om a leste, com quem de direito; 13m ao oeste 
com uma rua projetada - Preço minimo CrS 200,00 por metro quadrado.’

- área de 153,20m2, 
9,00m ao sul, com

com
umaLOTE N- 18 - Várzea - zona suburbana 

10 20m ao norte com o Patrímon^° rua Vrojetacla I6,60m ao oeste. 
rua p: T ‘adaAÍ?A6S ,n ^ !n a l - Preço minimo Cr$ 200,00 p - metro qua-com o Patrimônio Municipal, 
drado

LOTE N 19 - Proximidades do 2' Batalhão de 309m2, com 10,40m ao norte, com o Patrimônio Municipal, 28in pal; 30m ao oeste, com o Patrimomo por metro quadrado
LOTE N' 20 - Bairro Conta Dinheiro, proximidades da Firma - 

B - área de 300m2. com 12m ao norte, com uma rua proje- 
Patrimônio Municipal; 25m a .leste, com 

o Patrimônio Municipal - Preço

Rodoviário - zona B- área com uma rua projetada; 10,40m ao sul, a leste, com o Patrimônio Munici- Municipal Preço minimo CrS 300,0o

uma
mini-

Patrimônio 
oeste, com 

metro quadrado

Getal zona
tada; 12m ao sul, com o 
rua projetada; 25m ao oeste, com 
mo CrS 150,00 p - metro quadrado

LOTE N- 21 • Várzea - zona B - área rte 300m2.com l2m ao ^  com 
12m ao norte com uma rua projetada; 12m ao sul, com 
Municipal; 25m a leste, com o Patrimônio Municipal; 2om ao 
o Patrimônio Municipal. - Preço minimo CrS 200,00 p

LOTE N- 22 - Conta Dinheiro - zona B - área de 3oo“ 2'
25m ao norte, com quem de direito; 25m ao sul com terrenos de C p'° 
de Tal; 12m a leste, com u n i rua projetida; i2m ao oeste com Pa
trimônio Municipal. - Preço minimo CrS 25o,oo p metro quadrado

LOTE N- 23 - Várzea " zona B - área de 3oom2 com 11,65 ao 
norte com o Patrimônio Municipal; l2,3om ao sul, com uma ruai pro- 
jetada;24,4om ao leste, com o Patrimomo Municipal 2í,5om 80 °®8te.
com o Patrimônio Municipal; - Preço minimo CrS _oo,oo p - met o qua
drado

LOTE N- 24 - Várzea - zona B - área de 300m2, com 2om ao 
norte, com o Patrimônio Municipal; 25m ao sul, com o Patrimônio Mu- 
cipal 12m a leste, com o Patrimônio Municipal; I2m ao oeste, com uma 
rua projetada. Preço mínimo Cr$ 200,0üp/metro quadrado.

LOTE N- 95 - Bairro Guarujá - zona suburbana - área de 316m2, 
com 12 2um ao norte, com o Patrimônio Municipal; l3m ao sul. com uma 
rua projetada; 24,80m a leste, com o Patrimônio Municipal; 25,7Om ao 
oeste, com o Patrimônio Municipal. - Preço mínimo - CrS 150,00 - p 
metro quadrado.

LOTE N- 26 - Avenida Io de Maio, Bairro das Casas Populares, 
zona B área de 297m2, sendo ao norte, vértice do triângulo; 21m ao sul, 
com a Avenida l - de Maio; 23,30m a leste, com terrenos de Miguel Ita- 
mir Serigatt; 27,3om ao oeste com terrenos de Pedro Coepel. - Preço 
mínimo CrS 5oo,oo p. m2.

LOTE N- 27 - Morro do Poeto - zona B - área de I65m2, com 
8,3im ao norte, com quem de direito; 13,8om ao sul, com quem de di
reito; 14,3om a leste, com a Avenida Carahá; 15.7om ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal. Preço mínimo - CrS 5oo,oo - p. metro quadrado.

LOTE N. 28 - Morro do Posto, proximidades da Igreja São Pedro 
zona B - área de 254m2, com 23m ao norte com terrenos de Alcebíades 
Brunhag; 23m ao sul, com o Patrimônio Municipal; l2,lom ao oeste, com 
a Rua Professor Simplicio; lo.oom a leste, com o Patrimônio Municipal. 
Preço mínimo CrS 3oo,oo p. metro quadrado.

LOTE N- 29 - Morro Grande, proximidades da Igreja N. S. Apa
recida - zona B - área de 2o7m2, com lom ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lom ao sul, com uma rua projetada; ?l,2om a leste, com o 
Patrimônio Municipal; 2o,2om ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - 
Preço mínimo Cr$ 3oo,co p/m2.

LOTE N- 30 - Morro Grande, proximidades da Igreja N S. Apa
recida - zona B - área de 2l9m2, com lo.lom ao norte, com o P&trimo- 
nio:Municipal; lom ao sul, com uma rua projetada; 21,2om ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal 22,6om a leste, com o Patrimônio Municipal 
Preço mínimo CrS 3oo,oo p. metro quadrado.

LOTE N- 31 - Morro Grande, proximidades da Igreja N S. Apa
recida, - zona B - área de 357,6om2, com 9,oom ao norte, com o Patri
mônio Municipal; l6,lom ao sul, com uma rua projetada a leste, lom e 
16,5om por uma linha quebrada, com o Patrimônio Municipal; 22,6om ao 
oeste, com o Patrimônio Municipal. - Preço Jmínimo CrS 4oo,oo p. metro 
quadrado.

LOTE N- 32 - Morro Grande, proximidades da Igreja N. S. Apa
recida - zona B - área 328,8om2, com 2,oom ao norte, com o Patrimô
nio Municipal; ll.lOmao sul,_com uma rua projetada; 48,5om a leste, com 
o Patrimônio Municipal, 4<,5om ac oeste, com o Patrimônio Municipal, 
Preço minimo Cr$ 3oo,oo p - metro quadrado.

LOTE N, 33-Morro Grande, proximidades da Igreja N. S. Apare- 
cida, - zona B - área de 195m2, com 2,7om ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lo.oom ao sul, com um corredor, com 17,8om afastado de 
uma rua projetada; 3o.5om a leete, com o Patrimônio MuniciDal - Pre
ço minimo -I CrS 3oo,oo p - m2. F

LOTE N- 34 - Morro Grande - proximidades da Igreia N S Apa 
recida- zona B - área de 142m2, com 7,20m ao norte, com o Patrimô
nio Municipal; 6.4om ao sul, com uma rua projetada- A lpste lim  e
masis 9,75m por uma linha quebrada, com o Patrimônio Municipal Pre
ço minimo Cr$ 3oo,oo p - m2. muivipui,

LOTE N 35 - Morro Grande, proximidades da Igreja N S Apa
recida, - zona B - área de I52m2, com ll,2om ao norte com o Patrimô
nio Municipal; 9.7om ao sul. com uma rua projetada- 15 ^  a leite 
com o Patrimomo Municipal, lim  ao oesf* com n 0.m - 7.1
preço minimo CrS 3oo.oo p - metro quadVado Patnm0Q1° Municipal

recida “ o™ B “  Íeã°d7l6® m f  da, Igreia N S' APa-
mõaio Municipal; lo.Sora ao eul. com uma rua proj?eta<ia'°l6:)ôm Tleá 
te, com o Patnmonio Municipal; 15,2om ao oesteonm d ! 6,áo-m a  
nicipal. Preço minimo CrS 3oo,oo p - m2.° 6 C° m 0 Patrimoni° Mu

(Continua na quinta pagina)
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P re fe itu ra  M un ic ipa lEstado do Santa Catarina
LOTE N- 37- Morro Grande, proximidades da Igreja N.S. Apare 

cida, zona B - área de 174m2, com 9,7om ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lo,6om ao sul, com una rua projetada; 18m a leste, com o 
Patrimônio Municipal; 1 Soai ao oeUe com o Patrimônio Municipal- 
Preço minimo Cr$ 3oo,oo p- metro quadrado.

