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intervenção nos I n s t i t u t o s
e  S  i  ;  D  S!

Todos os Conselhos A- 
ministrativos e Fiscais 
dos Institutos de Aposen- 
tadoria e Pensões e do 
SAPS, as Juntas de Jul
gamento e Revisão dos 
intsruos instituti s ]bera 
como o Couselho Fiscal

do SAMDU, ficarão sob 
intervenção do Ministé
rio do Trabalho, a partir 
de _5 de setembro pró 
ximo, de acordo com o 
que determina o decreto 
assinado, ontem, pelo

[ m i r e  È  beleza no Sarai! 
k Míss Santa Catarina
Conforme noticiamos anterior.nente realizar- 

se-á no próximo dia oito de agosto, o Sarau Be- 
neficiente de Miss Santa Catarina, promoção so
cial deste bi-semanário, onde o i iube 14 de Ju
nho será palco de um elegante encontro cie^beleza.

O Sarau Beneficiente de Miss Santa Catarina, 
tem o objetivo de proporcionar à sociedade la- 
geana mais ura acouteciraento social de rara be
leza e elegância, ao mesmo tempo, tem finalidade 
filantrópica, cuja renda total será entregue às ins-i 
tituições assistenciais mais necessitadas de nossa  ̂
cidade. I

O encontro da beleza deverá reunir Misses 
municipais de Santa Catarina, além da represen
tante da beleza da mulher Gaúcha, Srta. Rosa Ma
ria Gallas, Miss Rio Grande do Sul.

A Srta. Salete Chiaradia Miss Santa Catarina, 
magnífica representante de nosso^ Estado, seiá a 
anfitrioa das beldades que deverão estar presen-( 
tes na elegante festa do dia oito de agosto nos 
suntuosos salões sociais do Clube 14 de Juníio. j 

Naquela ocasião, a Srta. Salete Chiaradia, Miss 
Santa Catarina, apresentar-se-a a toda a socieda-^ 
de lageana com ricas toilletes ■e trajes j
lina, típico e gala) com que jdesfilou n •
nãzinho no Concurso de Miss Brasil -

Ao noticiarmos este acontecimento, os promo
tores d o "  7 e Miss Santa totamm.se d.ngem
nesta oportunidade aos associado. T ,ho c iube das' 
Junho, Serrano Tenis Clube, 1' de Julho, Clube das 
Ladies, das Soroptimistas, Lions, Rotâ ry, ̂  Amigas

de Lages, para que e™Pre* f u ap resença a mais 
laboração e prestigiem possamos o-!
esta promoção beneficiente, p J das várias1
bter uma renda considerável em *a£ f de nossa ci_ > 
entidades assistenciais tao nec 
dade.

coran Beneficiente de Miss 
As mesas para 0 ^aí a a partir do dia 1‘

Sania Catarina, estai ao a g Abdon Si
de agosto na Alfaiataria Chie com o o
queira.

cpnhores associados do Clube ( 
Lembramos aos sen mesas cativas a gen- 

14 de Junho, proprietários até às 12 horas
tileza de confirmai em a 
do dia 1" de agosto.

, •  ̂ cn ha do daremos maio- 
Na edição do P1*0* 1™ festa beneficiente, inclu- 

res detalhes desta grai _Q reServadas para
sive das surpresas que 
aquela noite.

presidente Castelo Bran
co, dispondo sôbre a re
formulação do sistema 
geral e administração 
transitória da Previdên
cia Social, criando, ain
da, comissões destinadas 
a elaboração e rever o 
projeto a ser encaminha 
do ^o Congresso com a 
quele objetivo. No proje
to aprovado pelo chefe 
da Nação, será estendida 
a Previdência Social aos 
trabalhadores rurais e às 
domésticas, devendo ês- 
tes benefícios entrarem 
era vigor a partir de r  
de janeiro de 1965. O 
sistema de colegiados 
nos lAPs e autarquias 
será mantido, com o for 
talecimento dos represen
tantes governamentais 
Após a conclusão <ios 
trabalhos dessa comis
são, Revisora. constituí 
da de quatros técnicos 
da anterior e dois repre 
sentantes de confedera 
ções patronais e ainda 
dois representantes dos 
trabalhadores e um ru 
ral, com a incumbência 
de revê-Ios. Como obser 
vadores, serão designa
dos dois membros do 
Senado e da Câmara Fe 
deral. O artigo 7‘ que se 
refere à intervenção, diz 
que «o ministro do Tra
balho determinará a in
tervenção, a partir de *5 
de setembro de 1964, nos 
Conselhos Administrati
vos e Fiscais dos Institu
tos de Aposentadoria e 
Pensões e do Serviço de 
Alimentação e Previdên 
cia Social, nas Juntas de 
Ju gamento e Revisão 
dos mesmos institutos e 
no Conselho Fiscal do 
Serviço de Assistência 
Médica Domiciliar de 
Urgência (SAMDU), re
compondo. em caráter 
transitório, até que seja 
promulgada a lei referi 
da no presente decreto, 
as respectivas adminis
trações». Finalmente, de
pois de tratar da desi
gnação dos intervento
res da Previdência So
cial a partir de 25 de 
setembro, o decreto mar
ca o prazo de 31 de a- 
gôsto para o término das 
investigações nos insti 
tutos.

