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Dia da Imprensa
Ao ensejo da passagem do dia da Imprensa, oncem 

transcorrido, recebemos atencioso telegrama, vasado nos
seguintes termos:

Jornal Correio Lageano 
Lages - S.C.

Data comemorativa dia Imprensa vg tão bem repre
sentada em nosso Estado êsse valoroso órgão vg queira 
receber e transmitir demais componentes nossas melhores 
congratulações pt Sds pt Jornalista Alirio Bossle chefe 
Departamento Relações Públicas CELESC

Recebemos também o seguinte telegrama:
Correio Lageano
Nesta
Enviamos por êste intermédio nossas congra 

tulações pela data comemorativa dia da Imprensa 
a todos os funcionários desta organização pt admi
nistração e funcionários do Banco Mercantil e In
dustrial de Santa Catarina S/A - Bamerindus As
sina Adão de Oliveira.

Muito agradecemos as palavras contidas {nes
tes dois telegramas que a nós foi dirigido pela 
passagem do dia da Imprensa.

“O Lions Clube come
morou o Dia das M ães”

Realizou-se no dia 10 de maio p. passado, na 
simpática sede do “Serrano Tenis Clube” , uma ani
mada reunião social, carinhosa homenagem do 
Lions Clube de Lages, ao ensejo da passagem do 
“DIA DAS MÃES”.

A elegante festa, que transcorreu num ambi
ente de cordialidade e são companheirismo, cons
tou de um jantar, do qual participaram os leões e 
domadoras e filhotes de leão.

Especialmente convidados, abrilhantaram a reu
nião leonina o Sr. Cel. Samuel Augusto Alves Cor
rêa, Comandante do 2o Batalhão Rodoviário; o Sr. 
Dr. João Martins, Delegado Regional de Polícia e 
o Cap. Dr. Braz Moreira, todos acompahados de 
suas exmas famílias.

A segunda parte do programa constou de uma 
aplaudida hora de arte realçada com a participa
ção da família Capitão Braz Moreira e de uma du
pla de cantores mexicanos.

A nota comovente da reunião foi dada pela 
querida vovó Palmira, mãe do companheiro Nel
son Almeida que, completando 81 anos no “Dia das 
Mães” , declamou com graça e espirituosidade, a 
poesia “Meus 13 anos” , trazendo a todos enlevo e 
encantamento.

Presidente CB 
recebe várias 

condecorações
O Presidente Castelo 

Branco recebeu quinta 
feira última, jem cerimô
nia realizada no Palácio 
das Laranjeiras, a Grã- 
Cruz e diplomas das Or 
dens e Mérito Naval, Mi
litar, Aeronáutica e Rio 
Branco, conferidos, res- 
pectivameute pelos Minis
térios da Marinha, Guer
ra, Aeronáutica £,e Rela
ções Exteriores, e o Co
lar da ;Ordem Nacional 
do Mérito, e conferida 
pelo jornalista gRoberto 
Marinho, a insígnia de 
Grão Mestre da Ordem 
Nacional do Mérito.
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Na manhã de hoje. o 
Prefeito Dr. Wolny Dei- 
la Rocca, dirigiu se ao 
distrito de Otaeilio Cos 
ta, a fim de vistoriar di
versas < br. s e serviços 
que estão em andamen
to naquela localidade.

Ao mesmo tempo, pro 
cederá, o Sr. Prefeito 
Municipal inauguração e 
entrega ao tráfego da 
balça e estrada que liga 
Otaeilio Costa a São Se
bastião no distrito de 
Palmeiras. Trata se de 
uma antiga pretensão 
dos moradores daquela 
região, que a atual admi
nistração vem de reali
zar.

D e s t a c a-s e n a s
obras inauguradas, a ________________________
balça sôbre o Rio Canoas, com capacidade para 
70 toneladas, a maior em serviço no Município de 
Lages, tôda coustruida em madeira de lei com re
forços metálicos.
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Gal. José Pinto 
Sombra

Acompanhado de 6ua ex- 
ma. esposa e do Sr. Indalé- 
cio Arruda, seguiu no dia de 
ontem com destino a Guana
bara e Brasilia, o General 
José Pinto Sombra, presiden
te da Cooperativa Regional 
de Lãs do Planalto Catari
nense, e pessoa l i g a d a  
aos nossos setores sociais e 
econômicos.

Na viagem que empreende
rá por um período de 15 a 20 
dias, o General José Pinto 
Sombra, tratará no Rio e 
Brasilia de importantes as
suntos ligados à entidade que 
preside, bem como fará uma 
viagem de turismo.

Desejamos ao General Jo
sé Pinto Sombra e seus a- 
companhantes, os nossos vo
tos de feliz estada naquelas 
capitais e votos de breve re
gresso.

A fim de participar das festividades para es
colha de Miss Lages 1964, encontra-se em nossa 
cicade, o Jornalista Nagel de Melo, colunista do 
nosso confrade " \ Naçao” de Blumenau, órgão 
pertencente aos Diários Associados.

O Jornalista Nagel de Melo é um dos princi
pais coordenadores d o  c o n c u r s o  "Miss 
Santa Catarina 1964” , cuja escolha se processa
rá no próximo dia 23 na capital Econômica de 
Santa Catarina.

Cumprimentamos nosso colega, Jornalista Nagel 
de Melo, augurando-lhe uma feliz permanência na 
Princesa da Serra

F A L E C IM E N T O
Faleceu quarta feira última, dia 13. na cidade 

de Araraquara. no hinterland paulista, a veueran 
da sra. d. Gertrudes Leite de Sousa Piuto, proge- 
nitora do Sr. Asdrubal Guedes de Sousa Pinto, 
Diretor do Ensino Municipal e respondendo inte
rinamente pela Secretaria da Prefeitura Municipal.

A extinta era pessoa das mais relacionadas 
naquela cidade paulista, onde possuia um vasto 
circulo de amizades, sendo que o seu passamento 
foi lamentado pela população daquela localidade.

Apresentamos à família enlutada as nossas 
mais sentidas condolências.

Castelo Branco conceda soa 1a. entrevista coletiva
O Presidente“da Repú

blica, Marechal Humber
to de Alencar Castelo

0» M A R A J O A f ‘( A
apresenta amanhã (domingo) às 2. 4  ? e 945 horas

a produção da Universal em Eastmancolor

» Se o tender, «

Com Bobby Darin e Sandra Dee

Branco, concedeu no dia 
de ontem a sua primei
ra entrevista coletiva à 
imprensa, quando reuniu 
no Palacio das Laranjei
ras, no Estado da Gua
nabara, mais de uma 
centena de profissionais 
da imprensa do Brasil 
e do estrangeiro.

Nesta entrevista, o 
chefe do governo brasi
leiro fez um retrospecto 
de suas atividades à 
frente da Nação neste 
primeiro mês de gestão

Por outro lado. soube- 
se que o Presidente Cas
telo Branco deverá visi
tar o Rio Grande do Sul, 
no próximo dia 23. quan. 
do ;cumprirá uma visita 
oficial de 3 dias àquela 
importante Unidade da 
Federação.

