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Chegou ontem a esta cidade, 
o General José Pinto Sombra, 
presidente da Campanha Nacio
nal de Merenda Escolar.

Em nossa cidade, o Presidente 
da Campanha Nacional de Meren
da Escolar, deverá presidir, no 

, dia de amanhã, no Serrano Tê
nis Clube, a uma importante reu
nião, onde comparecerão inúme
ros Prefeitos do planalto catari
nense.

Nessa oportunidade deverão 
ser abordados relevantes assun
tos relacionados com o programa 
que a CNME executará em nossa 
região.

Sabe-se por outro lado, que o 
nosso Municipio será aquinhoado 
com uma sub-representação da 
Campanha Nacional de Merenda 
Escolar, ficando portanto, Lages, 
como o centro de irradiação do 
planalto catarinense, para a 
execução dos próximos progra

mas daquele órgão governamental.
Vindo do Rio de Janeiro, o General José Pinto Sombra, permaneceu 

por dois dias em Curitiba, viajando na quinta feira para Florianópolis, on
de manteve importante contacto com o Governador Celso Ramos, de onde 
se deslocou ontem para a Princesa da Serra.

Na próxima segunda feira, o mesmo deverá viajar à Porto Alegre à 
serviço de sua missão.

Ao assinalarmos a presença do General José Pinto Sombra entre nós, 
formulamo-lhes os nossos votos de uma feliz estada em terras lageanas.

£

SIMCA do Brasil e t e m a  .instituem 
prêmios para as

Procurando colaborar decisivamente paia o 
maior brilhantismo da monumental prova automo
bilística, a ser realizada amanhã em nossa cida
de. sob a denominação de “ 500 milhas de Lages 
a Simca do Brasil e a sua concessionária, 
ma - Cia. Revendedora de Motores e Automóveis, 
instituiram um troféu “ SIMCA” e prem.os em di 
nheiro, nas seguintes condições:

1') - O troféu SI MC V será conferido ao carro 

SIMCA chocado V r f  100.000,00 (nem mil

CrUẑ.i ̂  um ° grêmio Ŝ °V r® '̂ em ̂  '2 „ I uglar!
cruzeiros) ao carro SIMCA colocad

Desta forma, a SIMCA e Corema - Cia.^ReveD-
der*ora de Motores e Automovei , . !•
tendo a sua o o la b u w ç » •  < S  râovi- 
competição, que d^8de l “ r‘ orte do motor, 
mentando os amantes do esp

Aliás, em todas as grandes^ cjdade,
bsticas realizadas anterioim Q a. Revende-
5 SIMCA do Brasil e a COK-  e se fizeram
«lora de Motores e Aut0™ f  ®‘Se3tr1to apolo. 
Presentes como o seu mais

Clube Excursionista 
Princesa da Serra

Edital de Convocação

Pelo disposto no artigo 33 
dos novos estatutos, convo
camos todos os associados 
do Clube Excursionista Prin 
cesa da Serra para a segun 
da convocação da Assembléia 
Geral Extraordinária, a rea 
lizar-se em sua séde social 
sita à Praça Siqueira Cam
pos, no dia 29 do corrente, 
com inicio ás 19,30 horas pa
ra a seguinte:

Ordem do dia
A) Apresentação, discussão 

aprovação ou rejeição do 
plano ampliado para constru 
ção da séde própria.

B) Eliminação da contri
buição das mensalidades.

C) Venda dos títulos de 
propriedade.

D) 'Nomeação das comis
sões a serem organizadas.

E) Eliminações dos sócios 
em atrazo com a tesouraria 
do Clube, 30 dias após a rea
lização da assembléia.

N ota : Esta assembléia fun
cionará com qualquer núme
ro de associados
Adilson Rogério de Oliveira 

Io Secretário
Vicente ■Schaefer 

Presidente

Santa Catarina
A Direção e a Crônica Social do Correio La- 

geano, com o objetivo de proporcionar à socieda
de de Lages, uma festa de rara beleza e elegân
cia, fará realizar no próximo dia oito de agosto, 
uma grande promoção social denominada “Sarau 
Beneficiente de Miss Santa Catarina” . Êste acon
tecimento de carater filantrópico tem a finalidade 
de obter uma renda que será posteriormente en
tregue pela Srta. Salete Chiaradia às instituições 
assistenciais mais necessitadas. Êste Sarau elegan
te de Miss Santa Catarina, é também a oportuni
dade que a sociedade lageana terá de admirar as 
finíssimas toilletes e trajes com que Miss Santa 
Catarina desfilou no concurso de Miss Brasil - Miss 
Universo, realizado na Guanabara.

O Sarau Beneficiente de Miss Santa Catarina 
será realizado nos salões sociais do Clube 14 de 
Junho, gentilmente cedidos pela diretoria daquela 
tradicional sociedade.

A diretoria do Serrano Tenis Clube irmanada 
pelo mesmo espirito de colaboração e solidarie
dade à este acontecimento, pôs a disposição dos 
promotores o famoso conjunto Sincopado, exclusi
vo daquele suntuoso Clube.

Esperamos a colaboração das demais entida
des sociais, clubes de serviço e dos dirigentes de 
instituições iilantrópicas, a fim de que possamos 
obter um resultado compensador, e virá por certo, 
atenuar temporariamente a crise com que atraves
sam nossas entidades assistenciais.

la r Eiriquecído
Encontra se em festa desde o dia 14 do cor

rente, o lar do Sr. Tharcisio C. Tortelli, gdinâmico 
gerente administrativo da poderosa firma Olinkraft 
S/A - Celulose e Papel, e de sua digna esposa d. 
Dinah C. Tort li,com o nascimento de uma galan
te menina, ocorrido na capital paulista, e que re
cebeu o nome de Lucia Odete.

Ao feliz casal Sr. e Sra. Tharcisio C. Tortelli 
(Dinah) e à pequena Lucia Odete, enviamos as 
nossas atenciosas congratulações.

Estado de Santa í  atarina

AVISO
Venda em Concorrência Pública ,  dc Cote» 
do Patrimônio Itlnuiripal, situado» ua* i- 

mediaçõe» do Aeroporto

De ordem do senhor Prefeito Municipal, levo 
ao conhecimento dos interessados que, em virtude 
de não ter sido possível, até esta data, a abertu
ra dos acessos aos lotes que deveriam ser leva
dos à concorrência pública no dia 28 do corrente, 
fica adiado o leilão para o próximo dia 12 de a- 
gôsto, às 14 horas, no mesmo local.

Procurou-se com êste adiamento, atender re
clamações de interessados que alegaram não po
der concorrer sem examinar devidamente os lotes 
oferecidos.

Lajes, em 25 de julho de 1994

Asdrubal Guedes Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria

Aumento de 5./* no prêço dos tratores e 
automóveis a partir de 1* de agosto
Os preços dos automóveis e dos tratores so

frerão aumento de 5% a partir do dia L de agos
to próximo. A decisão foi tomada pelo Conselho 
da SUNAB.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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j u í z o  d e  d i r e i t o  d a  p r i m e i r a  v a r a  c í v e l  d e s t a  c o m a r c a  d e  l a g e s
„ Vr -pvífita Foren- previa 1 Lages, 1-4-64. - ia«s i 

ÉHiíal ria f i t a r ã n  cima, diC°- de três anos aci' isto é’ há mais de “2 anos- °  Pendentes. Na1(̂  «ago Abelardo da .Costa Arames -
L im a . Uu b lld v a U  ma (jomo se tratava de ne- que lhe proporciona condi- se, volume n i.»s an j ujz de jj jr-eito da la Var!l

O doutor Abelardo da Cos- gócio entre irmãos e muito ções de, por via do usuca- pag. 82, justi.icanao Cível.» - Realizada á justif,-
ta Arantes, Juiz de Direito entrelaçados por verdadeira pião extraordinário, legalizar unanime que «uiraga enta cação, íoi por êste Juízo pró-
da la Vara Cível desta Co- amizade fraternal, ambos re- em seu nome, as fraçoesain- acima, constante ua Su_* ferida a seguinte sentença
marca de Lages, Estado de legaram a segundo plano a da não escrituradas, ou se- os Egrégios Ministros _  Vistos, etc. JULGO por Refi;J 1 ----------- -  -  T"sé premo Inbunal oferecem m produza todos ne

Uquantos pois, sem qualquer preocu- em poder dos Suplicantes, eis duvida com rPltlv £ Salvador Pucci e sua mulhei
"Citação pação de data. Essa despre- que, configurados se acham, çao imediata da i , Felicidade Xavier Pucci, re

uui p i u i n t a  (30) ocupação, baseada na ceníi- a seu favor, os requisitos le- apreço Isto posto, prei lativa a posse da gleba q,
ias. virem, dêle conhecimen- ança da amizade fraternal, gais, indicados no artigo 5oO do os Suplicantes lpM terras com