LOTE N° 3S - Bairro Conta Dinheiro, proximidades da Firma 
Getiial - zona B - área de 350m2, com 3 m ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; 30m ao sul, com o Patrimônio Municipal; 12m a leste com 
uma rua projetada; 12m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - Prêço 
mínimo CrS 150,00 p/ metro quadrado

LOTE N° 39 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades da Firma 
Gethal, zona B - área de 30 >m2, com 12 a ao norte, com uma [rua pro
jetada; 12m ao sul, com o Patrimônio Municipal; 25m a leste com o Pa
trimônio Municipal; 25m ao oeste com uma rua projetada. - Prêço mí
nimo - CrS 150,00 p/ metro quadrado

LOTE N° 40 - Várzea - zona B - área de 300m2, com lOm ao 
norte, com uma rua projetada; lüm ao sul, com o Patrimônio Municipal 
30m a leste, com o Patrimônio Municipal; 30m ao oeste, com o Patrimô
nio Municipal. - Prêço mínimo - CrS 250,00 p/m2

LOTE N° 41 - Conta Dinheiro - proximidades da Firma Gethal - 
zona B - área de 143,1 lm2, com 6,80m ao norte, com o [Patrimônio Mu
nicipal: l0,00m ao sul, com uma rua projetada; 17,60m a leste, com o 
Patrimônio Municipal; 16,o0m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - 
Prêço mínimo CrS 200,00 p/ m2

\
LOTE NJ 42 - Várzea - zona suburbana - área de 175,96m2, cora 

ilm  ao norte, com uma rua projetada; lo,20m ao sul, com quem de di
reito; I6,60m a leste, com uma rua projetada; 16,60m ao oeste, com 
quem de direito. - Prêço mínimo - CrS 15o,oo p/ m2.

LOTE N° 43 - Cemitério Cruz das Almas - zona B - área de 
146,50m2, com 29,50m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 21,6üm ao 
sul, com terrenos de Libório Dias; 6m a leste, com uma rua projetada 
8,0'im ao oeste, com terrenos de Maria Alexandra. - Preço mínimo ^Cr3 
25o,oo’ p/ metro quadrado

LOTE Nu 44 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
255,50m2, com I2,70m ao norte, com uma rua projetada; I3,69m ao sul 
com o Patrimônio Municipal: 15,S0m a leste, com o Patrimônio Municipal 
20m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. Requerido, por Astrogiido 
Antunes Lima - Req. n°[1.9ü6. Prêço mínimo - Cr$2oo,oo p/ m2

LOTE N° 45 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
236m2, com 9,80m ao norte, com uma rua projetada; ao sul, 9,50m e 
mais 5,00m numa linha quebrada, com o Patrimônio Municipal 25m a 
leste, com terrenos de Alcebíades Borges; oeste, 15,80m com o Patrimô
nio Municipal e U.50m numa linha quebrada, também com o Patrimônio 
Municipal.
Req. por Astrogiido Antunes Lima - Req. n- 1.903 Preço minimo CrS . .
200.00 p - metro quadrado

LOTE N‘ 46 - Conta Dinheiro - zona B - área de 4oom2,'} com 
12,lom ao norte, com o Patrimônio Municipal; 12m ao sul, com a Tra
vessa da Rua Nilo Peçanho; 33,80m a leste, com o Patrimônio Municipal; 
33,Som, ao oeste, com o Patrimônio Municipal.

Requerido por Horacides Correia da Silva - Req. n° 2.454.̂ . Preço 
mínirro - Cr$ 2oo,oo p/metro quadrado.

LOTEAM- 47 - Conta Dinheiro - proximidades do 2o Batalhão Ro
doviário - zona B - área de 278,5om2, com lom ao norte, com a Estrada 
Passa Fundo, proximo ao 2o Batalhão Rodoviário; lom ao sul com terre
nos d í José Belino Ancelmo; 29,50m a leste, com o Patrimônio Municipal; 
26,6om ao oeste, com terrenos de João Batista. - Preço mínimo - Ci$
250.00 p/metro quadrado.

RecjUBrido por Rosária Correia de Oliveira - Req. n. 1248

LOTE N‘ 48"- Bairro Conta Dinheiro - proximidades Seára do Bem, zona 
B - área de 272m2, com 15m ao norte, com uma rua projetada; 14,9om 
ao sul. com o Patrimônio Municipal; 18,2om a leste, com quem de direi
to; 18,2om ao oeste, com terrenos de LuizJAnfre.

Requerido por Dorival Rodrigues Alves - Req. ir 2o9o. - Preço 
mínimo Cr$ 25o,oo p/metro quadrado.

LOTE N- 49 - Conta Dinheiro, próximo Rio Ponte Grande - zona 
suburbana área de 384m2, com 3,7om ao norte, com a rua II; 16,5om ao 
sul, com o Patrimônio Municipal; 4om a leste, com terrenos de Hericli 
Sell; 38m ao oeste, com a rua V.

Requerido por Augusta Sousa Búrigo - Req. n. 2o85 - Preço mí
nimo - Cr$ 15o,oo p/mitro quadrado.

LOTE N‘ 59 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades do 2' Bata
lhão Rodoviário - zona B - área de 332,8om2, [com 3om ao norte, com o 
Patrimônio Municioal; 28,Som ao sul, com uma rua projetada; 12m a les
te, com terrenos de Acácio Floriani; 12m ao oeste, com uma rua proje
tada.

Requerido por Antonio Gomes Branco - Req. n‘ 1643. - Preço mí
nimo - CrS 5oo,oo p/metro quadrado.

LOTE N- 51 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades Rio Ponte 
Grande - zona suburbana - área de 348m2, com 16,5om ao norte, com o 
Patrimônio Municipal; 14m ao sul, com a rua III; a leste, 14m numa linha 
curva com a margem do Rio Ponte Grande, a mais lom com terrenos 
de Erich Sell; 22m ao oeste, com a rua V.

Requerido por Ângelo Burigo - Req. 2o84. - Preço mínimo CrS
150.00 p/metro quadrado.

LOTE N- 52 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
2o4m2, com 6,6om ao norte, com uma rua projetada; 12,3om ao sul, com 
terrenos de Brida Ma ia Ribeiro; 23m a leste, com terreno do requeren
te; 22m ao oeste, com o Patrimônio Municipal.

Requerido por Joio Maria Spíndola - Req. n. 2086. Preço mínimo 
CrS 2oo.oo p/metro quadrado.

LOTE N ‘ 53 - Morro do Pôsto - zona B - área de 76,7om2, coin 
8,oom ao norte, com uma rua projetada; 9,5om ao sul, com o Patrimônio 
Municipal; 12,3om a leste, com o Patrimônio Municipal; 6,5om ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal.
Itequeiido por Maria Julia de Oliveira - Req. » ’ 2071 preço minimo Cr$

200.00 p - metro quadrado

LOTE N ’ 54 - Lomba Sêca - zona B - área d? 92,50m2, com 8,7o.n 
ao norte, com a estrada que vai para a Chacara des Padres; 9 5om ao sul. 
com quem de direito; 8,8om a leste, com o Patrimônio Municipal; 12m ao 
oeste, com o Patrimônio Municipal.
Requerido por Maria Julia de Oliveira - Req. n‘ 093 preço minimo Cr$
200.00 p - metro quadrado

LOTE N 55 - Conta Dinheiro - proximidades Estádio Municipal - 
zona B - área de 2.tlm 2, com 11 2om ao norte, com terrenos cie A. Lucena 
9.4om ao sul, eom uma rua projetada; 22,5om a lest?, com terrenos de 
M. T. da Silva; 22,Gom ao oeste, com terreno de A. Garzioni,
Requerido por Bernardina Silva Basso - Req. n‘ 982 Preço minimo CrS
400.00 p - metro quadrado

LOTE N- 56 - Conta Dinheiro - zona B - área de 345m2. com 23. 
25m ao norte com a estrada PR;- 36; 23.4om ao sul. com terrenos de Irace
ma Batista; I3m a leste, com uma rua projetada; 16 8om ao oeste, com ter
renos de João dos Santos.
Requerido*por Sebastião Alfredo Schneidcr - Req. lo37 preço minimo C:$
1.500.00 p - metro quadrado.