Será esta a primeira 
vez que o Presidente da 
República visita o Rio 
Grande do Sul, desde 
que assumiu a investidu
ra da Nação.
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Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

139 - Afonso Cesnr D Carvalho Transferencia de terras - B1® g . eim 27-1-64
142 • Galeno Moreira Cesar Aprovação de planta e licença construi (<
147 Armando Farias Bueno » *
148 - Manoel Flores Licença construir casa - sim L.J-l-o4 ;n.
149 - Vital Moraes de Freitas Licença constru.r casa de madeira - sim de

formação da DOV » . . ,
150 Pedro Vicente da Costa - Licença contruir casa de madeira - sim de acorao

mação DOV 27-1-64
151 - Maria Almerinda Branco Waltrick- desarquivamento de Processo- sim - z.i-i-04
152 - Antonio Simplicio de Figueiredo
153 -  Ida Ranzolim Vieira Transferencia de terras - como requer- 21 1 64
154 - Oracidia Rodrigues de Oliveira - Transferencia de terreno - sim
155 - Ernani Carlos e Outros - Requer alinhamento - sim - 5-2-64
156 - Maria .José de Moraes Waltrick - Transferencia de casa e terreno - sim - 21-l-b4
157 Nery Medeiros Cardoso - Transferencia de terreno - como requer
159 - Valeriano José Luiz - Licença construir galpão - sim, de acordo com a informa

ção da DOV - 5-2-64
161 - Rosa Chaves - Transferencia de terreno - como requer - 23-1-64
162 - Vidal Godoy de Sa - Licença construir casa de madeira - sim 
16 5 - Sebastião Borges de Mello - Transferencia de terreno - sim
164 - Osni Rodolfo - Transferencia e baixa de impostos - sim
165 - Américo Sabatini - Licença construir barracão de madeira - sim
166 - Joel Xavier Leite -  Licença construir casa de madeira - sim

Decreto
de 16 de março de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

Nomear:

De acôrdo com o art. 16 le 
tra b da Lei n' 71 de 7 de 
dezembro de 1964

Iná Borges, para exercer 
o cargo isolado de provimen 
to efetivo do Professor Pa
drão H - Normalista, cons
tante do Quadro Único do 
Município, na Escola Mista 
Municiral Desdobrada do 
Bairro Guarujâ, desta cidade 
a contar de 17 do corrente.

Prefeitura Municipal de La

jes, 16 de março de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decre
to na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 16 de março
de 1964.

D E C R E T O
de 16 de março de 1.964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

Dispensar:

De acôrdo com o art. 97 
letra a da Lei n° 71 de 7 de 
dezembro de 1 949.

Iná Borges, da função de 
Professor Substituto, que co
mo Extranumerário Mensalis- 
ta, vinha exercendo na Es
cola Mista Municipal Desdo
brada do Bairro Guiruja, 
desta cidade, por ter sido no
meada Professora Normalista 
Prefeitura Municipal de La- i 
ges, 16 ;de março de 1 964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado [o presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 16 de março 
de 1.964

Decreto
de 16 de março de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lage6, resolve"

Conceder Exoneração:

De acôrdo com o art 95, § 
1" letra a da Lei n 71 de 7 

‘ de dezembro de 1949.
Zenaide Maria Gouveia Mon- 
tenegro, do cargo isolado de 
provimento efetivo de Pro
fessor Padrão H - Normalis
ta, constante do Quadro Úni
co do Municipio. das Escolas 
Reunidas Nossa Senhora das 
Graças, da Várzea desta ci
dade, a contar de 5 do cor
rente.

NOVIDADE: É o n ô v o
motor TUFÃO de 100 HP (e  o 
TUFÃO Super de 112 HP do PRÉ- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
moís orronque, m ais torque, 
m ois rendim ento -  dotado dé 
nôvo radiador de óleo, poro m o n - 
ter o viscosidode ideol e ossegu- 
ror perfeita lubrificação do motor.

r
NOVIDADE: 0  n ô v o
ovonço m onuol do distribuidor, 
que possibilita regular o desem 
penho do motor ós influências 
de oltitude, de quolidode e oc- 
tanogem  do com bustível. Novi
dade é tom bem  o nôvo e moior 
tonque de ga so lin a : 85 litros.

1

Venha conhecê-lo hoje mesmo em

NOVIDADE: 0  nôvo
espoço in te rn o ! 0  nôvo teto do 
SIMCA TUFÃO oferece espoço adi
cional poro os 3 ocupontes do 
bonco traseiro (m ois olturo in 
terno e mois espoço entre os 
boncos): os assentos sõo novos 
—  u ltrom ocios! Com novo con- 
formoção e nôvo estofom enlo!

NOVIDADE: o duplo
sistem a o n ti-ro u b o ! Trava no 
câ m b io : o giro do chove aciona 
um o trovo que im obilizo o o lo - 
vanca do câm bio no posição 
m orcha-ã -ré. Travo interno das 
portas dionteiros: o botão de 
travo tem  de ser girado (1/2  
volto) poto destrovor o porto.

NOVIDADE: A novo
vis ib ilid ade ! Pára-brisa dianteiro 
mois inclinado, m oior, a u m e n 
tando o já excelente visibilida
de panorâm ico do SIMCA. M oior 
retrovisor com dispositivo o n li- 
ofusconte! Poinel totolm ente es
tofado, completo (g aveta  poro 
cigorros)I Isoloçõo term o-ocús- 
lic o ! Além  dos 2  quebro-sòis 
convencionais, m ois um  central 
todos luxuosom ente estofados!

NOVIDADE: As novos 
côres! Os SIM CA TU FÃ O  s a o o p re - 
senfados em  28 com binoções de 
côres. 11 delas u tiliza m  m o d e r- 
nissimos fons m etálicos (é  a  pri
m eira v e z  q u e  u m  corra de p o s - 
seio brasileiro é e n treg ue pelo 
obricante com côres m etálicas).

Prefeitura 
de Lages, 16 de 
961

Municipal 
março de

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decre
to no Diretoria do Ensino 
Municipal, em 16 de marçj 
de 1964

C O R E M A Cia. Revendedora de Motores e Automóveis1
Rua Manoel Thiago de Castro 174 — L A G E S

Santa Catarina

D E C R E T O  N °  12
De 16 de março de 1964.

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas atri
buições,

D E C R E T A :

Art. 1' . Fica desdobrada, 
durante o corrente exercíci 
a Escola Supletiva Munici
pal do Bairro da Várzea.

Art. 2- Èste Decreto entr 
rá em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as di: 
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 16 de março de L

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado 
presente Decreto na Seer 
taria da Prefeitura, em 16 
março de 1964

Asdrubal G. de Sousa Pin 
Resp. p/ Secretaria.
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ECOS OE UM CASAMENTO

O clichê nos mostra o novel casal de nu- 
bentes jovem Alaor Arruda e Srta Sandra 
Lisboa, que se consorciaram no dia 2 do 
corrente, e cujo acontecimento foi marcante 

para a s:ciedade lageana

M E N U
Cascata de Camarões a RicheJieu 

Frango de Granja Assado a Norueguêsa 
iPato Assado a Normanda 

leitão Recheado a Bela Vista 
Peru Assado com fios de Ovos 

Roast Beef ao môlho Remoulade 
Aspargos Frios ao ,'môlho 1’artar 

Lingua de Vaca ao môlho Vinagrette 
Salada Monte Cario 

Mayonnaise de Camarões Gigantes 
Lombo de Porco Toune 

Salada Hollywood 
Saladas frescas ao môlho Goulí 

Camarões a New-Bourg 
Pilaw de Arroz

—  o  —

Corbeille de Frutas «Felicidade» 
Frutas ao Chantilly 

Taça Romanoff 
Doces Variados 

«BOLO NUPCIAL»

O flagrante nos mostra S. Revma. D. Daniel 
Hostim, amado Bispo Diocesano, quando pro
cedia a benção nupcial ao jovem tar Alaor 

Arruda - Sandra Lisboa

O enlace matrimonial 
da Srta. Sandra Lisboa 
filha do ilustre casal Sr. 
e Sra. Pedro Paulo Lisboa 
com o jovem Alaor Ar. 
ruda, filho do Sr. e Sra 
José M. Arruda Filho,foi* 
um acontecimento mar 
cante nos meios desta 
cidade, onde ambas as 
famílias desfrutam de um 
vasto circulo de diletas 
amizades; Foi também 
encontro de bonitas e 
elegantes senhoras de 
nossa sociedade.