J .’. ______ ___________ „*A Hr, fivil nnm «s mn- SUR KltuaCRO de fatO. COm re ILiiao V

o presente Edital de 
com o prazo le  trinta 
dias 
to

de
seiscentos hecta- 
Fazenda dos Ti-

nos termos da seguinte PE- adquirida ao consorte Nica- gleba, poi mais ue at uuus, u m . o. . tenham conhecimento de
TIÇÀO INICIAL: «Exmo. Snr. nor Wolff, em Agosto de animo domino, sem interrup- hora, e lugar, para que, com . Ação de UsucaniftA
l)r. Juiz de Direito da Cornar- 1942. José Pucci recebera ção, nem oposição de quem as testumunhas abaixo_ arro- P QDtestáia £ ^
ca de Lages. Por seu advo- procuração déste último para quer que seja 8 - Que, ja a- ladas, que comparecerão in- 1 le j n'
gado abaixo assinado, ut in- escritura aos Suplicantes, co- gora, não mais se questiona, dependentemente de notifica- d ’ J confissão n?.4
cluso instrumento de procu- mo se vê do documento jun- em doutrina e no campo ju- ção, se proceda à justificaç* , „  R T
ração, vem. Salvador Pucci, to, n°. 3, e foi deixando para risprudencial, sôbre a possi- do alegado, apos a qual de- tas, a iinai . . . aages. oü
Felicidade Xavier Pucci, ca- depois com o pleno assenti- bilidade do eondomioo obter, verão ser citados pessoalmen- rosto vrantoi i e*
sados brasileiros, proprietá- mento do Suplicante, certo na coisa comum, por usuca- te os atuais confrontantes e lar , . v  r i Ui1Z
rios, domiciliados no municí- de que, um dia, José outor- pião, uma vêz que: 2 por a- interessados certos, e bem de i Autor „ „ IVe '’
pio de Campo Belo do Sul, garia, num só ato, ambas as tos inequívocos e formais, assim aquele ou aqueles em - a  seguir, o nuior por seu
nêste Estado, expor e reque- escrituras, a de sua venda e um dos co-proprietários se cujo nome estiver lançado o advogado, apresentou a se-
rer a V. Exa. o Seguinte: 1 - a do seu mandante. 5 - Que, tenha manifestado como pos- imóvel, no registro imobilia- guinte r b l iv A U . «Exmo. . r,
Que dêsde os primórdios do assim, o Suplicante, dêsde suidor do todo e em tal es- rio, e suas mulheres, se ca- Dr. Juiz ae Direito da la Ya-
ano de 1942, o casal Supli- Janeiro de 1942, como já foi tado se tenha mantido duran- sados forem, mais o DD. Be- ra Cível da Gomar ca de Lu-
cante possue, como legitimo dito, ocupou todo o imóvel tc o decurso do prazo legal, presentante do Ministério Pú- ges. Diz Salvador Pucci, por
senhor e possuidor, menos, em apreço, mantendo em no- «Rev. For. vol. LIX, pág. 39o.» blico, e, ainda, editalmente, seu procurador, nos autos da
digo, possuidor uma gleba de me do seu casal posse ex- A propriedade em comum po- com o prazo de 3U dias, os Ação de Usucapião que, pof
terras com a exiensão de 60i) clusiva, mansa e pacifica.de de ser adquirida por usuca- interessados incertos e de- êste Fôro, move contra dona
hectares, mais ou menos, tòda aquela gleba, até os pre- pião extraordinário, se ocór- conhecidos, e o tscrviço do Egida Chaves Pucci, viúva
composta de terras de matos sentes dias, sem a mínima re posse exclusiva de condo- Patrimônio da União, na pes- de José Pucci, e os 6UCC8sõ-
de cultura, com capoeiras, contestação de ninguém. Nê- mino por lapso não inferior sôa do seu Delegado, no Es- res dêste último, que apre-
pinhal, etc., sita na Fazenda le realiza feitura de roças a 30 anos iprazo legal, vin- tado, a quem igualmente se senta a seguir o rói dos coa
dos Tijolos, município de anualmente, mantendo alí tenal. A entrelinha é nossa), dará ciência desta ação, me- frontantes qo imóvel usuca- 
Campo Belo do Sul, distrito paióes e diversos ranchos de Rev. For. V. C. p. 98. «O diante precatória, a fim de piendo, visto que, na petição 
de Cêrro Negro, n/ Estado, moradia para a residência de usucapião pode ser obtido que, todos, dentro do prazo i u i c ia  1 protestara fazê lo, 
imóvel êsse que se acha in- agregados, que 6empre teve, pelo condomino. A sentença legal, sob pena de revelia e quando tivesse conhecimento 
teiramente individuado e ex- inverna gado nas épocas ad- n; o confére o dem nio. Este conféssos, apresentem, que- de todos êles, como tem ago- 
tremado por divisas naturais quadas, e, finalmente, cede resulta de se haverem con- rendo, a contestação que ti- ra. - Rói dos confrontantes: 
e tapumes. 2 - Que tais divi- algumas áreas para roceiros gregado todas as condições verem; e, não sendo contes- 1) Edmundo de Oliveira Dei- 
6as, que o isolam e extre- plantarem, gratuita ou oneró- da prescrição í q s i/r.-Rev. tada a ação, deverá ser, dês- fes e sua mulher; criadores; 
mam dos imóveis vizinhos, somente. 6 - Que tanto é as- For. V. CX1X, p. 4e7. «A  pro- de logo, reconhecido e decla- 2iJosé Maria Pereira da Sil- 
são: de um lado, o lajeado sim tão público e notório é o priedade em comum poi.e ser rado, por sentença, o domí- va e sua mulher; 3) Francis- 
Macacos Brancos, de outro, fato da exclusividade de sua adquirida por usucapião ex- nio dos Suplicantes sôbre a- co José da Silva e sua mu- 
o lajeado dos Nicolaus, e, por posse alí, que, em 1949, sem traordináno.» Acrd 2o. Supl. quelas glebas, existente no lher; 4) José Detoíe e filhos; 
fim, á frente, uma cerca de protesto de ninguém, assinou parte 2a. pag. 374, n° 5. «O imóvel acima descrito. Pro- 5) Vitor Felix de Moraes; Íií 
taipas. Os lajeados referidos um compromisso de venda condomino pode adquirir, por testa-se por todo o gênero de João Delfes, conhecido por 
são caudatários do rio Pelo- de tôda essa gleba de terras, meio ae usucapião extraor- provas, inclusive precatórias João Justinò; 7) Dari Delfes 
tas. E, por uns peraus, com para com a firma Golin Ir- dinário, a parte do imóvel com efeito suspensivo, depoi- Furtado, casado, bem assim 
terras de Edmundo de Olivei- mães (documento junto, n° 4,) comum que tenha possuído, mento pessoal das partes, como João Delfes, que é tam- 
ra Delfes. 3 - Que a ocupa- é só não a alienou em ato mansa e pacificamente, por vistorias in loco, perícias, les- bém casado; 8i José Batistini 
ção dessa gleba de terras, definitivo, porque o de-cum- mais de 30 anos, sem que temunhas, etc. Valor da cau- da Silva e ’ sua mulher 9/ 
por parte do casal Suplican- primento a compradora as possam os demais alegar, sa, só para efeito da taxa ju- Dorvalin Rodrigues Varela 
te, dáta de Janeiro de Í942, obrigações que lhe cabiam, contra êle, o estado de indi- diciária: Cr$ 150.000,00. Rol. Filho e sua mulher 10' Altim 
quando adquiriram, juntamen- foi o compromisso desfeito, visão da coisa.» - Brs-Acórd. das testemunhas: 1 - Cecilio Rodrigues Varela e sua mu- 
te com o irmão José Pucci, mediante rescisão judicial, 2o. Sup , parte 2a. pag. 374, Barbosa Ramos. 2 - Pedro lher' 11) Simão Rodrigues Vu- 
ali dentro, em partes iguais, em pleito que se tornou mui- n3. 2.». Um condomino não Broges de Godoi 3 - Gabriél rela e sua mulher 12) d‘lio 
a fração maior, pertencente to conhecido, nesta Comarca, pode usucapir terras em co- Teixeira Dutra 4 " José Ro- Rodrigues Varela e sua mn- 
a Honorato Barbosa da Silva. José Pucci convencionára, mum, salvo se tem posse ex- drigues, viúva. 5 - José Ro- lher 1 3 1 inSn i Ho 
Nestor Mendes Wolff, e seu então, com a Suplicante de clusiva delas. (Direito, v. drigues de Jesus, casado, a- za e sua mulher Outrossim 
irmão Heitor Mendes Wolff, outorgar escritura, tanto de XXXI, pag. 341. e assim in- gricultor. 6 - João Maria de pede-se seiam e'
com a extensão de 528 has sua parte, como a do man- definidamente. 9 - Que ao Sales Barbosa. 7 - Diomar ditai
5. como se ve do traslado de dante Nicanor, diretamente caso sub-judice aplica-se a Borges do Amaral. 8 - Ivan- l i  os interess-idnf neertesrt* 
escritura anexo (documento para a compromissária Golin, lei nova referida acima, en- dei de Oliveira Barbosa 9 - oomnnhõ^ a 008 la?.ertes.aa 
n° 1). Lógo em seguida, o quando, ultimado o negócio, curtando para 20 anos o pra- Luiz de Souza Rosa. 10 - Jo- S  , nnr A  «Oitocentos
casal tornou-se proprietário o Suplicante faria a tradição zo legal da prescrição aqui- ão Batista Borges. Todos ca- Nicanor' W oRTdadocom o re

5w ™ Sra? ,distrit0 6idpnte em Rio do °PeixTpor 
1 S ■ ól dos in- engano, deve ser citado como