LOTE N' 57 - Conta Dinheiro - zona B - área de 340,34m2, com 
29m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 29,20m ao sul. com terreno de 
Celio Castro; ll.SOm ao leste, com uma rua projetada; 12m ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal.

Requerido per Godoy dos Santos • Req 2074 • Preço minimo - CrS
700.00 p/metro quadrado.

LOTE N ‘ 58 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área de 257m2, com 
21,90m ao norte, com terreno de Herginio Ferreira; 17,70m ao sul, com Au- 
rino de Tal; 12 70m a leste, com uma rua projetada; 14m ao oeste, com a rua 
2o Batalhão Rodoviário.

Requerido por Maria Etelvina Lemos - Req. n' 825. Preço mínimo - 
CrS 500,00 p/metro quadrado.

LOTE N' 53 - Conta Dinheiro - zona B - área de 381m2, com 12na 
ao norte, com terreno de Mauro Ramos; 12m ao sul, com a rua Humberto 
Campos; 32m a leste, com terrenos de Norberto Ventura; 31 50m ao oeste, 
com terreno de Mauro Ramos.

Requerido por Indalécio Luiz da Silva - Req 1440. - Preço mínimo - 
CrS 500 00 p/metro quadrado.

LOTE N° 6o - Conta Dinheiro - zona B - área de 37o,50m2, com 
12m ao norte, com terrenos de Maria Sá; 11, 7Jm ao sul, com uma rua 
projetada; 30,60m a leste, com terrenos de [Maria Sá; 32m ao oeste, com 
quem de direito. Requerido por João Maria Telles dos Santos - Req. 
824. Prêço mínimo - CrS 25o,oo p/m2

LOTE N° 61 - Conta Dinheiro - zona B área 369,80m2, com ll,20m 
ao norte, com a estrada que vai ao Passo Fundo; 12.30m ao sul, com 
terreno de José Bilino; 35m a leste, com o lote n- 79,29,6om ao oeste, 
com o Patrimônio Municipal.
Requerido por Oliveira Camargo - Req. n- 1.449. - preço minimo CrS 
35o oo p - metro quadrado.

LOTE N- 62 - Conta Dinheiro, próximo 2- Batalhão Rodoviário - 
zona B, área 397,56m com 8,8om ao norte, com a estrada que parte do 
2- Batalhão Rodoviário para o Passo Fundo; 9,6om ao sul, eom o Patri
mônio Municipal; 42m a leste, com terreno de Roseno Siqueira; 42m ao 
oeste, com quem de direito.
Requerido por Manuel Inácio de Souza. - Req ir 86o - preço minimo 
CrS 3oo,oo p - metro quadrado.

LOTE N' 63 - Bairro Guarujá - zona B - área de 144m2, com 
16m ao norte, com o Patrimônio Mnnicipal; 16m ao sul, com o Patrimô
nio Municipal; 9,oom com uma servidão, a leste; 9,oom ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal - preço minimo CrS 15o,oo p - metro quadrado

LOTE N' 64 - Bairro Guarujá - zona B - área 114,95,m2, com 
I2,35m ao norte com o Patrimônio Municipal; I3m ao sul, com o Patri
mônio Municipal; lom a leste, com o Patrimônio Municipal, lom ao oes
te, com uma rua projetada. - preço minimo CrS i5o,oo p - metro qua
drado.

LOTE N‘ 65 - Bairro Guarujá - zona B - área de 144m2, com 
16m ao norte, com o Patrimônio Municipal;.16m ao sul. com o Patrimo- 
monio Municipal; 9,oom a leste, com uma servidão; 9,oo ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal - preço minimo Lr$ 15o,oo p - metro quadrado

LOTE N’ 66 - Bairro Guarujá - zona B - área 166,8om com i4, 
3om ao norte comterreno de Osni Waltrick, l3,5om ao sul, com o 
Patrimônio fMunicipal; I2m a leste, com o Patrimônio Muninicipal, 12m 
ao oeste, com uma rua projetada. - preço minimo CrS 15o,oop - m2.

Nos têrmos da Lei, cada arrematante poderá pagar a vista o va
lor do terreno obtido ou a prazo, em prestações iguais e mensais, no 
máximo de dois (2) anos.

A Escritura só será outorgada após o pagamento total de valor 
do lote e sem ônus para o Municipio.

O atrazo nos pagamentos das prestações, após três (3) meses 
consecutivos,importará na rescisão do contrato e devolução das impor
tâncias pagas com desconto de vinte por cento (20%) para despesas.

Os terrenos adquiridos ne6tn concorrência só poderão ser trans
feridos após edificados e somente dois [(2) anos depois da Escritura. 
(Esta Cláusula deverá constar da Escritura).

Não poderão concorrer à arrematação dos lotes as pessoas que 
já possuem bens imóveis e também as que, em concorrências anterio
res, tenham arrematado terrenos e não tenham cumprido os compro
missos ussumidos

Quaisquer reclamações deverão ser dirigidas em petição ao sr. 
Pre'eito, dentro do prazo improrrogável de trinta (30) dias da datu da

■recadação. ..
Quem so julgar com direito, sôbre os terrenos ora ° r̂ re£ | ,^ ’ 

íverá apresentar suas reclamações antes do dia 18 de maio de .J0o4.
Após n data da arrematação qualquer direito de posse an- 

xior só poderá ser apreciado pelo judiciário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 29 de abril de l3o4 

Asdrubal Guedes de Souza Pinto
Roart rv / So Pf> tn 1MII
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Casas Almeida em monumental campanha de vendaj
C C C K E I C  I A G E A ^ €

6a página

A tradicional Casas Al 
msida, estabelecida com 
matriz em nossa cidade 
e que mantém filiais em

várias cidades do Esta
dos está promovendo du
rante êste mês sensacio
nal campanha de prêços

baixos em todo o seu 
variadíssimo estoque.

Estas promoções d a 
conceituada Casas Almei-

Continuação do Surlemento
Impostos de Renda 
Juros e descontos 
Estampilhas Estaduais 
Despesas c/ Pinhais 
Comissões Diversas 
Honorários Profissionais 
Jornais e Revistas
Fundo de Deprec. s/ Móveis e Utens.
Fundo Depreciação s/ Maquinária 
Fundo Depreciação 8/ Veículos 
Fundo de Reserva
Fundo Previsão p/ Devedores Duvid 
Conservação SerrariasJ
Lucro Liquido dêste Exercício que se transfere para 
a Conta Lucros em Suspenso

4.235.035,40
1.819.041.30 

126,00
161.831,00 
292.8.12,50 
188 600,00 
91.6( 10, ÜO 

141.937.80
1.155.624.30 

11.194.608.90
1.159.924,10 
1.787.684,60 

432.533 50

22.038.558,60 162.188.950,10

da sempre alcançam e- 
norme repercussão pelos 
piéços baixíssimos com 
que são oferecidos ao 
público, dando oportuni
dade a todos de adquiri 
rem os mais variados 
artigos para o seu ves 
tuário com ofertas nun
ca vistas.