A cerimônia raligiosa 
realizou se às 18 horas 
na Catedral Diocesana, 
sendo oficiada por S. 
Revma. Dom Daniel Hos- 
tin, bispo de Lages. A 
decoração interior da
quele templo estava ri
camente organizada com 
palmas naturais vindas 
especialmente de Porto 
Alegre. Paraninfaram o 
ato religioso: sr. e sra. 
Dr. Galeno Moreira Cé
sar; sr. e sra. Armando 
V. Ramos; sr. e sra. Dal

mo Ferreira; sr. e sra. 
Teimo A. Ramos; sr. e 
sra. Firmino R. Branco; 
sr. e sra. José A. Ra
mos; sr. e sra. Hory Ri
beiro Rosa; e sr. e sra. 
Ulisses Andrade.

A cerimônia civil a- 
conteceu nos suntuosos 
salões sociais do Clube 
14 de Junho, também, 
finamente decorados, on 
de os convidados foram 
recepcionados. Paranin- 
farara o ato civil: Dr. 
Teimo R. Ramos e Sra, 
Sr. Sra. Eduardo Amaral: 
Sr. e Sra Hilton Macha
do, Sr. e Sra. Aureo Lis
boa; Sr. e Sra. Laelio 
Córdova; Sr. e Sra. Pe 
dro Lisboa.

O serviço de banque
te a cargo da equipe 
«Baiuca» de Florianópolis 
esteve impecável, foi o 
máximo em tudo tanto 
na apresentação e enfei
tes como no paladar, que 
tinha a variedade que 
a seguir enumeramos:

BEBIDAS
Whisky 
Vinho Branco 
Vinho Tinto 
Champagne 
Refrigerantes 
Águas Minerais

BA/UCA
Restaurante - Bar 

Serviço de Banquetes 
Florianópolis

ie a beleza
Depois de vários dias, em 

que as componentes dêsse 
monumental concurso, em 
que as beldades de nossa ter
ra sempre estiveram prontas 
a colaborar com os festeiros 
de São João e êste bi-sema- 
nário, a quem está -afeto to
dos os trabalhos de coorde
nação da festa da beleza la
geana.

As participantes dêsse des
file foram sem dúvida a viga 
mestra do sucesso, pois a 
elas temos que ser gratos 
por tudo que nos deram de 
brilho e estimulo em todos 
os momentos em que foi ne
cessário sua decidida presen
ça ou, enfim sempre pronta 
a dar o máximo de sua co. 
laboração.

Ontem à noite, tivemos nos 
salões sociais do Clube 14 
de Junho, uma reunião em 
que participaram os promo
tores do concurso, coorde
nadores, candidatas, familia
res e comissão julgadora.

Nessa oportunidade as can 
didatas travaram o seu pri
meiro contacto com os com
ponentes da comissão julga
dora, a cerca dêste impor
tante acontecimento marca
do para logo mais à noite.

Logo mais às 17,30 horas 
teremos um coquetel ofereci
do pela Associação Atlética 
Banco do Brasil, em sua se

de social, às participantes do 
concurso «Miss Lages», bem 
como convidados especiais.

Fina mente teremos com 
inicio às 23 horas o desfile 
final na passarela do Clube 
14, onde a comissão julgado
ra dará seu veriditum final, 
após a conclusão da conta 
gem de pontos que cada uma 
obteve nos itens que fazem 
parte do desfile que são, be 
leza, simpatia, plastica, dis
tinção e desembaraço social, 
êstes são os cinco itens que 
fazem parte do concurso cu
jos pontos somados darão o 
titulo 'máximo.

0  juri está formado pelos 
seguintes nomes: Sra. Lucia 
Alves Corrêa, Sra. Scylla An
tunes Baggío, Srta. Schirley 
Donato, Srta. Mirian Reutter, 
Dr. Paulo Peregrino, Dr. Orly 
Furtado, Dr Galileu Amorim 
de cujos nomes representam 
uma tranquilidade para as 
concorrentes.

Não poderiamos encerrar 
este breve comentário sem 
que disséssemos de nosso pe- 
zar pela ausência nêsse des
file da Srta Aleida Guedes 
filha do casal Sr. e Sra. As- 
drubal Guedes,uma das partici 
pantesdo concurso,mas viu-se 
tolhida de participar em vir
tude do falecimento da pro- 
genitora de seu pai ocorrido 
no Estado de São Paulo.

O Jbanquete transcor
reu num ambiente de 
muita filalguia. elegân 
cia e alegria. Os convi
dados que se encontra
vam nas depedências do 
Clube 14, palestravam 
cordiaimente br indtn Io a 
felicidade dos recém - 
casados.

Num grupo elegantíssi
mo, logo após servirem 
se do saboroso «buffet» 
destacavam se as senho
ras Lourdes Barroso, 
Ada Valente, Elga Cesar, 
Leda Costa, Zaida Cesar 
Ida Av 11 e Ilza Lisboa.

Da jovem guarda pon
tificaram em elegância 
as senhoritas Iara Avila 
Tânia Ferreira, Salete 
Chiaradia, Eva Lisboa.

Srta Lucia Bian- 
ini Avila

Viu passar no dia de on
tem, a passagem de suas 15 
primaveras, a distinta e pren
dada Srta. Lucia Bianchini 
Avila, dileta filha do casal 
Sr. Valdo Costa Avila e^Sra. 
Ida Bianchini Avila, pessoas 
altamente conceituadas na 
sociedade lageana.

Ao ensejo do seu natalicio, 
a feliz a liversariante rece
pcionou os seus amigos e 
amigas na residência dos 
seuas progenitores, que trans
correu num ambienre de mui
ta alegria e camaradagem.

Felicitamos à srta. Lucia 
Bianchini Avila, almejando- 
lhe os nossos augúrios de i- 
númeras venturas.

D r. Acacio Ramos
Transcorre no dia de ho 

je, a passagem de mais uma 
efeméride natalicia |do Dr. 
Acacio Ramos Arruda, aba
lizado médico lageano que 
por suas qualidades gosa de 
grande estima em nossos 
meios sociais.

Ao noticiarmos a passa
gem de mais um natalicio 
do benquisto médico Dr. 
Acacio Ramos Arruda, des
tas colunas enviamo-lhes os 
nossos melhores cumprimen
tos, com votos de muitíssi
mas felicidades.

Contrato de casamento
Com a distinta senho- 

rinha Nara Regioa Sil
veira, da sociedade por- 
toalegrense. e filha da 
Exma. Viuva Da. Nair 
Silveira, residente na ca
pital gaúcha, contratou 
casamento, em Março

passado, o jovem estu | neo e velho coloborador 
dante Manoel Thisgo de desta folha.
Castro, funcionário da
Secretaria de Agricultura 
do visinho Estado do Rio 
Grande do Sul e filho do 
casal Danilo Thiago de
P qoI m  n n ccn  nn n t P prn

Aos distintos noivos e 
seus dignos progenitores 
os cumprimentos do «Cor 
reio Lageano», com vo-
too Ho fpliPÍrittHPS
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EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 
 ̂ | O D A  D I R E T O R I A

à vossa apreciação o balanço geral, conta 

é de vosso conhecimento e estamos envid.i

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963
P A S S I V O

BALANÇO GERAL ENCERRADO 
A T I V O

89.358,60 
5.864.792,10 

mentas 4.761.098,20
30.231.80 10.745.480,70

F) EXIGIVEL 
Contas Correntes

G) NAO EXIGIVEL 
Capital
Fundo de Reserva

H) COMPENSAÇÃO 
Caução Diretoria 
Diversas Contas

A) IMOBILISADO
Imóveis e Benfeitorias 
Construções e Instalações 
Maquinas Acessórios e Fe 
Moveis e Utensilios

B) REALIZÁVEL 
Almoxarifado 
Contas correntes 
Títulos e Valores

C) DISPONÍVELPai VA
D) PENDENTES 

Diversas contas 
Lucros e Perdas

E) COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas 
Diversas Contas

Importa em: Vinte e um milhões, novecentos e noventa e oito mil, 

cento e quarenta e nove cruzeiros e trinta centavos.