único, exclusivo do imóvel, do imóvel à compradora. sitiva, do artigo 559 do Códi- sados, residentes no distrito bíh^ »^ 1 uauo coinü re'
adquirindo, já que, digo, já Com a delonga do pleito que go Civil. É o que preceitua do Cerro Negro. Rói dos in- on.r-.r^ ®.m . 0 do Peixe, por
no mês de março de 1942, o Suplicante manteve, a pro- a própria Lei cm seu dispo- teressados: (viúva e sucesso- i nH ’ deve ®er cl*ado como
por compra a José Pucci, posito, com a compromissá- sitivo geral, secundando, a- res de José Pucci) 1 - Vinvn .. p r e s s a d o em lugar
que se desinteressou do imó- ria Golin, pessoas da família liás, o disposto no artigo 6", Egida Chaves de Jesus ? !p-cert0 ® nao sabido. N. 
vel, a fração, que lhe perten- de José Pucci, aproveitando- da Introdução do Código Ci- Sebastião Adv e s m An« ermc??: Deferimento. La-
cia, de 264,25 hectares; mais, se de seu estado doentio viL A jurisprudência não dei- Maria Pucci 3 - Juvenil X » gG8\  d »  março de 1'9d4‘
" ‘ " “ “ o de, mais (veio a falecer pouco depois) xa margem à dúvida, nêsse vier Varela e s/m AlaidÃ v  ^  F ‘ Altamir<> Farias

hectares; do influenciaram-no, no sentido, particular. «Ementa. Ação de P u c c i V a r e l a  4 « o  jvrause. - Despacho: “ J. Sim. 
consorte Nicanor Wolff, o que de excusar-se êle da obriga- sonegados. Propósita, digo, b a s t i ã o  A l a o  r Pucci o a ag?8, -!3' 5' 04 (ass.) Abelai- 
ocorreu no mês de Agosto ção assumida para com o Su- proposta a ação após a vigên- s/m. 5 - José Anv Pncni 6 • (- osta Arantes-Juiz de
de 1942; e, finalmente, no plicante e, assim, terminado cia da Lei n°. 2.437 que dimi- s/m. 6 - Francisco^ Pucci ç? Direito da la. Vara l  ível’’ - 
mês de Março de 1944, ad- aquele pleito judicial, José nuiu o prazo da prescrição esta s/m. 7 Rogério Pucci cnit •' Assira sendo, é expedido o 
quiriu a fração de 40 hecta- foi contemporizando até que, deve se regular pela lei nova, ro, maior, 8 - Clemente p 6Í Presente Edital, pelo qual ci- 
res, mais ou menos, do con- falecido, a viúva e seus su- cuja aplicação é imediata, ci, solteiro. Todos nronrieoá" tam' se os interessados e in-

ou menos, 30

os con-
i CO, uiü.» uu uieuuc, uu uou- íaiecuio, a viuva e seus su- cuja aplicaçao é imediata, ci, solteiro. Todos nronriotl interessados
sorte restaDte, Waldi Simão cessóres concretizaram a in- Inexistência de direito adqui- rios, residentes e dominiui- p3rtos desconhecidos, 
(documentoQjunto nu 2) con- justa recusa, descrevendo no rido antes de se consumar a dos em Campo Belo Hn c V *rontantes incertos possuidor 
solidanlo, assim, em seu po- inventário dos seus bens a- prescrição. “ Ac. Unan” . Trib. Comarca de I aaes 1 ul* res da comunhão das “Oito- 
der, a totalidade do imóvel, quela fração de 264 has 25, Just. Est. HGS., in revista Ju- nor Wolff residentP u*~ cent-,8 Braças" e Nicanor 
4 - Que, como está dito aci- já em poder dos Suplicantes, rid. ano 9, volume 49, página do Peixe n/ Estodn raÍ a °  Wo1íí> todos dos têrmos e pa- 
ma, José Pucci, que adquiri- 7 - Que, não obstante essa 170. Idem, Rev. Jur. vol. n. 35, confrontantes- HonoraVn no 5a -os fins constantes das pe-
ra aquela meia-parte do imo- triste e lamentável atitude de página 248. Idem, Rev. Jur. bosa da Silva ou se.fB°  „  ^C0655’ sentença e despachos
vel, o fizéra por sugestão, sua cunhada e sobrinhos, ne- vol. n. 44, pág. 192. Idem, Rev. sôres; de sucèssòrp« a f  t ea'  transcritos nêste Dado e uas-
insistencia e intermediação gando-se a reconhecer uma Jur. vol. 32, pág. 187, in-fine. Corrêa, Cândido ?,ado nesta cidade de Lages,
de seu irmão, Salvador, mas, situação que é do conheci- Idem, do Eg. Tribunal de Jus- Silva e Teodoro da Silvo ap da Estado de Santa Catarina aos
lógo após ao recebimento da mento dêles, bem como é um t do Estado de Santa Catari- tado, e de Edmundo  ̂ (luinzc dias do mês de Maio
escritura, desinteressou-se da fato público e notório nesta na, in Rev. Jurídica, vol. 49, veira Delfes n n n r t l„  Ul1'  do an°. de mil novooontos <* 
aquisição e alienou aquéla região, a venda feita por Jo- pág. 412. E, por fim, êste in- apresentaremos^o ^róf^tnntf' ®.ess?nta e < ^ a t r o ^ E u ,^ * *  
meia-parte ao Suplicante Sal- sé, da sua meia-parte referi- cisivo e recente pronuncia- zado dos confronmntoc w- S ilva . Escrivão tio
vador, não tendo, assim, ja- da, contudo os Suplicantes mento do Pretório Excelso: tes Têrmos R a o n Ne8’ Cível, o datilografai fi„hscre 
mais tomado qualquer inicia- mantem-se na posse invete- Ementa:’* Tem aplicação ime- os documentos innfoJ pd  vI e t a m b é m  a s « i n n  
tiva de pósse alí. Em paga- rada, mansa, exclusiva, pací- diata a lei que reduz o prazo ferimento. Lages t i  V 
mento ao prêço dessa aliena- fica, legitima.de todo o imóvel de prescrição. Enseja recur- de 1964 íasst p p ’ a i* ,aaril
ção, José Pucci recebeu de em aprêço, dêsde —*---- --------- *----- -• ”  ’ ' • Altamirn p »
St 1 :ador, 63 rêzes de cria a- dios de 1942 até

AbeSurdo H «  Cmmf Arma l e »miu uc cptuyaw. uuoc jct icuui- uc laU4. (â8S Alt - na ^
ção, José 'Pucci recebeu de em aprêço, dêsde os primor- so extraordinário a decisão rias Krause DESPAPHn° Fa Juíz de Direito a» v

Q pre6ente, que não a aplique aos casos Designe-se data P au<Hên* A ' E-Ml* « '« n  8Im  m u *
Escrivão do Cível
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A L  »
DistllMidora de Veículos B i ^

cumprimenta à digna casse do motorista por 
ocasiao do seu dia máximo, eaviando-lde

as soas atenciosas saodacões.
grasdiosa prs- 
g r s i a s ç ã o  s a c i 
ai f io  C lu ise  1 ' 

r O lêilllG

Rodolages
Aos valorosos soldados das estradas, 
a expressão sincera desta iirma, por 
ocasião do dia máximo do Motorista

Recentemente empo?- 
rada. a nova direto-L 
co Clube 1* de Julho, de
verá iniciar a partir do 
próximo dia r  de Agos
to uma fase de Jgrandio 
sas programações so c i- ig
ais.

Assim sendo, já  no 
próximo sábado, teremos jrggsj 
a realização uma gran-, C ilIB^jjjpfi 
diosa soirée a com partici CHIS'
pação da famosa orques- 
tra de Gonzalo Cortêz. BMÍSÊÊÊBi 
que também apresentará fi 
monumental show com 3fj|
Willian Wu. famoso as-, 
tro do filme ‘ Europa de ^  I
Noite, Li li e o Maior Es
petáculo da Terra.

Com isso. estão d e 
parabéns os aesociados 
do Clube r  de Julho pe
la apresentação desta 
espetacular p r o m o ç ã o  
de sua nova ’ diretoria, 
que inicia assim uma 
arrancada decisiva *de 
entusiásticos Jaconteci- 
mentos sociais.

OCO. tio Brasil 
stn re

de de ageecias
A rêde de agencias do 

Banco do Brasil.jno País. 
elevava se 635 unidades 
era 31 de dezembro de 
1963, tendo a diretoria 
daquêle estabelecimento 
de crédito, autorizado no, 
referido exercício, a cria
ção de 46 novas depen
dências. No geutanto, em 
efetivo exercício, funcio
navam naquele ’ ano, 530 
agencias.

iA X-í ,

NOVIDADE: É o nõvo 
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUFÃO Super de 112 HP, do PRE- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
mois orronque, mois torque, 
mois rendimento -  dotodo de 
nõvo rodiodor de óleo, poro mon- 
ter o vistosidode ideol e ossegu- 
mr perfeito lubríficoçõo do motor.

r
NOVIDADE: 0  nôvo
ovonço monuol do distribuidor, 
que possibilita regulor o desem
penho do motor òs influências 
de altitude, de auolidode e oc- 
tanogem do combustível. Novi
dade é também o nõvo e moior 
tanque de gasolina: 85 litros.

NOVIDADE: o nôvo
espaço interno! 0  nõvo teto do 
SIMCA TUFÃO oferece espoço odi- 
cionol poro os 3 ocupantes do 
banco traseiro (mais altura in
terna e mois espoço entre os 
bancos): os assentos são novos 
—  ultromacios! Com nova con- 
formoçõo e nôvo estofomento!

NOVIDADE: o duplo
sistema anti-roubo! Trava no 
câmbio: o giro do chave aciona 
uma trava que imobiliza a ola- 
vanca do câmbio no posição 
marcha-à-ró. Trova interno dos 
portas dionteiros: o botão de 
irova tem de ser girado (1 /2  
volto) poro destrovar a porto.

eãET

NOVIDADE: A nova 
visibilidade! Pára-brisa dianteiro 
mois inclinado, moior, oumen- 
landa a já excelente visibilida
de panorâmica do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo anti- 
ofuscante ! Poinel totolmente es
tofado, completo (goveta pota 
ciganos)! Isoloção termo-ocús- 
tico! Além dos 2 quebra-sóis 
convencionais, mois um central, 
todos luxuosamente estofados!