Assim é, que se_ apro- 
ximando a estação jq. 
vernosa, mais se acen
tua a afluência a tradi
cional Casas Almeida, 
pois que entre o seu 
grandioso estoque, m. 
contram sc grande quan 
tid-de de artigos para 0 
frio que se aproxima.

Lajes em, 31 de dezembro de 1963 

Antenor Mazzochi - Diretor Presidente 

Ãlmir Mazzochi • Diretor Gerente 

Plinio Letti - Diretor Vice - Presidente 

Gerson Bosco dos Santos - CRC SC n° 1009

MAZZOCHI, LETTI S/A. IND. COM.
Parecer do Conselho Fiscal

Os membros efetivos do conselho fiscal da firma Mazzochi, Letti 
S/A. Ind. Com., infra assinados, tendo examinado minuciosa e detidamente 
o Balanço Geral, a conta Lucros e Perdas e demais documentos relativos 
ao ano de 1963, e sendo lhes fornecida todas as informações e esclarecí 
mentos solicitados, declaram ter encontrado o referido Balanço Geral, a 
conta Lucros e Perdas e demais documentos em perfeita ordem e correção, 
recomendando-os, por isso, à aprovação da assembléia geral.

Lages, 5 de fevereiro de 1964

Bernardino Nelson Gevaerd 
Ernani Rosa 

Hethwaldo João Finardi

= T O B A T T A
Mais de uma centena trabalhando em nossa zona

T 0 8 A T T A
*á  prcv€u c que é

ARA - GRADEIA - SULCA - ROÇA - PULVERIZA

Micro TÍ LATTA Tratcr
Cada proprietário é um propagandista 

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postai 28 Fone 228 LAGES -  SC.

Eduardo Batista Sobrinho 
e Senhora

Benjamim Aimi 
e Senhora

Têm o prazer de participar o contrato de 
matrimônio de seus filhos

m a

confirma-se
Sãc 8c:í bo 18 cV aCnl òt 64.

Crucial e aniquiladora luta 
Enfrentava o pobre e cançado doente 
Feria-o passada vida dissoluta 
Deprimia o um clã indiferente.

O pulmão, de bacilos, povoado 
O corpo lasso, mal sustido ern pé.
O coração já por demais cançado 
N’alma a dúvida com respeito à fé.

Era esse o estado d’alma do enfermo 
Quando o hospital ancioso, procurou 
Em busca de alivio e paz à sua dôr.

Foi ali que o seu sofrer chegou ao termo,
A par com a compreensão êle encontrou,
O que já de Deus tinha perdido, - o Amor!

Gerson Andrade

Oferecido às Revmas. Irmãs do Hospital “Ne- 
reu Ramos” , na pessoa da Rvma. Irmã Goterwal 
des Superiora.

Fpolis, 20/4/64

Aviso d i Goletoria Federai
O Coletor Federal, transcreve para conheci

mento dos interessados o seguinte telegrama, re
cebido do Serviço Regional de Coletorias Federai» 
Acham-se abertas jínscrições concurso auxiliar 

Coletoria partir hoje até dia vinte e cinco mês 
corrente pt DASP solicita dar divulgação interes
sados jurisdição essa exatoria pt”

Coletoria Federal em Lages, 5 de maio de 1964 
Ürmano Fraga 

_________  Coletor

Dr. AÍRTON R. RAM OS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça loão Costa, 10 
T 1° andar
Lages -  Santa Catarina

Dr. Felisber!» Odilon C i
A D V O G A D O

Escritório - Parque Jonas Ramos n

Lages — Santa Catai
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CARNET MILIONÁRIO 
C R ED I - YO RK

AÇORA tHEOOU tUA VEZ —
— a — — ^ — im c j i m — — a c m — rw i u m — ju | niiiiM im ni n M M BL<

Basta você adquirir um cainet milionário

G r e á i - Y o r f c
paia ganhai de presente estes maravilhosos piemios

----------- 1—1' Prêmio -  
2' Prêmio -  Um Reírigtrador 
3 Prêmio - ti

4' Prêmio -  Orna Enceradeira 
í  Prêmio -

Estes valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal
Seja você um dos felizardos e adquire o seu

C A R N E T  M I L I O N Á R I O
Credi -York

LJU dl
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ComEiRorsde ee 2* Batalhãc 
Rodoviário o 19* aniversário do 
término da 2* Grande Guerra

Mundial
Várias festividades civicas no 2* Batalhão Ro

doviário, assinalaram no dia do ontem, a passa
gem do 19* aniversário do encerramento da 2a 
Grande Guerra Mundial, ou mais propriamente di
to, a vitória dos Aliados contra o Eixo._

Estas solenidades tiveram inicio às 7,15 horas 
da manhã, com formatura geral; leitura alusiva à 
data; canto do Hino Nacional; homenagem aos 
Fabeanos; colocação de coroa de flores no Mo
numento ao Expedicionário; toque de silêncio; e 
desfile da tropa.

A êste significativo ato, compareceram além 
de autoridades locais, expedicionários aqui resi
dentes, e que durante aquela Guerra lutaram bra
vamente em campos da Italia.

Desta maneira, o 2* Batalhão Rodoviário, em 
cerimônia tocante e civica, fez evocar o signifi
cado histórico desta data, hoje coguominada co
mo o Dia da Vitória, e em cujo transcurso desta 
Guerra, foram ceifadas milhões de vidas.

SUNAB lerá atividades 
em nosso Município
O Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, vem de re

ceber telegrama do Delegado da SUNAB em nos
so Estado, a respeito das futuras atividades daque
le órgão em nosso Município.

Em função disso, o Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca, determinou a ida no dia de ontem do Ve
reador Cláudio Ramos Floriani, diretor da Fazenda 
Municipal à capital do Estado, a fim de que en
tre em contacto com a Delegacia da SUNAB, com 
a finalidade de acertar os mínimos detalhes ati- 
nentes ás instruções a serem observadas em nos
sa comuna.

O regresso do Vereador Cláudio Ramos Flo
riani está previsto para hoje ou amanhã, e já na 
próxima semana já teremos o resultado desses 
entendimentos pro.cessados na capital barriga ver
de entre a SUNAB e a Municipalidade lageana.

Bôdas de Prata
Na próxima segunda feira, dia 11, comemora

rão as suas bôdas de prata em São Paulo, o dis
tinto casal Dr. Luiz Scalisi, Engenheiro chefe res
ponsável pelas obras da SADE em nossa região 
e sua exma. esposa d. Neia Martins Scalisi, resi
dentes naquela capital.

Na mesma data, acontecerá o noivado do jo
vem Ricardo Luiz Martins, dileto filho dos jubiia- 
res, cora a prendada Srta. Ana Maria Zaragueta. 
filha do casal Sr. Henrique Zaragueta e d. 
Zuleima Zaragueta, domiciliados e residentes na
quela metrópole.

Noticiando êste acontecimento destas colunas 
enviamos aos ilustres jubilares, casal Dr. Luiz Sca
lisi - Neia Martins Scalisi, bem como aos ventu- 
rosos noivos jovens Ricardo Luiz Martins Scalisi - 
Ana Maria Zaragueta, os nossos sinceros cumpri
mentos.

Sr. Sélio Melim
Acompanhado de sua exma. esposa e demais 

familiares, seguiu no dia de ontem para Porto A- 
legre, devendo possivelmente retornar na data de 
hoje, o Sr. S^lio Melim, influente homem de negó
cios de nosso Município e diretor do tradicional 
estabelecimento Crediário York.