Lajes, 31 de dezembro de 1963 

VELIMIR DAIC - Diretor
433 728,60

Cláudio Ramos Floriani - Contador Reg. 1922 CRSC

Parecer do Co?s?lho FIsca!BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 1963

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS 
D E B I T O

íspesas Gerais 2.155.393,10
ipostos 352.070,00
icros e Perdas 1.402 457,70 3.909.920,80

C R E D I T O
3.909.920,80

Lajes, 31 de dezembro de 1963 
VELIMIR DAIC - Diretor

Cláudio Ramos Floriani - Contador Reg. 1922 CRSC.

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da MADEIREN- 
SE DO BRASIL S/A. INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS, cum
prindo determinações legais, procederam o exame dos livros, documen
tos, balanço geral e conta de lucros e perdas, referentes ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 1963, e, tendo encontrado tudo em per
feita ordem, são de PARECER, que devem ser aprovados pela Assem
bléia Geral Ordinária.

Lajes. 13 de março de 1964 

Antonio Jader Marques 
Agnelo de Castro Arruda 
Adolfo Luiz Nunes Martins

Rendas Diversas

Sindicato da Indústria de Serrarias, Carpin' 
tarias e Tanoarias de Lages.

CONVOCAÇÃO
Convidamos os senhores associados e os madeireiros 

em geral, para participarem da Assembléia Geral Extraor. 
dinâria a realizar-se na Sede Social, no uia 17 (dezessete) 
de maio de 1964, às 15 horas, para deliberarem sôbre a se
guinte,

ORDEM DO DIA
Io- — Discussão e aprovação do «Têrmo de Protocolo» ce

lebrado entre a classe madeireira e o Exmo. Sr. Go
vernador do Estado de Santa Catarina, PARA RE
GULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO IMPOSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAÇÕES SÔBRE OS FRETES 
DE MADEIRAS;

2o) — Assuntos gerai6 de interesse da classe.
Lajes. 11 de maio de 1964.

AR\ WALTRICK DA SILVA - Presidente

Mais de uma centena trabalhando em nossa zona

TOBATTA
Oá p r c v c u  €  q u e  é

ARA - GRADEIA - SULCA - ROÇA - PULVERIZA

VENDE-SE
Por motivo de saúde, vende-ss nesta c 

as Lojas Casa Brusque e Caça da Criança si 
Galeria Dr. Acacio salas 8 e \2 .

■ 5 S- int̂ ressados deverão dirigir-se à seu 
prietário, Sr. Orly Broering, na Casa Brusque, 
poderão receber maiores detalhes.

Dr. AÍRTON R. RAMOSM ic r c  T C D A T T A  T r a t o r
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10
r   1° andar
Lages -  Santa Catarina

Cada proprietário é um pro]
Distribuidor ExclusivoVICENTE PASCALE Comércio e Representações

Rua Correia Pinto [122 -  Cx. Postal 28 Fona 228
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Associação Beneficente “SEÁRA DO BEM” I
Agradecimento

Ainda rego6ijosos com os extraordinários sucessos al
cançados pelas Festas das Saias, realizadas nos dias r  e 8  
do corrente, no Teatro Biduca, gentilmente cedido por sua 
direção, vimos extender os nossos agradecimentos ainda 
às gentis colaboradoras daquelas festividades, Zenaide Cas
tro, Edith Ranzolin, Maria Ranzolin Avila, Elsa Araldi, Noe- 
mia Lang, Beatriz Taranto, Nair Castro, Carmen Souto 
Maior, Nazaré Vieira, M^ria Castro, Sandra Iolanda Ama
ral Elena Gamborgi, llza Amaral Oliveira, Irene Cunha, 
Cbinoca C. Krebs, Bolinha Socas, Neuza Santos, Neuza 
Waltrick, Naura Arruda, Nadine Rosa, Reginalda Valente e 
Zuleima Souza; ao Sr. José Paschoal Baggio, pela grande 
colaboração, doando todos os talões de entrada para estas 
festas e as propagandas e noticias sobre as Festas das 
Saias em seu jornal, e ao Sr. Rubens Almeida, que também 
deu a sua colaboração, fazendo a propaganda em seu car
ro próprio, nas ruas da cidade.

AUTINHA SILVA - Presidente

Museu Histórico “Thiago de Castro 5 5

Por indicação do De 
partameoto de Cultura 
da Secretaria de Educa
ção e Cultura do Estado 
e por ato do Exmo Sr. 
Governador do Estado, 
foi contratado para Dire 
tor do Museu «Thiago 
de Castro», desta cidade, 
o nosso prezado colabo
rador jornalista Thiago 
Vieira de Castro, que ha 
tempos vinha exercendo 
interina mente àquelas 
funções sendo agóra e- 
fetivado naquele impor

tante cargo.
Grato pela deferência 

da comunicação, augu- 
rando construtiva gestão 
na direção de tão util 
estabelecimento cultural 
da Princeza de Serra, 
enviamos daqui os nos
sos cumprimentos ao in
teligente e esforçado 
jornalista sr. Thiago 
Vieira de Castro a quem 
esta folha já deve assi
nalados serviços e de 
quem muito esperamos 
na manutenção e dire-

,  A e s e m P e r *n 0
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Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S. A.
Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina - Fone, 444 - Cx. Postal, 333 - Lages S.C. —

I ção do Museu «Thiago de 
j Castro», um dos grandes 
fatores da nossa vida 
cultural.

üutrossim valemo-nos 
do ensejo para comuni
car aos nossos prezados 
leitores que o Museu 
«Thiago de Castro» está 
á disposição da visita
ção pública nas Terças 
Quartas - Quintas e Sex 
ta - feiras das 14 às 17 
horas e aos sabados das 
10 às 12 e das 15 às 17 
horas.

AVISO
O GRÊMIO ATLÉTICO 

GUARANI avisa aos seus 
colaboradores que os 
1.000 bilhetes, do Sorteio 
de 4 rádios e um auto
móvel Wolksvagem, fo
ram todos colocados, pe 
lo que muito agradece a 
todos que contribuiram, 
adquirindo bilhetes

Informa ainda que, nos 
três sorteios já realiza
dos, foram contemplados 
com ura rádio os colabo 
radores abaixo citados, 
sendo o número premia
do o correspondente à 
centena do Io prêmio da 
la extração da Loteria 
Federal após as datas es
tipuladas no bilhete e 
que se referem à Loteria 
do Estado de Santa Ca 
tarina, cujas extrações se 
encontram suspensas des
de fevereiro último:

Em 29 Fev 64 - caute
la 295 — Firma Carlos 
Hoepcke e Cia.

Em 21 Mar 64 - caute
la 271 — Sr Otávio To- 
maz de Lima

Em 25 Abr 64 - caute
la 542 — Sr Antonio Bis
po Santos

Outrossim informa o 
GAG que o 4 rádio será 
sorteado pela Loteria Fe 
deral de 30 mai 64 e o 
Volksvagem pela Loteria 
Federal do dia 27 Jun 64.

= A t e n ç ã o =
Para os seus servi

ços de fotos em geral, 
revelações de filmes etc, 
procurem o F O T O  
S A N T A  RITA, à Rua 
Hercilio Luz. em frente 
ao Centro Operário.