NOVIDADE: As novas 
côres! Os SIMCA TUFÀO são apre
sentados em 28 combinoçôes de 
côres. 11 delas utilizam moder- 
níssimos tons metálicos (é a pri
meiro vez que um corro de pas
seio brosileiro é entregue pelo 
fobriconle com cãres metálicos).

Venha conhecê-lo hoje mesmo em §
[ O

C O R E M  A  — Gia. Revenfcdora da islsrss e Suismórels
Rua Manoel Thicgo de Castro 174 — L A G E S  — Santa Catarina

riC ,->nss\o cia data magna do Motorista, envia à essa laboriosa
classe as suas mais calorosas congratulações.

Sfllvc 23 iSê lumu

■

534853239053235348535323484848485323
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Prefeitura M unicipal d e  Lages
Estado de Santa Catarina

LEI N* 182
De 6 de julho de 1964

Autoriza alienação de Terrenos do Patrimônio 
Municipal, em Concorrência Publica

Eu, WOLNY DELL A ROCCA, Prefeito Municipal de Lajes,
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a 

Câmara Municipal Decretou e eu sanciono a seguinte
L E 1 :

Art. 1* - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alie
nar, mediante concorrência pública, a área de sessenta mil 
metros quadrados (00.000m2), mais ou menos, localizada 
nas proximidades do atual Aeroporto Municipal Correia Pinto, 
desta cidade.

Art. 2‘ - O terreno, objeto desta Lei, dever í ser lotea
do, e os lotes não poderão ser de área superior a quatro
centos metros quadrados (400 m2), exceto nos casos ( e ne
cessidade, para não haver desvio no alinhamento ou para que 
não restem pequenas áreas inaproveitáveis

dade, que serão oferecidos em °miVimo ̂ estabeleri
mais der, por preço igual ou superior ao rmmm° estabelecido,
no páteo da diretoria de Obra se (D ()V ), ^nto ao Ed,-
ficio da Prefeitura, no dia vinte e oito (28) do conente mes
de julho, às 14 horas

Os lotes a serem alienados nos têrmos da Lei rr 182 
de 6 de julho corrente, são os seguintes que yao descritos so
mente com dimensões laterais, área e quadras uma \ez que 
todos confrontam com terrenos pertencentes a atea loteada 
ou com ruas projetadas; os de esquina vao assLutlafos como 
dessa condição e, por serem de esquina conírontam püa fren
te e por uma linha lateral com ruas projetadas, os demais so-- r _____ nnlo linha r P irPMlP’

Quadra A: Lotes ns 1 a 5 - doze (12) metros de fren 
te e fundos e trinta (30) metros de linhas laterais - area - tre
zentos e sessenta metros quadrados (300m2), lotes 1 e a es
quinas.

Lotes n-s 6 a 9 e 15 a 18 - treze (13) metros de frente 
e fundos e trinta (30) metros de linhas laterais * área trezen
tos e noventa metros quadrados (39om2)

Art. 3- - Os lotes deverão ser vendidos em leilão, a 
quem oferecer maior lance sôbre o minimo de oitocentos 
cruzeiros (Cr$ 800.00), por metro quadrado, a dinheiro, sendo 
que o vencedor da concorrência, em cada lote, deverá, para 
ser valido e registrado o lance, depositar, mediante recibo, 
no ato, pelo menos vinte por cento (20%) do total a ser pago.

Parágrafo 1* - Nos têrmos do artigo 22 do Código de Pos 
turas, as escrituras dos terrenos só poderão ser lavradas trin
ta (30) dias após a concorrência.

Parágrafo 2 - 0  Prefeito só autorizará a escritura me
diante a prova de total pagamento do valor de cada lote.

Quadra B: Lotes n s 1 a 4 e 10 a 14 - doze (12) metros 
de frente e fundos e trinta (30) metros de linhas laterais - á- 
rea - trezentos e sessenta metros quadrados (360m2), lotes 1 
10 e 14 - esquina; lotes n s 6 a 9 e 15 a 18: onze metros e 
setenta e cinco centímetros (ll,75m ) de frente e fundos e 
trinta (30) melros de linha» laterais - á re i - trezentos e cin
quenta e dois metros e cinquenta decimen ros quadrados 
(352 50m2)

Quadra C: Lotes ms 1.11,12 e 13 - doze (12) metros 
de frente e fundos e triata (30) metros de liuhis laterais a- 
rea - trezentos e sessenta matros quadrados H50m2); lotes 
n*s 1 e 13 - esquinas;

Parágrafo 3 - 0  arrematante que não completar o 
pagamento do terreno arrematado até trinta (30) dias após 
o leilão, perderá o direito ao lote e ao depósito de vinte por 
cento (20%) feito no ato da arrematação, sendo chamado en
tão, o segundo proponente e não interessando a êste, o ter
ceiro se for conveniente.

Parágrafo 4- - As despesas de escritura e as que sur
girem para legalizar os terrenos em nome dos arrematantes, 
correrão por conta exclusiva dos mesmos. (Art. 28 CP)

Art. 4‘ - Os lotes que não foram arrematados na con
corrência autorizada por esta Lei, poderão ser postos nova
mente à venda, pelo mesmo sistema, quando o Executivo jul
gar oportuno.

Art. 5' - O produto da alienação de terras autorizada 
por esta Lei deverá ser utilizado na aquisição do terreno 
destinado à construção do novo aeroporto, pelo Ministério da 
Aeronáutica.

Parágrafo único - Havendo sobra poderá ser reco
lhida aos cofres municipais para ser utilizada na administra
ção pública.

Art. 6‘ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages em 
6 de julho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da 
Prefeitura, em 6 de julho de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto

Edital de Concorrência pública, com o prazo de vin- 
to (20) dias, para arrematação de terrenos do Patrimô
nio Municipal situados nas imediações do Aeroporto 
«Correia Pinto»

De ordem do senhor Prefeito Municipal, levo ao conhe
cimento de todos os interessados e do povo em geral que se 
acha aberta concorrência pública com o prazo de vinte (20) 
dias (art. 27 do Código de Posturas) de oitenta e hum (81) lo
tes de terrenos pertencentes ao Patrimônio Municipal e situa
dos nas proximidades do Aeroporto Correia Pinto desta ci-

Lotes n s 14. 15 e 16 - quatorze (14) metros de frente 
e fundos e trinta (30) metros de tinha?» laterais-área quatrocttos 
e vinte metros quadrados (420m2)

Quadra D: - Lote n- l treze (13) metros de frente; 
dezesseis metros e cinquenta centímetros (16,50m) de fundos; 
vinte e nove metros (29m) nas linhas laterais; área quatro 
centos e viute metros e setenta e cinco deciinetros quadra 
dos (420,75m2); esquina.

Lote n* 2 - doze metros (12m ) de frente; dezesseis 
metros e cinquenta centímetros (16,50m) de fundos; vinte 
e nove metros <29m) de linha lateral esquerda; trinta me 
tros (30m) de linha lateral direita; área quatrocentos e vin 
te e dois metros e cinquenta decimetros quadrados (422,50m2)

Lote n* 3 - doze metros (12m) de frente; dezenove me
tros (19m) de fundos em linha quebrada; quarenta e srte 
metros e cinquenta centímetros (47,50m) de linhas laterais: 
área setecentos e sessenta e quatro metros e cinquenta deci 
metros quadrados (764,50m2).

Lote n 4 - doze metros (12m) de frente; quatorze me
tros o cinquenta cintimetros (14,50my de fundos; trinta metros 
(3nm) de linha lateral esquerda; viute e nove metros (29m) de 
linha lateral direita; - área - trezentos e setenta e treis me
tros e setenta e cinco decimetros quadrados t373,75m2).

Lote n 5 - treze metros fl3ra) de frente; quinze metros 
e cinquenta centímetros (15.50) de fundos; vinte o nove me
tros U9m) de linhas laterais, esquina; - área trezentos e no
venta e treis metios e setenta e cinco decimetros Quadrados 
(393,75m2). M

Lote n- 6 - doze metros e cinquenta centimetros (12.50m) de fren 
te, dezessete metros e cinquenta cts. (17,50m) de fundos; trinta 
metros (30m) de linha lateral esquerda; trinta e quatro metros 
(34m) de linha lateral direita; área - quatrocentos e sesseu- 
ta e oito metros quadrados (468ro2)

♦ L°(\l “C l7 V qUínze metros ( l5ra) de frente; dezesseis
metros (lòra) de fundos, quarenta e treis metros (43m) de li
nha lateral esquerda; quarenta e oito metros (48m) de linha
do8 (650m2e) ’ '  Se,SCentos e cinquenta metros quadra-

Lote n- 8- dezesseis metros (16m) de frente- dezesseis 
metros e cinquenta centímetros (I6,50m) de fundos; vinte e

(Continua na 5a p á g in a )
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Desconto do impôsio de renda na 
fonle a pariir de Cr$ 168 mil

ml.ni8,éri0s' autarquias.vil da Presidência da Re
pública, ministro Luiz 
Viana, de ordem do pre
sidente Castelo Branco, 
expediu aviso a todos os

entidades paraestatais e 
de economia mista no 
sentido de que façam 
cumprir, ainda no mês 
em curso, através de seus

Agradecimento
lembrado0*3’ fÍlh° S’ genros’ *nora e irmãos do sempre

m a u r o  r o d o l p h o

vem por meio dêste externarmos os mais profundos agra
decimentos ao ilustre médico Dr. João Costa Neto que 
sempre o as-istiu com dedicação e carinho, e as pessoas 
amijas que cs confo. tiram, Jenviando-lhes flores, telegra
mas, visitando e acompanharam até a sua última morada 
Nossos agradecimentos também às digníssimas irmãs do 
Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Extendem seus agradecimentos à Penha S/A, TAC e 
LABRE. pelos serviços prestados na jcomunicação de noti
cias aos familiares ausentes.