Na capital gaúcha, o Sr. Sélio Melim foi tra
tar de importantes assuntos ligados à firma que 
dirige, cuja firma vem empolgando os nossos me
ios comerciais com uma série de vitoriosas pro
moções.

Destas colunas desejamos ao Sr. Sélio Melim 
e a seus familiares os melhores votos de um fe 
liz regresso.

^ i i p l s i  ra tra  i 
m ! i  em Santa 

Catarina
Será iniciada no pró 

ximo dia 15 a campanha 
contra a varíola em San
ta Catarina. Para isso foi 
criada uma comissão es
tadual com o intuito de 
organizar um programa 
de trabalho afim de que 
a campanha alcance as 
suas finalidades, de a 
côrdo com plano estabe
lecido pelo Govêrno Fe
deral.

A comissão em nosso 
Estado está assim cons
tituída; Presidente de 
Honra - Governador Cel
so Ramos; Presidente - 
Secretário Fernando de 
Oliveira, da Saúde. Inte
grantes: Secretário da 
Educação, Prof. Elpídio 
Barbosa; Dr. Mário Can- 
tição, Delegado Federal; 
Dr. ÁlVi.ro Cerne de Car
valho, do Dep. Nacional 
da Criança; Dr. Romeu 
Bastos Pires, do DNERUs; 
Dr. Joaquim Pinto de 
Arruda, Diretor do Dep. 
de Saúde; um médico da 
Escola de Aprendizes de 
Marinheiros, representan
do as Forças Armadas; 
Mons. Frederico Hobold, 
representante das Insti
tuições Religiosas; Dr.
Evanildo de Albuquerque, 
Chefe do Primeiro Distri
to de Florianópolis, re
presentando a CESPE.

CORREIO U G EA N O
Visitou Lagss úms Oficiais da 

Missão Mista S ra sil-EE. m.
Fsteve em visita às instalações do 2; Iiatolha„ 

Rodoviário 2 Oficiais da Missão Mista Militar 
Brás» Estados Unidos, que manteve permanem, 
contacto com «  Comando e o ‘ .ç»njtad® ■daW l  
Unidade Militar acerca de suas aiiviadoe^

Os referidos militares que proviam do sul 
Hn naís onde efetuaram inúmeras visitas à 
outras Unidades do nosso Exército, pernoitaram 
na quarta feira última em nossa cidade, tendo 
deixado Lages na quinta feira, prosseguindo assim 
no seu programa de visitas.

C o n v it e  Missa. j
Filhos, filhas, genros, nora, netos e bisnetas 

do saudoso Manoel Livinio Godoy, convidam ns 
parentes e amigos para assistirem as Santas mis
sas que mandam celebrar em sufrágio de sua aj. 
ma, pela passagem de um ano de seu falecimento, 
dia 11 do corrente às 6,30 horas na capela do 
Convento Franciscano e às 7,30 hs. na Catedral 
Diocesana.

Antecipadamente agradecem a todos que com
parecerem a êste ato de fé cristã.

Lages. 8 de maio de 1964

Brasil consome 350 mil barris de Petróleo
por dia

Conforme conferência que pronunciou no au
ditório da Petrobrás, o General Thório de Souza 
Lima, abordando o tema “ A Petrobrás na atual 
conjuntura nacional” , disse que enquanto o consu 
mo atual do petróleo é da ordem rle 350 mi. bar 
ris por dia a produção continua estacionária, na 
ordem de 100 mil barris diários, o que vem ocor
rendo há quatro anos. Por isso, defendeu o con 
ferencista uma politica da maior produção petro
lífera, dizendo que para alcançar êste objetivo, 
torna-se necessário um conjunto de esforços ntra- 
véz do apoio às medidas a serem adotadas pelo 
atual govêrno.

0 € 1 N E M AAÀ»M>AÍ<A
apresenta amanhã ídomingo) às 9.15 horas

a grandiosa película da Universal em Technicolor

-=  O S  P Á S S A R O S  = -
com Rod Taylor, Jessica Tandy e Suzanne Cleshette

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL semore 

melhor o público viajante da região serra de SantaP Catarina den f-® "? '’ Cada. V
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense volta aa remiC1' 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado d R „ r  / / T  

Assxm e que^ sendo atualm ente a única Com panhia de A v iacL 0 ^ 6 d°  ? 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO  n n  e m  Avlaçao Comercial

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as c idade í d < ^ p ? " ®  procuro
publ.co v ia ja * » ., a , . .g u in t . ,  vóos. ao . d ia. .  h o r S ó ,  a b a *". aS° r°  ° °

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis. Itajaí, Joinville. Curi.ibi
ás iq-qo Paran?gua’ Santos, São Paulo e Ri( as 13.30, para: Porto Alegre
as 14:50, para: Joaçaba.
as 08 00, Pa â* pP°!,s .Jtajaí, Joinville, Curitib*

-  - *  ■ «w s

3as. 5as. e sabado:

novas
Está portanto, o público viaiante „

linhas do Consórcio TAC —  CRUZEIRO n n s fn  rrana de parabéns, com
w . . neira da Aviaçfio Comercial em n L ,?ue cont»núa a ser a |
Maiores informações e vendas d* D08Sa Regiãu.

Consórcio TAC -  CRUZHRO dÔ ^ÍjÍ' l í T ”1' »  4 «*• »«* » «o 
Neren Ramo., 84 ou pel„°s i
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M AZZOCHI. LETTI I/A. IND, COM.
R E L A T Ó H I O  D A  D I R E T O R I A

Senhores acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatuárias, a diretoria tem a honra de apresentar c balanço geral, encerra
do em 31 de dezembro de 1963, bem como a conta lucros e perdas e parecer do conselho fiscal, documentos êstes que de
monstram a situação da sociedade. Fica, entretanto, ao inteiro dispor dos srs. acionistas para quaisquer esclarecimentos que 
julgarem necessários. M

Cumpre-nos agradecer a confiança depositada pelos srs. acionistas a esta diretoria, reafirmando nossos protestos de 
alta estima e distinta consideração.

Antenor Mazzochi - Diretor-presidente Plinio Letti - Diretor vice-presidente Almir Mazzochi - Diretor gerente

BALANÇO GERAL DA FIRMA MAZZOCHI, LETTI S/A IND. COM. ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 19S3.

DISPONÍVEL

CONFORME LIVRO DIÁRIO 
A T I V O

N* 5 - FOLHAS 148 a 156
P A S S I V O

EXIGÍVEL
Caixa
Bancos C/Movimento

REALIZÁVEL

Títulos a Receber 
Devedores Diversos 
Madeiras 
Almoxarifado 
Pinhais
Seguros a Vencer 
Depósito Coletoria Estadual

IMOBILIZADO

Imobilizações Técnicas 
Imóveis
MáquiDa6 e Instalações 
Móveis e Utensílios 
Oíicina Mecânica 
Veículos e Tratores 
Semoventes

IMOBILIZAÇÕES F INAN 
CEIRAS

1.250.618,80
5.826-411,60

31.622 128,20
4.119.774.00
5.879.200.00 

201.75710
990J6.305.70 

110 448,00 
89 227.00

4.838.387,90 
10.475.864,20 
1.419.378,30 
1.630 558,30 

74.630.726,30
50.000,00 93.044.915,00

Títulos a Pagar 
7.077.030,40 Letras a Pagar

Credores Diversos 
Obrigações Diversas 
Duplicatas Descontadas

NÃO EXIGÍVEL

Capital
Fundo de Reserva 
Fundo de Exaustão

141.118 841,50 Fundo Prev. P/Dev. Duvidosos 
Fundo Depreciação Maquinaria! 
Fundo Depreciação Móv. Utensílios 
Fundo Depreciação Veículos 
Lucros em Suspenso

COMPENSADO

Efeitos em Cobrança 
Contratos Parceria 
Seguros Contratados 
Títulos Endossados P/Terceiros

45.911.869 40 
24.8111.238 00 
2.226 562,30 

11.903.949.20 
13.745 282,60

loo.ooo.ooo.ro 
1.159.924.10 

400.600,00 
1 787.684,60 
2.764.623,80 

286.111,80 
15.038.869.50 
22.038.558,60

821.864.51 
2.283.135, 0 

23820.0(10,00 
2550.000, '0

98 588.901,50

143 470.777,40

29 474.999,70 
1-71.53 >.678,6 )

Empréstimos Compulsórios 
Retenção INP 
Participações 
Depósitos e Cauções

COMPENSADO

772.692 00 
18.711,00 
25.000,00 
;7.489,00 823.892,00 93.868.807,00

Reconhecemos a exatidão do presente Resumo de Balanço Ge 
ral, encerrado em 31 de Dezembro de 1963, somando no Ativo e Passi
vo a quantia de Duzentos e Setenta e Hum Milhões, Quinhentos e Trii ta 
e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Cruzeiros e Sessenta Centavos.