Rapidez e Perfeição

-A T E N Ç A 0
Para os seus serviços

de impressos em geral A d d d o t  . \
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CARNET MILIONA
T

CREDI - YORK
AOORA (HEflOU tUA V H " -Basta você adquirir um carnet milionário

Credi - Yorkpaia ganhai de piesente estes maravilhosos prendos
f  Prêmio -  
2' Prêmio -

í  Prêmio -

Estes valiosos prêmios concorrerão 

mensalmente pela Loteria Federal
Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO
Credi -York

•? m m  siib.b m.my
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0 E ia Jacv
Realizou se sábado úl

timo, dia 9, por volta 
das 11 horas da manhã, 
a solene inauguração do 
moderno e confortável 
Restaurante e Churras 
caria Jacy, de proprieda 
de do Sr. Jacy Padilba 
sito no local onde anti 
garaente funcionava a 
Cantina Capri, à Rua 1're 
sidente Nereu Ramos

A bênção do novo es 
tabelecimento foi proce 
dida pelo Revdo. Frei 
Bernardino Bortolotti, Vi 
gário Geral da Diocese 
que na 0 3asião proferiu 
solene oração.

A seguir, o proprietá 
rio do estabelecimento 
recém inaugurado, Sr. Ja 
cy Padilha ofereceu aos 
presentes um cock-tail e 
almoço, cujos ágapes 
transcorreram num clima 
de ampla fidalguia e ca
maradagem.

Compareceram à refe 
rida solenidade, gentil
mente convidados pelo 
seu proprietário, os Srs. 
Dr. José Pedro Mendes 
de Almeida, Dr. Paulo Pe 
regrino Ferreira, Juizes 
de Direito da Comarca, 
Dr. Ari Silveira, Promo 
tor Público da Comarca, 
Revdo. Frei Bernardino 
Bortolotti, representando 
o Bispado da Diocese, 
Dr. Belizário Ramos, Sr. 
Valdo Costa Avila, pre
sidente do diretório mu
nicipal do PSD, Sr. Er- 
win Marks, gerente do 
Banco Nacional do Co
mércio S/A, Sr. Moacir 
Gomes Martins, gerente 
do Banco Industrial e 
Comercial do Sul S/A, 
Prof. Antonio Jader Mar
ques, Gerente do Banco 
de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catari 
na S/A, além de outras 
pessoas ligadas aos nos 
sos meios sociais e co 
merciais.

O novel Restaurante e 
Churrascaria ora inaugu
rado, instalado bem no 
coração da cidade, obe
dece a todos os requisi
tos necessários, estando 
portanto apto a bem ser
vir a todos que acorre
rem às suas instalações.

Além disso, o Restau
rante e Churrascaria Ja
cy oferece os mais varia 
dos pratos diàriamente, 
agradando com isso, o 
mais exigente paladar, 
pois para tanto possue 
profissionais aptos a 
proporcionarem a todos 
os seus frequentadores 
o que de melhor existe 
em matéria de almoço e 
churrasco, não faltando 
ainda o apetitoso aperi
tivo.

Grupo de autoridades que participou do almoço alusivo à 

inauguração do Restaurante e Churrascaria Jacy

O clichê fixa o momento em que o Sr. Jacy Padilha, proprie
tário do estabelecimento recém inaugurado, era cumprimenta

do pelo Revdo. Frei Bernardino Bortolotti

O flagrante nos mostra um aspecto parcial do nóvel estabelecimento, vendo-se ao fundo autoridades e 
que compareceram à sua inauguração; e a seguir veem-se o Sr. Jacy Padilha, proprietário do mesmo e

ros pertencentes ao Restaurante e Churrascaria Jacy

pessoas convidadas 
o corpo de cosinhei-

que em nossos meios 
sociais gosa de uma vas
ta estima e consideração, 
vem dispensando a to
dos que visitam o seu 
estabelecimento, com o 
máximo de prestesa e

amabilidade, o que aliás 
já é característica dos 
seus elevados dotes 
morais, e c o n t a n d o  
ainda com um corpo de 
valorosos funcionários, 
dotados de toda a cor

dialidade e atenção.
Destas colunas, faze 

mos votos ao Sr. Jacy 
Padilha de inúmeras 
prosperidades em seu 
nóvel estabelecimento, 
o qual veio enriquecer

ainda mais a nossa ci
dade com uma Churras
caria e Restaurante dos 
mais modernos, condi
zente com o progresso 
da

com o 
nossa terra.

O seu proprietário. Sr. 
Jacy Padilha, que desde 
há algum tempo, é pes
soa perfeitamente co- 
nhccedora do ramo, e

Bssociação Rural tis Lages
COMUNICA

- Ia Exposição Estadual de Animais e Pro 
dutos Derivados - Reuniu-se na sede da Rural, 
sábado passado, a Comissão Executiva da Ia 
Exposição de A n i m[a i s  e P r o d u t o s  
Derivados, a fim de t r a t a r  de assuntos 
relativos àquele certame. Na oportunidade, o Sr. 
Dr. João Preto, Diretor de Obras da Municipali
dade. fêz brilhante exposição técnica em torno do 
problema de abastecimento de água ao parque 
da Rural, no Conta Dinheiro. Ficou ainda delibe
rado uma reunião conjunta da Diretoria com as 
diversas Comissões do certame, no próximo dia 
19, às 9 horas.
2 - Preço dos Produtos Veterinários - A Presi 
dencia da Rural, tendo em vista a pretendida 
alta dos preços dos produtos veterinários, por parte 
de alguns laboratórios, expressou sua veemente 
repulsa às injustificáveis e impatrióticas manobras 
altistas, contrárias aos altos interêsses nacionais, 
através dos seguintes telegramas:

Ministro Agricultura Thompson Filho - Brasí
lia - DF - e SUNAB - Brasília - DF acabamos re
ceber lista abril produtos veterinários Manguinhos 
Ltda com aumento de prêços ponto Pedimos infor
mar urgente se devemos aceitar esses prêços pois 
caso tal exemplo seja seguido ruralistas terão 
que aumentar prêços produtos ponto saudações 
ruralistas.
e Manguinhos Belo Horizonte MG - Surpreendi

dos sua lista abril contendo aumento prêços es
tamos informando Ministro Agricultura pt caso 
exemplo vossas senhorias seja seguido ruralistas 
terão que aumentar prêços seus produtos agrope
cuários recomeçando impatriotica carreira inflacio
nária pt Al Neto - Presidente Associação Rural.

A D V O G A D O
Escritório - Parque Jonas Ramos n° 9

Lages —  Santa Catarina

Atacado e Varei©

Genei©§ a lím enticíct -  C c n - 
servas -Gebidas em aeral etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina
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BAMERINDUS instalará 
8 Agências no Rio 
Grande do Sul

Com destino ao vizinho Estado do Rio Gran 
de do Sul, transitaram domingo último por nossa 
cidade, os Srs. Avelino Vieira e Otorino Marini. 
diretor e inspetor geral, respectivamente do con
ceituado Grupo BAMERINDUS, que tem a sua sé- 
de na cidade de Curitiba, Pr.

O objetivo da viagem daqueles dois ilustres 
homens cie negócios ao Estado sulino, refere-se ao 
estudo para a instalação de 8 agências do Grupo 
BAMERINDUS, estando em pauta inicialmente as 
agências de Caxias do Sul e Novo Hamburgo, cu
jas comunas estão intimamente ligadas ao nosso 
Município por atividades comerciais e industriais.

Como se sabe, o Grupo BAMERINDUS é dos 
mais poderosíssimos, estando à sua frente o Dr, 
Othon Mader e o Sr. Avelino Vieira, além de ou
tras personalidades de largo destaque econômico- 
administrativo.