Lages, 25 de Julho de 1964 

Vva. Thalita A. Rodolpho e demais |parentes

Posto F ox
— DE —

PE D R O  VANON1
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
M antém  anaxo uma oficina m acânica 
par a  m elhor tendr os S9us mvesi 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319 

Lages -  Santa Catarina

órgão pagadores, o des
conto do imposto de ren
da na fonte, sôbre salá
rios a partir de cento e 
sessenta e oito mil e um 
cruzeiros, a contar de 1* 
julho corrente. A deter
minação é decorrente do 
disposto no artigo 12 da 
lei sancionada a ifi dês
te mês que criou um no

ivo sistema de tributação.

Noite de 
autógrafos
Realizou-se quarta fei

ra última, às 19,30, nos 
salões do Clube 1* de 
Julho, a «Noite de Au
tógrafos», oportunidade 
em que foi lançada em 
Lages o Livro «Política 
Agrária», de autoria do 
conhecido |engenheiro a- 
grônomo Glauco Olinger.

Êste livro nos apresen 
ta a atual situação agro 
pecuária de Santa ;Cata- 
rina e as suas soluções.

Posto de Molas Brasil Ltda
Com Fábrica  própria de molas para veículos -  Vendas e 
Serviços ~ Serviços especializados de adaptações em geral 
Arqueamento de molas com nova têmpera ■ Fabricantes de 

molas para qualquer tipo de veiculo

Maquinário moderno recentemenls adquirido
em São Paulo

Avenida D. Pedro II. a / n °  Bairro Coral - Caixa Postal, 300

LAGES
SANTA CATARINA

Instalado um Curso 
de  A perfe içoam ento  
de P ro fe sso re js  Ru

rais
Recebemos o seguinte oficio:

Inspetoria Regional de Educação da 5a
Região

Lages, 22 de julho de 1964

Ofício n- 32/64-D

limo. Sr. Diretor
Nesta

Temos a honra de levar ao vosso conheci
mento, que dia 20 do corrente, instalamos no Co
légio Normal Vidal Ramos desta cidade, um Gru
po de Aperfeiçoamento de Professores Rurais.

As aulas encerrar-se-ão dia 30 às 20 horas no 
salão nobre do mesmo Estabelecimento.

O curso em tela está sendo ministrado por 
profas. lageanas que se aperfeiçoaram em Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul.

Os cursistas são em número de 21, todos com 
exercício em Escolas que funcionam nas compa
nhias do 2 Batalhão Rodoviário.

A realização deste Curso devemos aos enten
dimentos mantidos entre o Cel. Comandante do 2' 
Batalhão Rondon e a Inspetoria Regional de Edu
cação,

O Batalhão proporcionou diárias aos profes
sores cursistas e a Inspetoria Regional parte téc
nica e professores para ministrar o curso.

Aproveitamos a oportunidade, para convidar 
êste novel órgão de imprensa para as solenidades 
de encerramento do curso.

Saudações

Wilson Cesar Floriani
Inspetor Regional

Agradecimento
Luiz Marchi, agradece aos Drs. Accacio Ra

mos Arruda Filho e Celso Andersou de Souza, às 
bondosas Irmãs, enfermeiros e enfermeiras do Hos
pital Nossa Senhora dos Prazeres, aos bons vizi
nhos e ao povo em geral, que com suas atenções 
e trabalho dedicaram à inesquecível

LAÜRA MAHCHI

falecida nesta cidade, à 16 do corrente.

Agradecem ainda a todas as pessoas que en
viaram flores, coroas, telegramas e fonogramas, e 
que acompanharam aquela ente querida até a sua 
última morada.

À todos pois, a sua imorredoura gratidão.

Lages, 25 de Julho de 1964.

p a ra suas cargas e enccm endas
Transportadora R O D O L A C E S

_  çom filiais nas principais cidades do país —
S e g u r a n ç a  e Pontualidade

Matriz - U n id a  Marechal florim  388-tone 381 -  Caixa Postal 7? -  l a p - S I
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Prefeitura M unicipal
Estado de Santa Catarina

D E C R E T O  N 18 
de 8 de junho de 1964.

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

D E C R E T A :

Art. 1’ Fica aberto, por 
conta do excesso da arreca
dação do corrente exercício, 
um crédito especial de cinco 
milhões de cruzeiros (C r$ ... 
5.009.000.00) p a r a  atender 
compromisso da Prefeitura 
com o Gabiuetede Planejamen 
to do Plano de Metas do Go
verno de Santa Catarina, au 
torizado pela Lei n' 146 de 
4 de outubro de 1963.

Art. 2' - Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 
Prefeitura Municipal de La

ges, em 8 de junho de J1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secreta 
ria da Prefeitura, em 8 de 
junho de 1964.

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Kesp. p/Secretaria.

do
Município, na Escola 
Municipal de Fazenda 
Salto, distrito de Capão Alto, 
para a Escola Mista Municipal 
de Jaquirana II no mesmo 
distrito, a contar de 25 de 
maio do corrente ano.

D E C R E T O  
de 8 de junho de 1.964

Remover:

De acordo com o art. 
letra b da Lei n' 71 de 7 < 
dezembro de 1949

Mista I Que os senhores Ana cie 
Antônio Olibom. Ivo Amaran 
te Muniz e João Pedro Ghior 
zi, fiscais auxiliares contra 

desta Prefeitura, n- 
até nova deliberação,

Prefeitura Municipal de La
ges, em 8 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefe.to Municipal

Publicado o presente decre
to na Diretoria do Ensino 
Municipal em 8 de junho de 
1.964.

tados
quem,

adidos à Agência da SUNAn 
dêste Município.
Prefeitura |Municipal de La 
ges, em 9 de junho de Iqr,' 

Wolny Delia Rocca 
,'Prefeito Municipal

De
PORTARIA 

9 de junho de 1964

Mercedes de Liz Netto, que 
exerce o cargo isolado de 
provimento efetivo de Pro-! buiçõés, 
fessor Padrão D-Complernen- 
tarista do Quadro Único do

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

DETERMINA

Para as suas refeiçfces
VA AO

0. fio-nto. p-te-feiido. fia la  itu  fiatadah.
Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

B AIR R O  C O R A L

— Santa CatarinaLages

/

c i o
N U N C A  V I S T A

Você comprará íudo no CREDIÁRIO YORK em 24 
pagamentos, e além disso estará concorrendo a um 

modeinissimo KARMANN GHIA de graça

líT

i __

| Rua Presidente Nlereu

L A 6 E Í

colossais vantagens
Ramos, 255  - Fone, 506

/ A N T A  C A T A P B N A

./ / X -

GO ——= 5  ̂O© p r o v o u :
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

L E I N- 179 
De S de junho de 1964

Declara d e utilidade 
pública faixa de terras 
e dá outras providen

cias

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages

Faço saber a todos os ha
bitantes deste Município que 
a Câmara |Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguinte

L E I :

Art l - - Fica declarada de 
utilidade pública e o Chefe 
do Poder Executivo Munici
pal autorizaao a receber por 
doação, permuta, compra, de
sapropriação amigável ou ju
dicial, uma área de terras 
destinada ao prolongamento 
da Rua Salgado Filho, e o- 
cupada por dois casebres, 
parte essa a ser desapropria
da entre as Avenidas Cam
po Sales e Camões.

Art 2‘ - O Executivo Mu
nicipal abrirá o crédito es
pecial necessário ao cumpri
mento do artigo 1 .

Art. 3- - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 8 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria I
da Prefeitura, em 8 de junho 
de 1964.

Asdrubal U. de Sousa Pinto 
Re6p. p/ Secretaria.

LEI N 189
De 8 de junho de 1964

Prorroga por mais trin 
ta (30) dias Imposto 
Rural e Taxa Rodoviá

ria

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages,

Faço ^saber a todos os 
habitantes dêste Município 
que a Câmara Municipal De
cretou e eu sanciono a se
guinte

*  ,LEI:Art. 1* - Fica o Chefe do
Executivo Municipal autori
zado a prorrogar por mais 
trinta (30) dias o prazo para 
° pagamento do Imposto Ru
ral e Taxa Rodoviária, sem 
multas.

Art. 2' - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dis
posições em contrário. 
Prefeitura Municipal de La 
ge6, em 8 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria, 
da Prefeitura, em 8 de junho 
de 1964

Asdrubal Guedes de Sou 
sa Pinto

Res. p/ Secretaria

L E I  N- 181 
De 8 de junho de 1964

Dá nova redação ao 
artigo 4* da Lei n' 162, 
de 9 de março de 19b4.

Eu, Wolny JDella Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages, t

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguin
te

L E I :
Art. V - O artigo 4- da Lei 

n’ 162, de 9 de março di 
1964, passará a ter a seguin
te redação:

Art. 4- - Ficam estabeleci
dos prêmios no valor de 
quatrocentos mil cruzeiros 
lCr$ 4i>(i.UOo.oO) para os ven
cedores do concurso do an- 
te-projeto da Estação Rodo
viária. que será julgado por 
uma Comissão Técnica com

=  A t e n ç ã o  — ,
Para os seus servi-, 

ços de fotos em geral- 
revelações de filmes etc. 
procurem o F  O  1 O
S A N T A  R IT A , à Rua 
Hercilio Luz. em frente' 
ao Centro Operário. 