Bancos C/Cobrança 
Contratos Meiação 
Contratos de Seguros 
Endossos p/ Terceiros

821.864,50 
2 283.135,20 

23.820.000,00
2.550.000 00 29 474.999.70 

271.539.678,60

Lages, em 31 de dezembro de 1.963
Antenor Mazzochi • Diretor Presidente

Lages, 31 de dezembro de 1963

Antenor Mazzochi - Diretor Presidente

Almir Mazzochi - Diretor Gerente 
Plinio Letti - Diretor Vice-Presidente 

Gerson Bosco dos Santos - CRC-SC n 100!)

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS DA FIR
MA MAZZOCHI, LETTI S/A. IND. COM. ENCERRADA EM 

31 DE DEZEMBRO DE 1963

LUCROS E PERDAS
Descontos Obtidos

Saldo desta conta

Juros Recebidos

Saldo desta conta

Fretes e Carretos

Saldo desta conta

Fundo Prev. Dev. Duvidosos

Reversão por não ter sido utiliz.

Vendas Madeiras - Lages

Saldo desta conta

Vendas Madeiras - Itajaí

Saldo desta conta

Vendas Caixaria - Lages

Saldo desta conta

Caminhão F 600 n- 2

Lucro verificado na venda

vr. computado a maior prêmio seguro 
apólice 32/48283 - Pátria Cia. Seguros 
gerais, no exercício aDterior.

LUCROS E PERDAS

29.076,00 

169 914,70 

32.820.571,00 

2.784.163,10 

90.189 048,70 

19 600.499,00 

16.449.427,70 

118.836,40

27.413,50

CREDITO

162.188.950,10

DEBITO

Lubrificantes 
Estampilhas Federais 
Impostos Diversos 
Indenizações Trabalhistas 
Seguro Acidente Trabalho 
Despesas Pontes e Pontilhões 
13‘ Salário
Fretes e Carretos Toras 
Conservação Trilhos 
Extração Pinheiros 
Taxa Reflorestamento INP 
Imposto Industria e Profissões 
Despesas c/ Semoventes 
Aluguéis 
Força e Luz
Telegramas e Telefonemas
Despesas de Viagens
Material de Expediente
Conservação Manutenção de Imóveis
Desp. Depósitos Madeiras Itajai
Conservação Maquinaria
Sêlos Vendas e Consignações
Taxas Investimento e POE
Imposto de Consumo
Descontos Concedidos
Comissões
Publicidade e Propaganda 
Despesas e Comissões Bancárias 
Despesas Despachante 
Guias INP 
Taxa de Saúde 
Despesa Bancárias 
Retiradas Pró-Labore 
Deságios Letras Cambio 
Despesas de Corretagem 
Deságios de Ações 
Despesas c/Veiculos 
Despesas Oficina Mecânica

Despesas Banho Madeiras 
Embalagens 
impô6to Sindical 
Previdência Social 
Salários

50.240.00
45.500.00 
41.479,20

2.560.743,60
22.497.589,60

I. A. P. E. T. C.
Auxílios e Donativos 
Brinde de Nutal 
Conservação Prédio Escritório

Fretes e Carretos

255.401),00
644.311.00 
140.767,30
455.842.90 
981.985 60

5.300,00
1.686.168.40 
5 383.464,40

106.135.00
46.968.00 
37 500,00

254.632.00 
27.375 00

270.908.00 
330.741,50175.816.90
444.619.00 
275.755,40
209.728.00 
67.437,80

2.076.857,70 
8.499 504,00 
4.059.439,0) 

214 961,10
1.919.099.40 
3.298.159,50

69.120.00
4.393.425.60

35.562.00 
1 101.243,10 
1.623.775,00

22.387,40 
1.380.000,00

853.250.00
13.750.00
15.0 lO OO 

46.92U36.40
2.096.127.60

696.453.0 i
62.400.00

522.265.00
55.718.00
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, «„hmeter à vossa apreciação o Balan-

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias temos o p w e r  demaig correlatas relativas ao exercício 
ço Geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas parecer do Conselho
social de 1963, encerrado em 31 de Dezembro de lJbo. ___ informações oue iulffa.

rem necessárias

mcerrado em 31 de Dezembro de 1963. nuaisquer informações que julga-
Esta Diretoria permanece à inteira disposição dos senhores acionistas, p

t ___ ~ 0*1 rio rlA7omhrn Hp 1

RUBENS DE ALMEIDA 
Diretor-Presidente

Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 1963
A T I V O

Imobilizado
Móveis e Utensílios-Matriz
Móveis e Utensílios-Brasileira
Jnstalações-Matriz
Instalações-Brasileira
Instalações-Videira
Instalações-Joaçaba
Veículos

242.072,30
116.990.00 
88.143,10 
71.305,80 
18.724,00

242.574.00 
2.647.500,00 3.427.309,20

Realizável a curto prazo
Titulos a Receber 
Empréstimo Lei 1474

320.454,60
48.418,10 368.872,70

Circulante
Mercadorias-Matriz
Mercadorias-Brasileira
Mercadorias-Videira
Mercadorias-Joaçaba

23.769.787,80
2.588.815,30
3.60 .̂804,00
3.033.649,60 33.001.056,70

Disponível
Caixa-Matriz 
Caixa-Brasilcira 
Caixa-Videira 
Caixa-Joaçaba 
Bancos c/disposição

2.203.392,30
23.839,20

164.413,30
96.894,10
5.910,60 2.494.449,50

Compensável
Bens e Valores Segurados 1.400.000,00

Resultado Pendente
Impostos e Taxas 74.896,50

Soma do Ativo Cr$ 40.766.584,60

P A S S I V O

Não Exigível
Capital
Fundo p/depreciações 
Fundo Reserva Legal 
Lucros em Suspenso

4.000.000,00
111.997,60
68.359,70

1.315.449,00 5.495.806,30

Exigível a curto prazo
Títulos a Pagar 
Contas a Pagar 
B. Inco, c/ Empréstimos 
Credores em c/ Correntes

31.703.609,40
402.534,50
500.000.00

1.264.634,40 33.870.778 3)

Compensável
Contratos de Seguros 1.400.000,Oü

Soma do Passivo Cr$ 40.766.584,60

Rubens de Almeida - Dir. Presidente Plinio Maines - Tec. em Contabilidade CRC-SC. n. 2537

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas" em 31 de Dezembro de 1963
D É B I T O C R E D I T O

a Fundo de Reserva Legal De Mercadorias-Matriz
5% do lucro líquido 40.053,00 Lucro bruto desta conta 4.453.860,00

a Despesas Gerais-Matriz De Mercadorias-Brasileira
Despesas efetuadas n/ exercício 4.225.424,40 Idem idem