Ao Grupo BAMERINDUS, pertencem o Banco 
Mercantil e Industrial do Paraná S/A, com séde 
em Curitiba; Banco Mercantil e Industrial de São 
Paulo S/a , com séde na capital raulista: Banco 
Mercantil e Industrial de Santa Catarina S/A, com 
séde em Florianópolis; Banco Mercantil e Indus
trial do Rio de Janeiro S/A, cora séde em Niterói; 
Banco Mercantil e Industrial do Brasil S/A, com 
séde na Guanabara; O Grupo BAMERINDUS en
globa ainda a Aurora S/A, Investimentos, Crédito 
e Financiamento, sita era Curitiba. Companhia 
Mercantil de Armazéns Gerais, em Paranaguá e a 
Companhia de Armazéns Gerais de Ivaí de Ma
ringá, no Paraná.

O famoso Grupo BAMERINDUS em cada uni
dade da Federação em que êle está distribuído, 
no tocante aos seus estabelecimentos bancários, 
recebe a denominação do Estado em que está si
tuado, como é o caso do Banco Mercantil e Indus
trial de Santa Catarina S/A.

Desta forma, o Grupo BAMERINDUS depois 
de estar ótima e conceituadamente espalhado em 
cinco das mais importantes Unidades da Federa
ção, volta as suas vistas para o progressista Es
tado do Rio Grande do Sul. onde um de seus di
retores, Sr. Avelino Vieira e mais o Sr. Otorino 
Marini, seu inspetor geral, terão a incumbência de 
estudar a instalação de 8 casas bancárias em vá
rios Municípios, entre êles, como já destacamos, 
Caxias do Sul e Novo Hamburgo.

Destas colunas, fazemos ardentes votos àque
les dois consagrados homens de negócios do Gru
po BAMERINDUS, sejam bem sucedidos em suas 
missões em terras gaúchas.

i d a  a visita do
Dia 4, último, por oca 

sião da visita do Governa
dor Celso Ramos às insta
lações da Olinkraft S /A  e 
às obras da Subestação de 
Lages, realizou-se às 20 ho
ras, no amplo e confortável 
Restaurante Napoli, um ga
leto oferecido ao chefe do 
Executivo estadual e sua 
comitiva.

O referido ágape que con
tou com a presença de au
toridades locais, represen
tantes das classes produto
ras, amigos e correligioná
rios do Governador Celso 
Ramos, transcorreu num cli
ma de alta compreensão e 
amizade.

Este galeto recebeu os 
elogios de todos os presen
tes, pela maneira com que 
foi preparado è servido, so
bressaindo-se como seinDre 
as mãos hábeis do Sr. Er- 
no Pedro Rech, proprietá
rio daquele estabelecimento, 
que continua a ser um gran
de profissional no preparo 
dêste gênero de janta.

Ao realizar tão saboroso 
galeto, dentro de um requin 
te de grande camaradagem 
em suas amplas e confortá
veis dependências, só nos 
resta cumprimentarmos o Sr. 
Erno Pedro Rech pelo exce
lente preparo dêste galeto, 
que maravilhou à todos que 
tiveram a ventura de sabo
reá-lo.

O  Brasil rompeu quarta 
feira última, suas relações di
plomáticas e consulares com 
o regime cubano de Fidel 
Castro, segundo comunica
do distribuido pelo Itamara- 
ti.

Esta medija do govêrno 
brasileiro, vem repercutindo 
favoravelmente tanto no país 
como no estrangeiro.

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem pre procurando servir, cada vez 

m elhor o publico viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do R io Grande do Sul 

Assim e que sendo atualm ente a ún ica  C om panhia de Aviação C om ercial a 
servir nossa cidade o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sem pre procurou  

servir a zona da Serra, ligando-a  a todas as cidades do País, oferece agora ao 
publico viajante, os seguintes vôos, nos dias e hordrios abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para; Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio! 

às 13:30, para: Porto Alegre 
_ às 14:50, para: Joaçaba.
Jas. 5as. e sabado: às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio! 
as 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com as 

novas linhas do Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL que continua a è e rT p io  
. . neira 4a Aviação Comercial em nossa Região. P

Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à aeência do 
= »««"> '•  TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua P r e a i S  

INereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

' .i

O clichê nos mostra um aspecto do galeto realizado cm à noi
te do dia 4 do corrente, no moderno Restaurante N poli, em 
homenagem ao Governador Celso Ramos e sua luzida comitiva

O poderoso Grupo BAMERINDUS inaugura 
em Curitiba o modermssimo Centro Eletrô

nico de Contabilidade

O Banco Mercantil e Industrial do Paraná |S/A 
(BAMERINDUS), acaba de inaugurar era instala
ções de sua moderna Agência Driv-In, do Portão, 
na capital paranaense, um equipamento completo 
para processamento de dados.

O poderoso Grup > BAMERINDUS, que é com
posto do Banco Mercantil e Industrial do Paraná 
S/A, com séde em Curitiba, Banco Mercantilc Indus 
trial de Sã» Paulo S A, com séde na capital pau
lista; Banco Mercantil e Industrial de Santa Ca
tarina S/A, cora séde em Florianópolis. Banco 
Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro S/A, 
com séde em Niterói; Banco Mercantil e Industrial 
do Brasil S/A, com sede na Guanabara; Aurora 
S/A, Investimentos, Credito e Financiamento, sita 
em Curitiba; Companhia Mercantil de Armazéns 
Gerais, em Paranaguá; e a Companhia de Arma 
zens Gerais de Ivaí de Maringá, no Paraná é o 
primeiro estabelecimento bancário depois do Rio 
de Janeiro e São Paulo a introduzir nos seus ser 
viços de Contabilidade e Estatística,o processador 
Univac 1004 - Reraington Rand.

A inovação custou cerca de 120 milhões de 
cruzeiros, devendo o referido equipamento ser 
manipulado pelos próprios funcionários do 
BAMERINDUS, devidamente treinados para êsse 
fim.
A inauguração do empreendimento, se deu recen
temente em ato solene realizado em Curitiba, ao 
qual compareceram diretores do Bauco Mercantil 
e Industrial do Paraná S/A, acionistas, clientes, 
autoridades, funcionários, jornalistas etc.
Discursando na oportunidade, o Sr. Othon Mader, 

um dos diretores do Grupo BAMERINDUS, ressal
tou a importância daquela iniciativa, dizendo que 
o Centro Eletrônico para Processamento de Da
dos estaria a disposição de outras organizações 
menores que não possam custear a aquisição de 
tão caro equipamento. O Sr. Othon Mader, fez 
ainda considerações em tôrno dos progressos da 
organização que preside.

Falaram ainda sôbre o ato, o Sr. Avelino 
Vieira, diretor do BAMERINDUS; Vereador Elias 
Karam presidente da Câmara Municipal de Curi
tiba; o representante da Remington Rand no Pa
raná e um representante das classes produtoras.
Qnanto ao Centro Eletrônico de Processamento 

de Dados, o seu equipamento é todo transistori 
zado, com memórias de núcleos magnéticos de 
alta capacidade, podendo efetuar inúmeras opera
ções. Trabalha com cartões perfurado a uma ve
locidade de até 400 cartões por minuto, impri" 
mindo os resultados a uma velocidade de 400 li
nhas por minuto.

Soma,  ̂subtrai, multiplica e divide, fazendo 
comparações alfanuméricas e de magnitude numé
rica, permitindo a solução dos mais complexos 
problemas de computação a altas velocidades ele
trônicas, inclusive cálculos de tabela price, opera 
ções de descontos e de conta corrente. Eis alguD® 
índices da velocidade das operações: tempo de a- 
cesso - 8 microssegundos; tempo de comparação- 
íb microssegundos; tempo aritmético - 24 micros
segundos e tempo de transferência de dados - 1̂  
microssegundos
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Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina - área de

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 interessados, que se acha aberta concorrência 
pública, com o prazo de vinte (20) dias, de acordo com a Lei n 10 de 
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- 
íicio da Prefeitura, no dia 19 de maio de 1964, às 14 horas.