Brasil ocupa décimo lugar ua pro
dução de automóveis

0 Brasil ocupa o 1 lugar na produção de veí 
culos, com a módia anual de 172 mil unilades, 
segundo estudo que aparecerá na edição de agos
to da Carta Econômica Mensal do «First National 
City Bank», revelando também ser de 155 milhões 
total de automóveis, caminhões e ônibus registra
dos em todo o mundo até fins de |1963.

Segundo aquêles estudos, os Estados Unidos 
continuam como o país de maior produção Janual 
de veículos, com a média de 9,1 milhões de* uni
dades seguido pela ^Alemanha ocidental Reino 
Unido, França, Japão e Italia, todos abaixo de 3 
e acima de 1 milhão de unidades, e Canadá 
União Soviética, xustrália e Brasil, com totais in 
feriores a 650 mil.

Angela Vasconcelos está entre 
as ma's cotadas ao titulo de 

Miss Universo
Aproximando-se a data da realização do concurso 

Miss Universo, em Miami Beach, Miss Brasil, a be/a A n 
gela Vasconcelos, está sendo apontada, segundo todos os 
prognosticos como uma das 15 finalistas, com chance de 
repetir o feito de leda Maria Vargas.

Além de Angela e da candidata dos Estados Unidos, 
estão cotadas fortemente as Misses Inglaterra, Suécia, Gré
cia, Finlândia e Holanda.

Com seu inglês excelente e seu espirito jovial, a bra- 
sileirinha vai, porém, somando pontos a seu favor. A to
dos atende gentilmente, sobretudo aos jornalistas. E che
ga mesmo a reclamar quando os representantes da impren
sa brasileira deixam de comparecer ao seu hotel.

Desconto na fonte somente em agosto

O  diretor da divisão do Imposto de Renda, sr. O r
lando Travancas, esclareceu à reportagem, a respeito das
recentes alterações na legislação do impôsto de renda que 
“ o desconto na fonte será efetuado a partir do pagamento 
dos vencimentos de agosto” .

Acrescentou o sr. Travancas que a declaração de bens, 
exigida pela lei, deverá ser apresentada junto à declaração 
de rendimentos a ser apresentada em 19t>5 relativa as ren
das auferidas em 1964.

Fêz questão o diretor Orlando Travancas de enfati
zar que a Divisão do impôsto de Renda de nenhum mo
do consentirá que o desconto seja efetuado retroativamen-
te à data da Reforma Constitucional que determinou a 
cobrança do impôsto aos jornalistas, magistrados e profes
sores.

" irra Coral
Está se instalando nesta cidade, na Vila 

Carolina, Bairro Coral, a moderna firma SAGECI 
Engenharia e Comécio S/A. que dentro de breves 
dias estará em pléno funcionamento.

Esta nóvel firma que disporá de confortável 
e completa oficina, será especializada^ na manu
tenção e refórma de tratores, caminhões e moto
res diesel, dispondo para tanto de todos or re
quisitos necessários à fiel execução dessas obras.

A mesma executará ainda, toro e qualquer 
serviço em motonivela ioras. solda e tôrno. pren
sas, furadeiras e qualquer material semi - pesado.

A SAGECI - Engenharia e Comércio S/A, te 
rá como Engenheiro Responsável o Dr. Wolfgang 
Hablitschek. pessoa profuudamente conhecedora 
dessas especialidades, e que será secundado por 
um grupo de valorosos técnicos no a^unto.

Desta maneira, todos os senhores.Tuadeireiros 
e possuidores de tratores, raotoniveladoras e mo
tores à óleo diesel, poderão dispor doravante 
dos serviços dessa nóvel firma, que executai a 
qualquer conserto em seus maquioários pesados 
ou leves com a máxima competência e rapidez.