Rapidez e Perfeição

VENDE-SE
Conjunto dl- caldeira o cllj f í r Jjpem|^xüna "economia 

leno funcionamento. Potência 4o - pecas p()Sto
üs interessados queiram dir.gir-sc à Auto Peças 

■oral Ltda. ou pela Caixa Postal, 281 - Lagí - • •

posta de Engenheiros e Ar
quitetos, nomeados pelo Pre
feito Municipal, com as se
guintes distribuições:

1’ lugar Cr$ 200.000,00

Vende-se serra
ria completa

Vende-se uma serraria 
completa com serra - fita 
com volante de 1,35 mts. 
Refiladeira automática, fabri
cação de Schinzel & Irmãos. 
Destopadeira automática com 
corrente. Transmissões -Po- 
-lias e demais pertences. 
Com locomovei de 200 H P  
Com registro no 1NP. Ven
de-se também um trator 
C A TE R P ILLA R  - D- 4 - 
com lamina e guincho.

Tratar na firma Agro In
dustrial Anita Garibaldi Ltda 
Bairro Coral * Lages - SC.

2' lugar 100.000,00
3- lugar 50.000,00
E duas classificações hon

rosas com um prêmio de vin
te e cinco mil .cruzeiros 
(Cr$ 25.000,00).

Art. 2- - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua 
publicação, revogadas a s 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 8 de junho de 1964 

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 8 de ju
nho de 1964.
Asdrubal G. de Sousa Pinto 

Resp. p/ Secretaria.

Visite o Museu Thia- 
go de Castro

Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 
Lanche) - Lages - S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en- 
derêço acima

T O B A T T A  =

PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

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

F I N A N C I A D O  

A T É  

3 A N  O S 

B. B R A S I L

O M A I S  

V E N D I D O  

N O

B R A S I L

f

é investimento garantido
Possante motor V -8, de 167 H .P .- 25 anos à frente de qualquer 
outro em sua classe. Custo de manutenção mais baixo, menos gasto 
de combustível e o mais alto valor de revenda: vantagens exclusivas 
provadas por mais de 3 4 0  mil proprietários Ford em todo o Brasil! 
SUPER FORD: hoje e sempre, o melhor negócio em caminhões

Ir
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Duração: 8 horasO desenrolar das 500 MILHAS

CIRCUITO: Avenida Pres. Vargas, Avenida Camões/ BR-36 e Avenida Duque de Caxias

Ao que se anuncia, Ro
que deverá retornar às 
fileiras do seu antigo 
clube, a S. E. Arco Íris, 
onde outrora demonstrou 
ser um^grande crack.

O S. C Internacional 
acaba deliberar o atleta 
Roque de suas fileiras, 
por julgá-lo prescindível 
para as disputas dos jo 
gos do campeonato esta
dual.

te o equilíbrio nas ações Tendo em vista à realização das "500 Milhas
de Lages, a ser iniciada amanhã às 8 horas, o 

Com este resultado, o clássico Gua-Nal, pelo campeonato estadual foi 
bugre conservou-se ainda adiado para uma outra ocasião, 
no sexto posto da tabe- Assim, pelo campeonato estadual, teremos sò- 
la, e o Olinkraft mante- mente a realização dos jogos Juventus x Santa 
ve "a sua previlegiadaiCruz, em Porto União, e Botafogo x Peri Ferro- 
posição de vice lider. | viário, em Canoinhas.As Testemunhas de Jeo

vá desta cidade, têm o 
prazer de convidar todas 
as pessoas de boa von
tade para assistir uma 
conferência especial com 
o tema: «Edificação de

uma Famíli t Feliz »
Será proferida em seu 

Salão do Keino, situado 
à Rua Frailiano Ramos, 
n- 58. Terá lugar às 15 
horas do dia 2 de agosto.

Esta conferência será 
o climax de um progra
ma especial de uma se 
mana organizada pela 
Sociedade Tôrre de Vi
gia, e dirigido por um 
representante regional, o 
Sr. G. P. da Luz.

A M083ÍAR
de

G E L S O  R I G O NQUEM NAO ANUNCIA
— Se Fsconde — A t a c a d o  e  V a r e i o

Quartos - Varandas - Balcões - Mesas Fórmicas - 
Colchões de móla e um variado sortimento de 

Presidente Vargas (Ao lado da Mercantil Achyles Marin S/A) -

Sofás-Cama
móveis

Hara s : . j  anúncios procure

CORREIO LAGEANO 
Rua Mal. Deodoro, n° 294 Estendemos dêsde 

nossas boas vindas. S. Catarina

xaitame os seus olhos periodicamente
^ Uma cortezia da Joalheria 
/**<! S1 e Otica Mondadori

' ■ (c a ir ic io  Dr. A c a c io )

/a n ta  C atarin a
O clichê fixa o ultra-moderno aparelho ORTHO- RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indicar a capacidade dos olhos.
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Lourdes N Coêlbo Borges 
Dora P. Blessmsnn 
Carlos Pons y Sea 
Carlos N- Dacharry 
Jarbas Castro Hlbf 
Dr. José Antunes 
Aloisio Ramos

Ana Maria

Ubirajara Gamborgi Valim

Roberto Waltrick

Empréstimos 
União para as 

feituras

Buenos Aires

Recente ato do Senhor Pre
sidente Castelo Branco res
taurou a vigência, em todo o 
território nacional, dos Con 
vênios Nacionais de Estatísti
ca Municipal. O diploma le 
gal (decreto n' 53 H47 de 
5-6-64) visa a restabeleceras 
condições fixadas naqueleB 
instrumentos de acordo inter- 
governamental, a fim de que 
a Estatística brasileira alcan
ce o desejado nível de efici
ência, conforme reclamam o 
desenvolvimento do País e os 
interesses da Segurança Na 
cional.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, por 
intermédio de nas Inspeto- 
rias Kegionais e Agências 
Municipais, ci i.tinua de pos
se do direito de arrecadar ; 
«taxa de estatística», tributo 
que incide sôbre os ingres 
sos em estabelecimentos de 
diversões e cujo produto se 
destina à Caixa Nacional de 
Estatística Municipal.

De outra parte, os Govêr-

Prosseguindo na publicação dos nomes dos 
visitantes no decorrer dos meses constantes ao 
ano de 1963, entramos agora em 1964, cuja publi
cação segue a ordem anotada no Livro de presen
ça, obedecendo, assim, a primeira fase de reaber
tura deste Museu, já que em 1963 estava êle, pra
ticamente fechado não obstante a essa irregulari
dade verificada contra a nossa vontade, mesmo 
assim, de livre e expontânea vontade o seu fun
cionamento, à portas fechadas, prosseguiu em a- 
tenção ao continuado número de interessados que 
a êle procuravam e que fôram atendidos para tão 
importante conhecimento da nossa vida social 
num passado distante que precisa ser divulgada, 
para qu* não caia no esquecimento a origem e o 
esforço oos homens do passado na formação da 
cultura 1 geana.

Paulo

Armando Ribeiro de Castro »

Thiago Vieira de 
Diretor

Atacado e VareJc

Genetcs aíim enticic*  -  Con
servas-Eebidas em  aeraletc

Distribuidor exclusivo dos famosos 
Produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

Clotilde Ramos Chaves 
Walfiorairo Boaventura Chaves 
Gilbt to Bitpncourt
Walc mar Visconti Militar-Coronel - Rio 
Herminia Costa Visconti Rio
Frid< I;no Sell Lages industrial 
JudiUi Aibuquerqu.*
Marl ie Meuegotto
J. E Albuquerque 
Hug< Aquino Schreiues
Marpnrida L. Coêlho Borges Porto Alegre

O único dispositivo novo 
introduzido na legislação cm 
aprêço é o que se encontra 
no artigo 3' do citado decreto.

< A concessão de emprést - 
mos e financiamentos da 
União aos Municípios, cu a 
obtenção dos mesmos, atia- 
vés da União, fica condicio
nada à observância pelos Mu
nicípios, dos Convênios Na 
cionais de Estatística Muni
cipal, atestada peli Secreta
ria Geral do Cons> iho Nacio
nal de Estatística » 

Fortalecida fica, sssim a 
execução dos mencionados 
Convênios em todo o Brasil, 
de vez qui dora\ante ne
nhuma Prefeitura em falta 
para com a Estatística obte
rá da União, ou por intermé
dio desta, empréstimos ou fi
nanciamentos de qualquerjn - 
tureza e a qualquer titulo 

A propósito, nossa reporta
gem proccrou ouvir o Sr. 
Aroldo Caldeira. Inspetor Re
gional do I.B.G E. em (Santa 
Catarina, que nos declarou:

«A  medida permitirá o 
prosseguimento das tarefas 
estatísticas em todo o País, 
sem os prejuízos da incom
preensão de certos govêrnos 
estaduais e municipais, exce
tuados dêstes os de nosso 
Estado, que jamais criaram 
quaisquer - dificuldades aos 
nossos trabalhos, ao contrá
rio só os têm prestigiado. 
Acredito que o I.B.G.E., sob 
a direção do Gal. Aguinaldo 
José Senna Campos e (do 
Tte. Cel. Germana Seidl Vi- 
dal, agora que a instituição 
tem 6ua estrutura orgânica 
resguardada face à restaura
ção dos Convênios Nacionais, 
poderá fornecer ao Brasil as 
estatísúcas de que êle neces
sita para planejar o seu gran
dioso futuro. Numa palavra, 
alcançaremos a desejável e- 
ficiência. A eficiência que to
dos nós, os ,'que servimos à 
Estatística, temos de assegu
rar, e aquêlee que se servem 
da Estatística tem o direito 
de exigir».