2.060.355,00a Despesas Gerais-Brasileira De Mercadorias-Videira
Idem idem 1.882.852,00 Idem idem

1.962.606,70a Despesas Gerais-Videira De Mercadorias-Joaçaba
Idem idem 1.742.128,70 Idem idem

1.310.175,20a Despesas Gerais-Joaçaba
Idem idem 1.125.919,30

a Lucros em Suspenso
Lucro líquido d/ exercício 770.619,50

9.786.996,90
9.786.996,90

Rubens de Almeida - Dir. Presidente
Plinio Maines - Tec. em Contabilidade CRC-SC. n. 2537

Parecer do Conselho Fiscal
0 Consêlho Fiscal da Firma TECIDOS ADRIAL S.A., desincumbindo-se dp tQ * , 

mmuciosamente o Balanço Geral e conta de Lucros e Perdas, referente ao exercício rio , -2a legal e, tendo examinado
os elementos fornecidos. e verificou a exatidão do todos

Nestas condições, recomenda sejam aprovados o Relatório, Balanço Gen l P ™ 
dos os atos praticados pela Administração durante o exercício de 1963. c conta de Lucros e Perdas, e, to*

Lages, 7 de abril de 1964
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P re fe itu ra  M un ic ipa l deEstado de Santa Catarina
LOTE N' 37- Morro Grande, proximidades da Igreja N.S. Apare 

cida, zona B - área de 174m2, com 9,7om ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lo,6om ao sul, cora uma rua projetada; 18m a leste, com o 
Patrimônio Municipal; l i t o a i  ao oeste com o Patrimônio Municipal - 
Preço minimo CrS 3oo,oo p- metro quadrado.

LOTE N° 3S - Bairro Conta Dinheiro, proximidades da Firma 
Gethal - zona B - área de 350m2, com 3 m ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; 3'm ao sul, com o Patrimônio Municipal; 12m a leste com 
uma rua projetada; 12m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - Prêço 
mínimo CrS 15000 p/ metro quadrado

LOTE N° 39 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades da Firma 
Gethal, zona B - área de 30 'm2, com 12m ao norte, com uma [rua pro
jetada; 12m ao sul, com o Patrimônio Municipal; 25m a leste com o Pa
trimônio Municipal; 25m ao oeste com uma rua projetada. - Prêço mí
nimo - CrS 150,00 p/ metro quadrado

LOTE N° 40 - Várzea - zona B - área de 30Jm2, com lOm ao 
norte, com uma rua projetada; lüm ao sul, com o Patrimônio Municipal 
30m a leste, com o Patrimônio Municipal; 30m ao oeste, com o Patrimô
nio Municipal. - Prêço mínimo - CrS 250,00 p/m2

LOTE N° 41 - Conta Dinheiro - proximidades da Firma Gethal - 
zona B - área de 143,1 lm2, com 6,8üm ao norte, com o ^Patrimônio Mu
nicipal; lO.Oom ao sul, com uma rua projetada; 17,60m a leste, com o 
Patrimônio Municipal: 16,o0m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - 
Prêço mínimo CrS 200,00 p/ m2 l

LOTE N° 42 - Várzea - zona suburbana - área de 175,96m2, com 
tlm  ao norte, com uma rua projetada; lo.20m ao sul, com quem de di
reito; l6,60m a leste, com uma rua projetada; 16,60m ao oeste, com 
quem de direito. - Prêço mínimo - CrS 15o,oo p/ m2.

LOTE N° 43 - Cemitério Cruz das Almas - zona B - área de 
146,50m2, com 29,50m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 21,6dm ao 
sul, com terrenos de Libório Dias; 6m a leste, com uma rua projetada 
8,0<>m ao oeste, com te^enos de Maria Alexandra. - Preço mínimo ^Cr3 
25o,ooJp/ metro quadrado

LOTE Nu 44 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
255,50m2, com I2,70m ao norte, com uma rua projetada; I3,63m ao sul 
com o Patrimônio Municipal: lõ.SOm a leste, com o Patrimônio Municipal 
20m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. Requerido, por Astrogiido 
Antunes Lima - Req. n%1.996. Prêço mínimo - Cr$2oo,oo p/ m2

LOTE N° 45 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
236m2, com 9,80m ao norte, com uma rua projetada; ao sul, 9,50m e 
mais 5,00m numa linha quebrada, com o Patrimônio Municipal 25m a 
leste, com terrenos de Alcebíades Borges; oeste, 15,80m com o Patrimô
nio Municipal e 11.50m numa linha quebrada, também com o Patrimônio 
Municipal.
Req. por Astrogiido Antunes Lima - Req. n- 1.908 Preço minimo CrS . .
200.00 p - metro quadrado

LOTE N' 46 - Conta Dinheiro - zona B - área de 4oom2,’’ com 
12,lom ao norte, com o Patrimônio Municipal; 12m ao sul, com a Tra
vessa da Rua Nilo Peçanha; 33,80m a leste, com o Patrimônio Municipal; 
33,Som, ao oeste, com o Patrimônio Municipal.

Requerido por Horacides Correia da Silva - Req. n° 2.454.  ̂ Preço 
mínimo - CrS 2oo,oo p/metro quadrado.

LOTE^N' 47 - Conta Dinheiro - proximidades do 2o Batalhão Ro
doviário - zona B - área de 278,5om2, com lom ao norte, com a Estrada 
Passo Fundo, proximo ao 2o Batalhão Rodoviário; lom ao sul com terre
nos d i José Belino Ancelmo; 29,50m a leste, com o Patrimônio Municipal; 
26,6om ao oeste, com terrenos de João Batista. - Preço mínimo - CiS
250.00 p/metro quadrado.

Re^Uirido por Rasária Correia de Oliveira - Req. n. 1248

LOTE .N- 48“- Bairro Conta Dinheiro - proximidades Seára do Bem, zona 
B - área de 272m2, com 15m ao norte, com uma rua projetada; 14,9om 
ao sul, com o Patrimônio Municipal; 18,2om a leste, com quem de direi
to; 18,2om ao oeste, com terrenos de LuizjAnfre.

Requerido por Dorival Rodrigues Alves - Req. ir 2o9o. - Preço 
mínimo CrS 25o,oo p/metro quadrado.

LOTE N- 49 - Conta Dinheiro, próximo Rio Ponte Grande - zona 
suburbana área de 384m2, com 3,7om ao norte, com a rua II; 16,5om ao 
sul, com o Patrimônio Municipal; 4om a leste, com terrenos de Herich 
Sell; 3Sm ao oeste, com a rua V.

Requerido por Augusta Sousa Búrigo - Req. n. 2o85 - Preço mí
nimo - CrS 15o,oo p/nntro quadrado.

LOTE N' 50 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades do 2‘ Bata
lhão Rodoviário - zona B - área de 352,8om2, '>com 3om ao norte, com o 
Patrimônio Municinal; 28,Som ao sul, com uma rua projetada; 12m a les
te, com terrenos de Acácio Floriani; 12m ao oeste, com uma rua proje
tada.

Requerido por Antonio Gomes Branco - Req. n' 1643. - Preço mi
nimo - CrS 5oo,oo p/metro quadrado.

LOTE N- 51 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades Rio Ponte 
Grande - zona suburbana - área de 34Sm2, com 16,5om ao norte, com o 
Patrimônio Municipal; l lm ao sul, com a rua III; a leste, 1 im numa linha 
curva com a margem do Rio Ponte Grande, a mais lom com terrenos 
de Erich Sell; 22m ao oeste, com a rua V.