Noticiando êste acontecimento, formulamos 
•os diretores da SAGECI - Engenharia e ( ornei- 
cio S/A, os nossos votos de felicidades em suas 
futuras atividades.

323102020132314801320000
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P re fe itu ra  M u n icip al d e
Estado de Santa Catarina

D E C R E T O  N' lí) 
de 9 de junho de 1.904

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

D E C R E T A :

Art. 1' - Fica aprovado o 
Loteamento de um terreno 
situado no Bairro Conta Di
nheiro, zona I suburbana, per
tencente ao senhor Celso 
Rosa Ramos, com a área su 
perficial de setenta e dois 
mil, oitocentos e quarenta 
metros e setenta e sete de- 
címetros quadrados (72.84 ),77 
m2)

Art 2 - Do terreno men
cionado ao art. anterior, pas- 
s i ao domiuio público a á-

rea de vinte e cinco mil, no
vecentos e vinte e dois me
tros quadrados Ç(25.922,0Om2) 
a serem ocupados com ruas, 
praças e jardins.

Art. 3’ - Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 9 de junho de 1964

VVolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secreta 
ria da Prefeitura, em 9 de 
junho de 1964.

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/Secí etaria.

Têrmo de contrato de 
locação de serviços

Têrmo de Contrato que en
tre si fazem a Prefeitura Mu 
nicipal de Lages e o Senhor 
João Pedro Ghiorzi para o 
fim que nêle se declara:

Aos seis dias do mês de 
junho do ano de hum mil 
novecentos e sessenta e qua 
tro (6-6-1964), na Prefeitura 
Municipal de Lages, no Ga
binete do Senhor Prefeito Dr 
Wolny Delia Rocca, ora de
nominado Contratante e de 
outro lado o senhor João 
Pedro Ghiorzi, ora denomi
nado Contratado, foi concluí
do êste contrato na forma e 
sob as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

O contratante usando de 
suas atribuições, contrata 
nêste ato o senhor João Pe
dro Ghiorzi, para na Prefei
tura Municipal de Lages, e- 
xercer as funções de Auxi
liar de Fiscalização da ra- 
zenda.

Cláusula Segunda
O contratado obriga-se a e- 

xercer os serviços atinentes 
às suas funções em periodo 
normal de trabalho ou ex- 
traordinàriamente.

Cláusula Terceir i
O contratante obriga-se a 

pagar ao contratado, mensal 
mente, como retribuição aos 
seus serviços, a importância

de trinta mil cruzeiro (Crj 
30.090,90), que será efetuado 
na Fagadoria da Prefeitura, 
pela verba 1-20 3 do orça
mento vigente.

Cláusula Quarta
O presente contrato terá 

sua vigqncia a partir desta 
data (6 6-64) e terminará seis 
(6) meses após, podendo ser 
prorrogado de acordo com 
as partes c o n t r a ta nte|s, 
bem como p o d e r á  sèr 
rescindido em qualquer tem 
po, por iniciativa de qualquer 
uma das partes, sem que cai 
ba direito de indenização 
ou reclamação judicial ou 
extra - judicial.

E, para firmeza e valida
de do que ficou acima esti
pulado, foi lavrado o presen
te têrmo de contrato que vai 
assinado pelas partes contra
tantes.

Prefeitura Municipal de La 
ges. em 9 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Contratante

João P'adro Ghiorzi 
Contratado

D E C R E T O  N’ 20 
De 10 de junho de 1964

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

D E C R E T A :
Art. 1' - Fica aberto por 

Sjj conta do excesso da arreca- 
j§ dação do corrente exercício, 
j j  o crédito especial de cento 

e noventa e seis mil jcruzei- 
ro8 il96.909.O0i para cobrir 
despesas decorrentes da Re
solução n' 12/64 da Câmara 
Municipal.

Art 2 - Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 10 de junho de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura em 10 de 
junho de 1064.

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

NOVIDADE: É o nôvo
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUFÃO Super de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
mais orronque, mois Iorque, 
mois rendimento - dolodo de 
nôvo rodiodor de óleo, pora mon- 
ter a viscosidade ideal e ossegu- 
rar perfeita lubrificação do motor.