Os lotes que serão oferecidos serão os seguintes:
LOTE N- 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área 91,37m2, 

com 6.3Um ao norte, 30m afastado de uma rua projetada; ti,80m ao sul, 
com quem de direito; 14m a leste, com um corredor; 13,90 ao Oeste, 
com quem de direito. - Preço mínimo Cr$ 300,00 p/m2.

LOTE N’ 2 - Morro Grande, proximidades da Igreja N. S Apa 
recida - zona B - área l81,30m2, 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 Cr$ 3<)0,00 p/metro quadrado.

LOTE N' 3 - Morro Grande - proximidades da Igreja N. S. Apa
recida - zona B área 202,90m2, com lU,5om 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 minimo - Cr$ 300,00 p/metro quadrado.

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

LOTE N- 5 - Bairro Conta Dinheiro - zona B - área 118,90m2, 
com 14.3üm 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 19,9üm ao norte, com o Patrimônio Municipal; 
20,8om 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 
rua 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, o m  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 mínimo - Cr$ 200,00 p/  metro quadrado

LOTE N° 9 - Proximidades do 2‘ Batalhão Rodoviário - Zona b - 
área de l60m2, com 20m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 20m ao 
sul, com o Patrimônio Municipal; 8.0()m 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 
sul, com o Patrimônio Municipal; 7m a leste com uma ruaj .projetada; 
7m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - Prêço mínimo CrS 300 00
p/ m2 '

LOTE N° 11 - Proximidades do 2’ Batalhão Rodoviário - zona B - 
área de i60m2, com 20m ao norte, com uma rua projetada; 19 90 ao sul 
com o Patrimônio Municipal; 8m a leste, com uma rua projetada; 8m 
ao oeste, com o Patrimôrio Municipal. - Prêço mínimo . CrS [350 00 d/ 
metro quadrado. k y

„„ .n L0TE 12 ' Várzea - zona suburbana - área de 364m2, com
^ ’140“ oao com quem de direito; 36,40m ao sul, com os lotes n°8.
I7,1’ .172, e 38 d0 Patnmomo Municipal; lOm a leste, com uma rua pro- 
CrS d2% òomp/°m02e8te’ ^  *° Patrimônio Municipal. - Prêço mínimo -

4P„„ 'V  Pr??LmÍdade8 do 2' Batalhão Rodoviário - zona B -área de lbo,3om_, com l 6,6om ao norte, com uma Jrua projetada’ 19m 
??rA  T L  Municipal; m  a cóm „  Mu
35o oo p ™  80 tC> C°m Uma FUa Pr° jetada- - PréÇO mínimo - CrS ...

LOTE Nárea de 331m2 com Pr.?^,inidade8 do 2 Batalhão Rodoviário - zona B área de 331m_ com 12,3om ao norte, com uma rua projetada; 12,8om
Z n ic io a T V m  a" imr / °  MunÍCÍpaI; com 25m a leste, c o i  o pitrimôSE 
35o óo p m‘> e8te» com 0 Patrimônio Municipal. Prêço mínimo -

ihs D ^ 15 ' Bairro Conta Dinheiro proximidades do 2’ Bata
lhão Rodoviário - zona B - área de 257, 60 m2, com 9,20m norte 
com quem de direito; 920m ao ao sul, com uma rua projetada; 28m a 
Leste, com quem de direito 28m ao oeste, com quem de direito - Prê
ço minimo CrS 300,00 por metro quadrado.

... n u  L° TE 16 Várzea ’ zona suburbana - área de 376, 80m2, com 
h » fo  ? ’ ?0m quem de direit°; 13-4Gm ao sul. com quem deí i  a i l .Ü  a leste, com uma rua projetada; I2m ao oeste, com quem 
de direito, - Preço minimo Cr$ 300,00 por metro quadrado

Rnm0 L° TÍ  ™ 17 " Bairr°  Morro d0 PÔ8t0 * zona B * área de 172 60m2, com l l ,20m ao norte, com quem de direito; 14m ao sul com
quem de direito, 14,4om a leste, com quem de direito; I3m ao oeste 
com uma rua projetada. - Preço minimo CrS 200,00 por metro quadrado.’

l o t e  n-
153.20m2, 

com co®
is - Várzea ■ “ ''l?"/,1’ ” "* 9.00m ao sul, com uma
18 „ Patrimônio Mm̂ 'rcu'P projetiiila 16.60m uo o „ „ .10.2om ao uorreçom  o • ^ ' p  -

r m Pó <'S ?m ô u ü T u u ic iP » l -
drado , o* Rntalhão Rodoviário - zona B-área

■-OTEN 1» - ” 'daud„rte ‘ com »»>* »“ * Muu!c“!'
de M u n .clp .lj»V o  '«J S .IP .I  P r s t o minimo Crí 300.0,,com o
pal; 30m ao oeste, com o Patrimônio
por metro quadrado

LOTE N' 20 - Bairro C°nta
Dinheiro, proximidades da Firma

_ A o m  u m a  r u a  •VJ „ _ .a,,, uq norte, com uma rua proje-
Getal zona B - área de 3q0“ í m5°njo Municipal; 25m a 'leste, com uma 
tada; I2m ao sul, com o P Patrimônio Municipal - Preço mini-
rua projetada; 25m ao o ^ e .
mo CrS 150,00 p - me ro ^  300m2.com l2m ao norte com

LOTE N- 21 - Várzea - zona.«  - a0 pul com 0 Patrimônio
12m ao norte com uma rua P̂ trimônio Municipal; 25m ao oeste, com

metro quadradoMunicipal; 25m a leste c o m ^  ^  Cr$ 200,00 p 
o Patrimônio Municipal. - Preço mimin

i o tk  V  22 - Conta Dinheiro - zona BLOIE In jj-eito- 25m ao sul w u , — , -v. ,ycll0
25m ao norte, com quem de dir ’DPOjetida; i2m ao oeste com o pa.rr.„l. .Om a IpstP COII1 U * fU* prWJGl* ___  ma, . n

- área de 3oom2, com 
com terrenos de Celio

minimo CrS 25o,oo p
B - área de 3oom2

metro quadradode Tal; 12m a leste, com 
trimônio Municipal. - Preç

„„ \ta __q ■ 7r>na B - área de 3oom2 com 11,65 ao 
LOTE N’ 23 - Várz®a j 2 3om ao sul, com uma rua pro-

norte com o Patr!“ ° “ ,0J ^  Patrimônio Municipal 27,5om ao oeste, 
jetada;24,4om ao le« • . preço minimo CrS 2oo,oo p - metro qus-com o Patnmomo Municipal, rreçu
drado

24 - Várzea - zona B - área de 300m2, com 25m ao
f E° TE L r L ô n m  Tuniclpal; 25m ao sul, com o Patrimônio Mu- 

n o r t e ,  com o Patrim patrimônio Municipal; l2m ao oeste, com uma
í r i r o j í t a d Í F Í iç o 0 mínimo CrS 20ü,üüp/metro quadrado.

T OTF N 25 - Bairro Guarujá - zona suburbana - área de .!16m2, 
com 12,2üm ao norte, com o Patrimônio Municipal; l3m ao sul com uma
rua projetada; 24,80m a leste, com o___  Patrimônio Municipal; 25,70m ao

Municipal. - Preço mínimo -  CrS 150,00 - p.oeste, com o Patrimônio 
metro quadrado.