Requerido por Ângelo Burigo - Req. 2o84. - Preço mínimo CrS
150.00 p/metro quadrado.

LOTE N‘ 52 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
2o4m2, com 6.6om ao norte, com uma rua projetada; 12,3om ao sul, com 
terrenos de Brida Ma ia Ribeiro; 23m a leste, com terreno do requeren
te; 22m ao oeste, com o Patrimônio Municipal.

Requerido por Joio Maria Spíndola - Req. n. 2086. Preço mínimo 
CrS 2oo.oo p/metro quadrado.

LOTE N ’ 53 - Morro do Pôsto - zona B - área de 76,7om2, com 
8,oom ao norte, com uma rua projetada; 9,5om ao sul, com o Patrimônio 
Municipal; 12,3om a leste, com o Patrimônio Municipal; 6,5om ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal.
Requerido por Maria Julia de Oliveira - Req. n' 2071 preço minimo Cr$

200.00 p - metro quadrado

LOTE N 54 - Lomba Sêca - zona B - área de 92,50m2, com 8,7o.n
ao norte, com a estrada que vai para a Chacara des Padres; 9 5om ao sul,
com quem dc direito, 8,8om a leste, com o Patrimônio Municipal; 12m ao 
oeste, com o Patrimônio Municipal.
Requerido por Maria Julia de Oliveira - Req. n- 093 preço minimo Cr$
200.00 p - metro quadrado

LOTL N 55 - Conta Dinheiro - proximidades Estádio Municipal • 
zona B - área de 2.ilm2, com 11 2oni ao norte, com terrenos rie A. Lucena 
9.4om ao sul, com uma rua projetada; 22,Som a lest.-*, com terrenos de 
M. T. da Silva; 22,Gom ao oeste, com terreno de A. Garzloni,
Requerido por Bernardina Silva Basso - Req. n' 982 Preço minimo CrS
400.00 p - metro quadrado

LOTE N- 56 - Conta Dinheiro - zona B - área de 315m2. cora 23,
25m ao norte com a estrada PR;- 36; 23.4om ao sul, com terrenos de Irace
ma Batista; I3m a leste, com uma rua projetada; 16 Som ao oeste, com ter
renos de João dos Santos.
Requerido*por Sebastião Alfredo Schneidcr - Req. lo37 preço minimo C $
1.500.00 p - metro quadrado.

LOTE N' 57 - Conta Dinheiro - zona B - área de 340,34m2, com 
-9m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 29.20m ao sul, com terreno de 
Celio Castro; ll.SOm ao leste, com uma rua projetada; 12m ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal.

Requerido per Godoy dos Santos • Req 2074 - Preço mínimo - CrS
700.00 p/metro quadrado.

LOTE N' 58 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área de 257m2, com 
21,90m ao norte, com terreno de Iíerginio Ferreira; 17,70m ao sul, com Au- 
rino de Tal; 12 70m a leste, com uma rua projetada; 14m ao oeste, com a rua 
2o Batalhão Rodoviário.

Requerido por Maria Etelvina Lemos - Req. n‘ 825. Preço mínimo - 
CrS 500,00 p/metro quadrado.

LOTE N' 59 - Conta Dinheiro • zona B - área de 381m2, com 12oi 
ao norte, com terreno de Mauro Ramos; 12m ao sul, com a rua Humberto 
Campos; 32m a leste, com terrenos de Norberto Ventura; 31 50m ao oeste, 
com terreno de Mauro Ramos.

Requerido por Indalécio Luiz da Silva - Req 1440. - Preço mínimo - 
CrS 500 00 p/metro quadrado.

LOTE N° 6o - Conta Dinheiro - zona B - área de 37o,50m2, com 
12m ao norte, com terrenos de Maria Sá; 11, 7Jm ao sul, com uma rua 
projetada; 30,60m a leste, com terrenos de |Maria Sá; 32m ao oeste, com 
quem de direito. Requerido por João Maria Telles dos Santos - Req. 
824. Prêço mínimo - CrS 25o,oo p/m2

LOTE N° 61 - Conta Dinheiro - zona B área 369,S0m2, com ll,20m 
ao norte, com a estrada que vai ao Passo Fundo; 12.30m ao sul, com 
terreno de José Bilino; 35m a leste, com o lote n- 79,2S,6om ao oeste, 
com o Patrimônio Municipal.
Requerido por Oliveira Camargo - Req. n- 1.449. - preço minimo CrS 
35o oo p - metro quadrado.

LOTE N* 62 - Conta Dinheiro, próximo 2- Batalhão Rodoviário - 
zona B, área 397,56m com 8,8ora ao norte, com a estrada que parte do 
2‘ Batalhão Rodoviário para o Passo Fundo; 9,6om ao sul, com o Patri
mônio Municipal; 42m a leste, com terreno de Roseno Siqueira; 42m ao 
oeste, com quem de direito.
Requerido por Manuel Inácio de Souza. - Req n- 86o - preço minimo 
CrS 3oo,oo p - metro quadrado.

LOTE N' 63 - Bairro Guarujá - zona B - área de 144m2, com 
16m ao norte, com o Patrimônio Mnnicipal; 16m ao sul, com o Patrimô
nio Municipal; 9,oom com uma servidão, a leste; 9,oom ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal - preço minimo CrS 15o,oo p - metro quadrado

LOTE N- 64 - Bairro Guarujá - zona B - área 114,95,m2, com 
I2,35m ao norte com o Patrimônio Municipal; I3m ao sul, com o Patri
mônio Municipal; lom a leste, com o Patrimônio Municipal; lom ao oes
te, com uma rua projetada. - preço minimo CrS 15o,oo p - metro qua
drado.

LOTE N- 65 - Bairro Guarujá - zona B - área de 144m2, com 
16m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 16m ao sul, com o Patrimo- 
monio Municipal; 9,oom a leste, com uma servidão; 9,oo ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal - preço minimo êr§ 15o,oo p - metro quadrado

LOTE N- 66 - Bairro Guarujá - zona B - área 166,Som com 14, 
3om ao norte eomterreno de Osni Waltrick, l3,5om ao sul, com o 
Patrimônio fMunicipal; I2m a leste, com o Patrimônio Muninicipal; 12m 
ao oeste, com uma rua projetada. - preço minimo CrS 15o,oop - m2.

Nos termos da Lei, cada arrematante poderá pagar a vista o va
lor do terreno obtido ou a prazo, era prestações iguais e mensais, no 
máximo de dois (2) anos.

A Escritura só será outorgada após o pagamento total de valor 
do lote e sem ônus para o Município.

O atrazo nos pagamentos das prestações, após três (3) meses 
consecutivos,importará na rescisão do contrato e devolução das impor
tâncias pagas com desconto de vinte por cento (20%) para despesas.

Os terrenos adquiridos nesta concorrência só poderão ser trans
feridos apôs edificados e sòmente dois ’ (2) anos depois da Escritura. 
(Esta Cláusula deverá constar da Escritura).

Não poderão concorrer à arrematação dos lotes as pessoas que 
já possuem bens imóveis e também as que, em concorrências anterio
res, tenham arrematado terrenos e não tenham cumprido os compro
missos assumidos

Quaisquer reclamações deverão ser dirigidas em petição ao . r. 
Prefeito, dentro do prazo improrrogável de trinta (30) dias da data da

laçâo.
Quem se julgar com direito, sôbre os terrenos ora olerecidos, 
apresentar suas reclamações antes do dia 18 de maio de «IJb4. 
Após u data da arrematação qualquer direito de posse an- 

só poderá ser apreciado pelo judiciário.
Prefeitura Municipal do Lages, em 29

\ n Jmihn I n ■■ iwl ne H Ü ^ O 11 7.1-1
29 de abril de 1964
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