NOVIDADE: 0 nôvo
ovonço manual do distribuidor, 
que possibilito regular o desem
penho do motor òs influências 
de altitude, de qualidade e oc- 
tonogem do combustível. Novi
dade é também o nôvo e maior 
tonque de gosolmo: 85 litros

NOVIDADE: o nôvo
espaço interno! 0 nôvo teto do 
SIMCÁ TUFÃO oferece espaço adi
cional pora os 3 ocupontes do 
banco traseiro (mois oltura in
terno e mois espaço entre os 
boncos): os assentos são novos 
—  ultramocios! Com nova con
formação e nôvo estofomento!

NOVIDADE: o duplo
sistemo anti-roubo! Trova no 
câmbio: o giro da chave aciona 
uma trava que imobilizo o ola- 
vanca do câmbio na posição 
marcha-à-ré. Trava interna dos 
portas dionteiros: o botão de 
trova tem de ser girado (1/2 
volta) para destravor a porto.

NOVIDADE: A nova
visibilidade! Póra-biiso dianteiro 
mais inclinado, maior, oumen- 
tando a já excelente visibilida
de panorâmico do SIMCA. Maior 
retrovisor com dispositivo anti- 
ofuscante! Painel totalmente es- 
tofodo, completo (govela pora 
cigarros)! Isoloção termo-ocús- 
tico ! Além dos 2 quebra-sóis 
convencionois, mais um centrol, 
todos luxuosamente estofados!

Venha conhecê-lo hoje mesmo em

C rvREM A — Çla. Revendedora dcM císrc e

N O VID A D E: As novos 
cores! Os SIMCA TUFÃO são apre
sentados em 28 combinações de 
cotes. I I  delas utilizam 'moder- 
mssimos tons metálicos (é a pri
meiro vez que um carro de pas
seio biasileiro é entregue pela 
tabriconte com cõres metálicas).

Rua Manoel Thiago de Castro 174 L A G E S Santa Catarina

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 HP 
Com registro no INF. Ven
de-se também um trator
C A T E R P IL L A R  - D- 4 -
com lamina e guincho.

Tratar na firma Agro In 
dustnal Anita Ganbaldi Ltda 
Bairro Coral * Lages - S.C
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D K W  sagra-se campeão absoluto 
dos 500 Quilômetros de Lages

prova, e só não conseguiu 
uma posição mais desta-

raeC„°têf0dTvulg^o^r^filItaT U“  t0‘al de 82 TO|-

com ^enic1omá s g9° 30Uho“ Os I tam bém ^em  8e |Câ a  ' se deve à  esse •»-
,.n -Circuito comnrpcnrti. 7» lugar, caT o n” íhj COm °  seu velcu-

d. de Lages, pilotado pe
no )eircuito compreendi
do pe!a Avenida Presi
dente Vargas. Avenida 
Camões, BK-36 e Aveni
da Duque de Caxias, a 
grande prova automobi
lística denominada 500 
Quilômetros de Lages.

O resultado final dessa 
prova, foi a vitória ab
soluta do carro DKW, n° 
41, pilota* o pelos reno 
mados corredores Nilton 
Rodolfo e Joaquim Oli 
veira, ambos aa cidade 
de Porto Alegre, que des 
de o inicio até o final 
dessa competição corres
ponderam em toda a li 
ilha. mantendo uma mé 
dia horária de 99,162 km/ 
h. Com essa vitória, fi
cou mais uma vez de
monstrada a exuberância 
dos famosos carros DKW 
para competições auto
mobilísticas de grande 
envergadura.

A DKW7 classificou se 
ainda no 4o, 7o e 8' pos
to, sendo de se revelar 
que dos quatro veicu
les dessa poderosa mar
ca. que iniciaram os 500 
Quilômetros de Lages, to 
dos êles finalizaram essa 
competição, e alcançan 
do colocações das mais 
honrosas.

Isto bem revela o alto 
nivel técnico de que são 
possuidores os veículos 
da 'marca DKW, cujos 
processos mecânicos são 
de primeira linha, e alta- 
mente testados por pro
fissionais perfeitamente 
conhecedores do ramo, 
que os adaptam para 
rendimentos em qualquer 
tipo de estrada e para 
qualquer competição au
tomobilística.

Como já relatamos li
nhas acima, a dupla Nil
ton Rodolfo e Joaquim 
Oliveira, foi a grande 
vencedora dos 500 Qui
lômetros de Lages, pilo 
tando um DKW o° 
perfazendo um total de 
89 voltas. ptn õ h 1 m 
34 s, com uma média de 
99,162 km/h.

A quarta colocação
conquistada pela DKW, 
foi atravéz do carro n 
29, da cidade de Pelotas, 
pilotado por Fernando 
Villar e Silvio Santana.