(Transcrito de A GAZETA de 
Florianópolis, edição de 

15 7-64)

O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais. 
E é só?
O estofamento dos bancos agora é 
dotado de faixa centrâl da tecido, 
de ótima qualidade.
Vantagens: é mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual
quer tempo.
E v. vai gostar muito das 5 novas

e lindas côres do Sedan Volkswagen 
e das 6 novas côres do Karmann 
Ghia.
E na Kombi?
Bem, há novos pisca-piscas dian- 
leiros.
A tampa do cofre do motor agora 
lem mola que facilita a ação de 
abrir, fixar e fechar.
E a Kombi Luxo e a Kombi 6 Por
tas foram equipadas com esguicha-

dor de pára-brisa.
Quase esquecemos de mencionar 
também a linha Kombi tem nc 
côres: 3 para a Standard e Fur 
® ^ combinações de côres par 
Luxo (realmeníe muito bonitas). 
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso. ^ V jj
Faça-nos uma visita. ^ yL

R E V E N D E D O R  A U T O R IZ A D O : 
LA JIrJ  Í/ A  - i i i t o n

A c e ^ s c r i c s
Avenida Marechal Floriano. 373 -  Fone 225
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f

Mazzochi, Iciti S/fl. Ind, Com.
Convocação

1 São convidados cs senhores 
ii\ma para a assembléia geral extraordinária que 
deverá realizar se no dia 13 de agosto de idíU 
íis K) horas, na séde social nn r . i « * '̂
Grande » n, nesta cidade de Lages Dara TlFe.??01™  
t> deliberarem sòbre a seguinte"’ P discutirem

Ordem do Dia
a) Modificação parcial dos estatutos sociais

em seus capítulos 3 e 8\ rociais
b) Outros assuntos de interesse social.

Lages. 15 de julho de 1964 
Antenor Mazzochi - Presidente 

Alniir Mazzochi - Diretor Gerente 
lliu io Lt tti - Diretor Vice - Presidente

11a pagina

C O N V ITE
A Diretoria do Serrano Tenis Clube, comuni

ca aos seus distintos associados, que fará rea
lizar em seu salão de festa, a Soirée da Mascara 
que se realizará dia l - de Agosto, com inicio às 
'11 horas, com a animação de seu conjunto SIN
COPADO.

Estão convidados tôdas as filhas dos sócios 
para concorrerem a um prêmio pela a mais bela 
e original máscara da noite.

E indispensável a apresentação da carteira 
social.

A Diretoria

r~ r

. Q  o  ^ e \ V A ° '  y e a ü i p a d o c - :  

a r a d a s , u  - j e e p  \ p e r v . \ ^ : y  0  

plOÍeis 0 no'*°.r motor o> gaS . sUa

i ' »  Í p  ■ o<

desepnP
c o r f l
\}CV-

as '».arll é o ^ oXoXr a ^ oSv ò '-’ C^ t ô d a s  a V ^ s  é  °  ^ “ 0 s  c o m e ç a  P ^ p ^ s e n -

as
ta«iaS

.W lUfi)

p'c un

.rt_ . *«.»•

2* 000 r P- -̂.a <J« «*»* p»rVid»®
d»s. 
\of1eqoiP

7aW ‘c í

N O ^ e
,»»»> .v>̂ .! 

PU J *02-11

*v*flida Presidente Vargas

Concessionário exclusivo:

b aência Planaltinc de Veículos
^  ^  i r r ^ i  P l i i n u l f i m i  T m n o  _ A A A. P v  1

k> « A * •

Sindicato dos T raba
lhadores nas Indus
trias Mecânicas, Me
talúrgicas e do M a 

terial Elétrico de 
Lages

Edital N* 3
Faço saber aosiique o pre

sente virem ou dele tiverem 
conhecimento que, no dia 
9 de Agosto de 1964, na sé- 
de dos Sindicatos à Rua Ro- 
tary, 170, serão realizadas 
nêste Sindicato as eleições 
para sua Diretoria, Membros 
do Conselho Fiscal e Repre
sentantes da entidade no 
Conselho da Federação a 
que está filiado e respecti
vos suplentes, ficando aber
to, o prazo de 28 dias, que 
correrá a partir da primei
ra publicação dê6te, para o 
registro das chapas na Se
cretaria, de acordo com o 
disposto no art. 1. da Por
taria Ministerial n 146, de 
18 de outubro de 1957.

As chapas deverão ser re
gistradas em separado, sen
do uma para os candidatos 
à Diretoria da entidade, Con
selho Fiscal e respectivos 
suplentes e outra para os 
Representantes no Conselho 
da Federação na forma do 
disposto no art 5 da citada 
Portaria.

Os requerimentos para o 
registro das chapas deverão 
ser apresentados na Secreta
ria, em três vias, assinadas 
pelo cabeça de chapa e a- 
companhados da relação as
sinada por todos os candida
tos, pessoalmente, não sendo 
permitida para tal fim a ou
torga de procuração, devendo 
da mesma constar todos os 
dados indicados no § J!- do 
art. 5‘ da Portaria n 146 de 
18-10-57.

Vicente Schaefer 
Presideate

Deputado Fer
nando Viegas
Acompanhado de sua 

exma. e>posa d Eudete 
Viegas, esteve em nossa 
cidade, tendo regressa
do já á capital do Es
tado. o Deputado Fernan 
do Viegas, lider da UDN 
na Assembléia Legisla
tiva Estadual.

Em Lages, o Deputa
do Fernando Viegas, 
participou de um jantar 
intimo no Restaurante 
Napoli, em que compa
receram o Senador Celso 
Ramos Branco acompa
nhado de sua exma es
posa d. Alzira Garnbor- 
g i  Branco, Deputado 
L a d i r C h e r u b i’ n i 
e o Dr. Josó de Castro 
Gamborgi.

Na Princesa da Serra, 
o Deputado Fernando 
Viegas manteve vários 
contactos com seus ami
gos e correligionários 
aqui residentes

- A T E N Ç Ã O

«cnu Fnd Tel Planaltina Fone, - 444 - Cx. Postal, 333 - Lages
S, IcUo -

c.s

Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.
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A Vemag acaba de lançar no mercado o Belcar 

1001, com vários melhoramentos na carroçaria e nos cons
tituintes mecânicos, apresentando-o cm seis novas côres. 
O Belcar 1001 DKW-Vemag ganhou 15 melhoramentos, em 
que se destacam novas portas dianteiras, abrindo no senti
do inverso das anteriores. As modificações foram projeta
das e executadas pelos Departamentos Técnicos da Vemag 
e demandaram a execução de elevado número de ferramen
tas e dispositivos novos, implicando em vultoso investimento.

O  JNovo B e lc a r  1001
Os melhoramentos introduzidos no Belcar 1001 po

dem ser assim resumidos:
. Novas portas dianteiras, abrindo em sentido in

verso às anteriores 
. Dobradiças embutidas
. Maçanetas externas funcionais, com botão de 

pressão
. Nôvo sistema de batentes e trava das portas 
. Travamento interno das portas com maior se

gurança
. Nova vedação das portas
. Nôvo sistema silenciador que assegura melhor tor- 

que, maior potência e economia de combustível 
. Polia dianteira do motor mais pesada, para me 

lhor equilíbrio dinâmico 
. Nova fixação do dínamo 
. Ruptor do distribuidor mais silencioso 
. Painel revestido em plástico prêto fosco 
. Cinzeiros nas portas traseiras 
. Novos padrões de estofamento em napa a duas 

côres
. Volante da direção e botões na côr prêta 
. Nôvo distintivo de identificação lüül

Côres
As novas côres do Belcar 1001 DKW-Vemag apre

sentam as últimas novidades cromáticas do nosso mercado 
e foram cuidadosamente escolhidas de acordo com o gôsto 
do público brasileiro. São elas: cinza-gêlo, cinza-fumo, ver
de azulado, azul diamante, bege escuro e castanho doura
do. Para as quatro primeiras côres, o estofamento é uma 
combinação de azul claro e azul escuro. As duas últimas 
(beje escuro e castanho dourado) têm estofamento bege | 
claro e dourado. O revestimento interno do teto é na côr 
pérola.

O material empregado no estofamento e nos re
vestimentos é de primeira qualidade e, a exemplo das tin
tas, foi exaustivamente testado nos laboratórios de Contro
le de Qualidade da Vemag.

Serrana. - Lt«la, Veículo» e M áqu ina» -  saúda 
o» valoroso» motorista» pela passagem de sua data  
máxima.

Empolga a nossa 
500 milhas de

O grande aconteci
mento para a nossa ter
ra. no dia de amanhã, 
será sem dúvida alguma, 
a realização da monu
mental competição au
tomobilística denominada 
500 Milhas de Lages.

Para esta sensacio
nal prova, deverão vir 
consagrados azes do Rio 
Grande do Sul, Paraná, 
e S. Paulo alem de vá
rios volantes de nosso 
Estado, e naturalmente, 
coutando ainda com a 
presença de íamosos cor
redores locais.

A presença dos maiores 
volantes do sul do pa
ís nas 500 Milhas de La
ges, emprestará o máxi
mo de brilhantismo, fa 
zendo com que esta sen
sacional prova alcance 
repercussão além fron 
teiras de nosso Estado.

Numa promoção dig 
na do Automóvel Clube 
de Santa Catarina, e con
tando com o decisivo a 
poio de inúmeras firmas 
automobilísticas locais e 
das várias comissões pro 
motoras, as 500 Milhas 
de Lages está fadada a 
se constituir em aconte
cimento marcante para a

Princesa da Serra.