LOTE N’ 26 - Avenida Io de Maio, Bairro das Casas Populares, 
zona B área de '->97m2, sendo ao norte, vértice do triângulo; 21m ao sul, 
com a Avenida 1 de Maio; 29,30m 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 Posto - 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 Alcebíade» 
Brunhag; 23m ao sul, com o Patrimônio Municipal; ]2,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 6ul, 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 Patrimô
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, i6,lom ao sul, com uma rua projetada a leste, lom e 
16,5om por uma linha quebrada, com o Patrimônio Municipal; 22,6om aa 
oeste, com o Patrimônio Municipal. - Preço Jmínimo CrS 4oo,oo p. metro 
quadrado. ’ r

Apa-L° TE o 3V  Morrp Grande, proximidades da Igreja N. S. - r-
nio tfnninfiüa 328>8om2> com 2,oom ao norte, com o Patrimô-

P a t r i l í 1 ll.lOmao sul, com uma rua projetada; 48,5om a leste, com
Preco minimo S  í í i  47,5° m a° 0e8te’ com °  Patrimônio Municipal. Preço minimo Lr$ 3oo,oo p - metro quadrado.

cida - zona^B^’- 'árpa°Ho° ProxÍmidades da Igreja N. S. Apare-
Municipal lo oom ao mil nom“ ’ com 2>"om ao norte, com o Patrimônio 
uma rua proietada- 3o 5o’m ^  Um correôor, com 17,8om afastado de 

3Ío,°o„57 . am12e8,e- “ “  0 Muáiclpal - r»-
LOTE N- 34 -

recida. zona B - áreaMd íri°4?m9ade * PP0xi“ >dade8 d a Igreja N. S. Apa
nioMunicipal^.4om ao sul “  m nm,7’20”  80 DOrte’ com 0 PatrÍn5°;
masis 9,75m por uma linha’ ouebrnrti FUÍ proíetada; A leste, 14o • oo minimo prc aa  ̂ d(*a» com o Patrimônio Municipal»Pre

J Grande, „ avilu,u_
nio Municipal; 9,7om ão sul A^2oiri ao norte,&com o Patrimô-
recida, - zona B - área^der<i 59m̂>nde’ proximid&de8 da Igreja N. S. Apa---------; 97om a„ 8ul com r!/2om “  no' -------
«»B  .  FáWmáál» Muolelml. I t o  7 ò e  "tt
preço minimo CrS 3oo.oo p 

recida - zona
mônio Municipal; fo.ãüm ao sul com te, com a PiinimA.i. »» . . _> lu m
ni

^  nb n.s. «
icipal; lo,3om ao suT"comm lo3oin ao norte, com o P»,r 

. com o Patrimônio Municipal’ 1V ? L  a rua Projetada; l 6.3om.al;* 
cipal. Preço minimo CrS 3oo,òo p . “  .>a° oeete com 0 Patrimônio Mu

ua, l5,2om a leste, 
o Patrimônio Municip*1

(Continui quinta pagina)
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

LOTE N‘ 37- Morro Grande, proximidades da Igreja N.S. Apare
cida, zona B - área de 174m2, com 9,7oin ao norte, com o Patrimônio 
Municipal; lo,6om ao sul, com uma rua projetada; 18m a leste, com o 
Patrimônio Municipal; lò.Jom ao oeste com o Patrimônio] Municipal - 
Preço minimo Or$ 3oo,oo p- metro quadrado.

LOTE N° 38 - Bairro Conta Dinheiro, proximidades da Firma 
Gethal - zona B - área de 360m2, 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 
minimo Cr$ 150,00 p/ metro quadrado

LOTE N° 39 - Bairro Conta Dinheiro - proximidades da Firma 
Gethal, zona B - área de 30um2, com 12m ao norte, com uma r̂ua 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 309m2, com lOm ao 
norte, com uma rua projetada; lOm 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; 10,00m ao sul, com uma rua projetada; 17,60m a leste, com o 
Patrimônio Municipal; 16,90m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. - 
Prêço mínimo CrS 200,00 p/ m2

LOTE N° 42 - Várzea - zona suburbana - área de 175,96m2, com 
ilm  ao norte, com uma rua projetada; l(),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 20,50m ao norte, com o Patrimônio Municipal; 21,60m ao 
sul, com terrenos de Libório Dias; 6m a leste, com,) uma rua projetada 
8,0Um ao oeste, com terrenos de Maria Alexandra. - Preço mínimo *CrS 
25o,oo*p/ metro quadrado

LOTE N° 44 - Proximidades do Morro Grande - zona B - área de 
255,50m2, com 12,70m ao norte, com uma rua projetada; I3,60m ao sul 
com o Patrimônio Municipal; 15,80m a leste, com o Patrimônio Municipal 
20m ao oeste, com o Patrimônio Municipal. Requerido, por Astrogildo 
Antunes Lima - Req. n°il.906. 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 Astrogildo Antunes Lima - Req. n- 1.903 Preço minimo CrS . .
200.00 p - metro quadrado

LOTE N- 46 - Conta Dinheiro - zona B - área de 4oom2,,5 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.

LOTEJN- 47 - Conta Dinheiro - proximidades do 2o Batalhão Ro
doviário - zona B - área de 278,5om2, com lom ao norte, com a Estrada 
Passo Fundo, próximo ao 2o Batalhão Rodoviário; lom ao sulicom 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 - CrS
250.00 p/metro quadrado.

Requ3rido 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. n- 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; 38m ao oeste, com a rua V.

Requerido por Augusta Sousa Búrigo - Req. n. 2o85 - Preço mí
nimo - CrS 15o,oo p/metro 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 Municipal; 28,8om 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, 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 dos Padres; 9,5om ao sul, 
com quem de direito; 8,8om a leste, com o j Patrimônio Municipal; 12m ao 
oeste, com o Patrimônio Municipal.
Requerido por Maria Julia de Oliveira - Req n’ 693 preço minimo Cr$ . .
200.00 p - metro quadrado

LOTE N 55 - Conta Dinheiro - proximidades Estádio Municipal - 
zona B - área de 231m2, com 11 2om ao norte, com terrenos de A. Lucena 
9,4om ao sul, com uma rua projetada; 22,5om a lest?, com terrenos de 
M. T. da Silva; 22,6om 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 BR;- 36; 23,4om ao sul, com terrenos de Irace
ma Batista; 13m a leste, com uma rua projetada; 16 8om ao oeste, com ter
renos de João dos Santos.
Requerido*por Sebastião Alfredo Schneider - Req. lo37 preço minimo Ci$
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,80m ao leste, com uma rua projetada; 12m ao oeste, com o 
Patrimônio Municipal.

Requerido por 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 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 
2° 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 12m 
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, 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
f LOTE N‘ 64 - Bairro Guarujá - zona B - área 114,95,m2, com 
12,35m 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;116m ao sul, com o Patrimo- 
monio Municipal; 9,oom a leste, com uma servidão; 9,oo ao oeste, com 
o Patrimônio Municipal - preço minimo CrS 15o,oo p - metro quadrado 

LOTE N' 66 - Bairro Guarujá - zona B - área 166,8om com 14, 
3om ao norte comterreno de Osni Waltrick, l3,5om ao sul, com o 
Patrimônio íMunicipal; I2m a leste, com o Patrimônio Munimcipal; 12m 
ao oeste, com uma rua projetada. - preço minimo CrS 15o,oop - m2.

Nos têrmoB da Lei, cada arrematante poderá pagar a vista o va
lor do terrenoSobtido 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 Município.

O atrazo nos pagamentos das prestações, após tres (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 após 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 Q

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

Quem se julgar com direito, sôbre os terrenos ora oterec ,
deverá apresentar suas reclamações antes do dia 18 de maio de' •

Após a data da arrematação qualquer direito de pos 
terior só poderá ser apreciado pelo judiciário. QR.

Prefeitura Municipal de Lages, em 29 de abril de i> »
Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
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