Dedicada a carros de 
turismo nacional, não po
demos prognosticar
um provável vencedor 
desta prova, sabendo-se 
apenas que os vários con
correntes estão com suas 
máquinas devidamente 
em fórma.

As 500 Milhas de La-

cidade as 
Lages

ges terá o seguinte jtj. 
nerário: Avenida presj' 
dente Vargas, Avenida 
Camões, BR-30 e Aveni. 
da Duque de Caxias.

Vários prêmios de 
valor, tanto em dinheiro 
como em troféus e me
dalhas, serão conferidos 
aos primeiros colocados 
dessa sensacional com- 
petição automobilistica.

CORREIO LAGEANO
U G E / 9  2 5  de J u lh c  de 1964

Sr. Sélio Melim
Juntamente com sua exma. familia, regressou 

de sua viagem de veraneio à cidade de Santos, o 
Sr. Sélio Melim, denodado diretor da importante 
firma desta praça, Crediário York.

Em plagas santistas, o Sr. Sélio Melim e seus 
exmos. familiares permaneceram cerca de quinze 
dias.

Noticiando êste acontecimento, destas colunas 
saudamos o Sr. Sélio Melim e seus familiares, de
sejando-lhes boas vindas.

R0D0 PINHO S/A 
Veículos e Máquinas

la u d a  a laboriosa olasse dos m otoristas  
pela passaaem de sua m á x im a  d a ta

S A L V E  25 D E  JU L + tO

LUES S/A -  Amomóveis e Acessórios
Saúda à distinta classe dos m otoristas, externando- 
lhes as soas mais atenciosas congratülacões pela 

passagem de m ais nm 25 de Julho

Hoepcke
Cumprimenta a todos os motoristas desta cidade, por 
ocasião do seu glorioso dia, pelo muito que fazem 

em prol do nosso progresso econômico.
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itura Municipal de
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência pública, com o prazo de

vinte (20) dias, para arrematação de terrenos

do Patrimônio Municipal situados nas imediações

do Aeroporto «Correia Pinto»

(Continuação da 4a página)

fonte metrÍ J ® . f de lateral esquerda; trinta metros 
(3Üm) de linha lateral direita; área - quatrocentos e cinquen
ta e nove metros quadrados (459m2).

Lote n- 9 - dezessete metros (17m) de frente; quinze 
metros e cmquenta centímetros (15,50m) de fundos; dezenove 
metros (l9m) de lmha lateral esquerda; vinte e hum metros 
(21m) de linna lateral direita, área - trezentos e dezoito me
tros e setenta e cinco decimetros quadrados (3l8,73ra2).

Lote n 10 - dezessete metros e cinquenta centímetros 
(17,50m) de frente; dezessete metros de fundos; vinte e hum 
metros (21m) fie linha lateral esquerda; vinte e treis me
tros (23m) de linha lateral direita; área de trezentos e setenta 
e oito metros quadrados 378m2); esquina.

Lote n° 11 - treze metros (13m) de frente; onze metros 
(llm ) de fundos; trinta e dois metros e cinquenta centímetros 
(32,50m) de linha lateral esquerda; trinta metros e cinquenta 
centímetros (30,50m) de Unha lateral direita; área - trezen
tos e sessenta e cinco metros quadrados (365m2).

Lote n° 12 - doze metros e cinquenta centímetros 
(12,50m) de frente; dezessete metros (17m) de fundos; trinta e 
treis metros (33m) de linha lateral direita; trinta e sete me
tros (37m) de linha lateral esquerda; área - quinhentos ê vin
te e sete metros e vinte e cinco decimetros quadrados . . . 
(527,25m2).

Lote n° 13 - quatorze metros (14m) de frente; dezesseis 
metros (16m) de fundos; quarenta e seis metros e 'cinquenta 
centímetros (46,50m) de Unha lateral direita; cinquenta e hum 
metros (51m) de Unha lateral esquerda; área - setecentos e 
vinte e dois metros e setenta e cinco decimetros quadrados 
(722,75m2).

Lote n° 14 - dezesseis metros (16m) de^frente; dezesseis 
metros e cinquenta centímetros (16,50m) de fundos; trinta me
tros e cinquenta centímetros (30,50m) de linha lateral direita; 
trinta e treis metros e cinquenta centímetros (33,50m) de Unha 
lateral esquerda; área - quinhentos e dez metros quadrados 
(510m2).

Lote n' 15 - treze metros (13to) de fiente, onze metros 
e trinta e cinco centímetros (ll,35m) de fundos, quarenta e 
tete metros (47m; de Unha lateral esquerda, quarenta sete 
metros (47m) de Unha lateral direita; área - quinhentos e déis 
metros e sessenta e dois decimetros quadrados (ol0,6_m~).

j  r  t nfp« Hp n s 1 a 12 coro doze metros
(lzm) ?e “ e ” e Ee fundos; trinta metros (30m) de linhas late- 
rais; áreas: trezentos e sessenta metros quadrados (^Om..) 
cada lote. Os lotes de n s 1 e 11 sao de esquina.

~  r  r ntes de n s 4. 5, 19 t  11 com doze me-
, , ^  ■ Lp t,indos- trinta metros (30m) de Unhas
ateri r máreaes trezentos e sessenta metros quadrados (360m2) diera 8 areas irezeint» 1ft ã0 esquina; lotes n*s 6 a

cada lote. Os lotes n s déis centimetros) de frente e
? c° m l l l 0 m  íonf e ra® , de ijohas laterais; áreas de tre- 
^ e ^ r C a T í í e t ó  metros quadrados (3:t3m2), cada lote.

j  Q u ad ra  G - Lotes n s 4 e 5 c„m doze

de frente e fundos e ‘ " " ‘V  metros quadrados (360m2) cada 
^reas - trezentos e sessenta n.s 6 7 8 e 9 cora onze me- 
ote; lote n* 5 - esquina Lot ° tr08’(ii,75m ) de frente e fun- 
*ros e setenta e cin®o cen 1Unhas laterais; áreas de trezen
tos e trinta metros (30mj o Hnauenta decimetros |qua- 
tos e cinquenta e dois metros e ciu4
t r a d o s  Í3 5 2  5 0 m 2 ) .

Q uadra X * Lote n- 1 - ccm quinze metres (lom) de 
frente, dezoito metros (18m) de fundos, vinte e sete metros 
(27m) de linha lateral direita e vinte e oito melros e cin 
quenta centimetros (28,50m) de linha lateral esquerda; área 
de quatrocentos e quarenta metros quadrados (440ra2) esqui
na.

Lote n- 2 - doze metros (12m) de frente; quatorze 
metros (14m) de fundos; vinte e oito metros e cinquen
ta centímetros (28,50m) de linha lateral direita; trinta melros 
(30m) de linha lateral esquerda: área trezeutos e setenta e 
nove metros e setenta e cinco decimetros quadrados . . 
(379,75 m2); lote n. 3 - doze metros (12m) de frente, doze me
tros e cinquenta centímetros (12,6üm) de fundos, trinía e treis 
metros (33m) de linha lateral direita e tiiuta e dois metros 
(32m) de linha lateral esquerda; área de quatiocentos e qua 
torze metros quadrados (414 m2).

Üs terrenos oferecidos por êste edital não poderão ser 
arrematados por preço inferior a oitoc^nijs cruzeiros (Cr» 
800,00) por metro quadrado.

A escritura só será outorgada trinta (30) dias após a 
arrematação e sòmeute mediauie prova de pagamentu total 
do valor do terreno arrematado.

Os lances só serão registrados e válidos mediante o 
pagamento, no ato, ile pelo menos vinte por cento (z0%) Uo 
valor da arrematação.

Qualquer interessado poderá arrematar o número de 
lotes que quizer, sujeitando-se, porém, iutegralmente, as còn 
dições da arrematação nos termos da Lei n- 182 e do Cóm- 
go de Posturas.

Os terrenos arrematados, cujos pagamentos não forem 
completados em trinta (30) uias ficarão liberados, perdendo, 
o concorrente, a importâucia paga, correspondente a vintt 
porcento (23'/0J do valor do terreuo, podendo, sendo conveni-u- 
te para a Muuicipalidade, ser chamado o seguudo proponen 
te, e, não interessando mais a êste, o terceiro, que, no caso, 
deverá pagar integralmente o valor correspondente ao lote 
(ou lotes) que lhe interessar; no caso de não convir para a 
Prefeitura chamar outro proponente ou no caso de o chama
do não se interessar, o lote continuara, sem mais formalida
des, em plena posse da Prefeitura podendo ser, em outra <>- 
portumdade levado a nova concorrência.

Quaisquer reclamações posteriores ao lei ão, deverão 
ser endereçadas em petição ao Sr. Prefeito, dt-ntro do prazo 
improrrogável de trinta (30) dias da data da arrematação.

Não serão aceitos lances de concorrentes que não es
tejam munidos de certidão de que nada devem à F* zenda 
Municipal. Estas certidões deverão ser requeridas com a ne
cessária antecipação.

De acordo com o parágrafo 4‘ do art. 3* da Lei n‘ 182 
as despesas de legalização dos lotes em nome dos arrema
tantes correrão por conta exclusiva dos mesmos.

Qualquer dúvida que surgir será resolvida com buse 
na Lei n‘ 182 e no Código de Posturas do Município de Lajes.

Acha se à disposição dos iuteressados, na Prefeitura, 
um mapa do loteainento constante deste edital; idêntico ma
pa será exibido aos concorrentes na hora do leilão.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 
8 de julho de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria

A Prefeitura Municipal está cobrando 
neste mêsr sem multa, o 2 a Semestre 
dos Impostos Territorial Urbano e Su

burbano
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