Ia dupla Arno Luersen e 
Alberto Castagna.

E, finalmente, a DKW 
classificou se em 8- lu
gar, atravcz do carro n' 
10, dirigido pela dupla 
Antonio Gonçalves e tíra 
sd Teles, ambos de Rio 
do Sul, com um total de 
77 voltas.

Êste veiculo sofreu um 
acidente na Avenida Du
que de Caxias, quando o 
mesmo saiu da pista, 
permanecendo por algum 
tempo fóra da competi
ção. Graças à perícia de 
um de seus ocupantes 
Antônio Gançalves, (Galo) 
o mesmo prosseguiu na

Todos os veículos DKW 
que iniciaram a prova e 
que galhardamente che
garam até o final da 
competição, conquistando 
posição que os consagra
ram na opinião pública 
automobilística, recebe
ram e s p e c i a l  assis
tência da Serrana Ltda. 
Veículos e Máquinas, con 
cessionária DKW -Vemag 
em nossa cidade. Esta 
conceituada firma, tendo 
à frente os seus dinâmi
cos diretores, Srs. Dario 
Todeschini e Odi Cheru-

colaboração a todos osl Merece destaque espe- 
veiculos DKW, participanl ciai, a conduta dos de- 
tes dos 500 _ Quilômetros nodados pilotos dos car- 
de Lages, não só na in- ros DKW, bem como de 
dispensável assistência seus mecânicos, que sou- 
técnica em suas oficinas,; beram elevar bem alto o 
como também através de ' nome da DKW-Vemag, 
seus técnicos no box e graças ao brio e a expe 
nos vários itinerários da riência no volante, de

que são possuidores.
De parabéns pois, está 

a DKW - Vemag, o seu

prova.

Afim de assistirem o _ 
desenrolar dos 500 Qui- concessionário nesta pra 
lometros de Lages, e ça, a progressista firma
Pwi!r1̂ iareJ1?1 •os ve ĉu ôs , Serrana Ltda. - Veículos 
D K u , participantes des- e Máquinas, seus valoro
sa sensacional competi-1 sos pilotos e mecânicos 

es^veram em possa pela absoluta vitória dos 
cidade naquele dia, os famosos veículos DKW7. 
k1*®- ' *c.en^  . Pascarelli nos 500 Quilômetros de I a
e valdomiro Olímpio Dias, ges, comprovando assim 
sub gerente do Departa- mais uma vez, o seu po- 
mento de Serviços e Ins derio nas grandes com 
petor de Serviços, res- petições aut 
pectivamente, da DKW - como carro de 
Vemag. de alta classe.

bini Tomedi, bem como 'petor de Serviços, res- petições automobilísticas, 
a sua equipe técnica, em * *" r' " " 7
prestaram o máximo de

turismo

S e ja  dos prim eiros  a  c ircu lar com  o nôvo

Você já pode escolher o seu BELCAR 1001. Você já pode aproveitar os requintes de 
conforto e beleza que só o BELCAR 1001 lhe oferece. É um carro que vale mais 
pela qualidade. Nenhum outro lhe dá tanto pelo seu dinheiro. Tem classe. Tem per
sonalidade. Nôvo nas côres, nôvo nas portas, nôvo nas rodas, nôvó no estofamento, 
BELCAR 1001 está ao seu dispor em novos e acessíveis planos de venda.

BELCAR l o o l  tem também tódas as perfeições mecânicas DKW-VEMAG:
exclusivo motor de dois tempos •  exclusiva tração dianteira •  exclusiva roda livre • 
exclusivo chassi super-reforçado •  exclusivo sistema de lubrificação que garante óleo 
sempre nôvo no motor. /• m ~

Aguardamos sua visita. Venha conhecer o nôvo ClOJSSh—  -ã O O J L ,

Serrana Ltda. - Veiculos e Maquinas
Rua Coronel Córdovo, 294 a 302 - Fone, 582 - Lages - S.C.

t.- «v .1 vms. jíTREMvyarr? ̂ .LJt̂ ai<acrjgriEr77giçi,̂ TJkiivsiĴ

K i é o novo BELCAR 1001. Bom gôsto que vem do conforto matizado da beleza. As qua 
l\sle3 a[)rem no sentido de sua maior comodidade, suavemente, com maçanetas modernas 

tros roaas s âo rie pressão. As dobradiças são embutidas. Por isso, logo à primeira vista, reoo- 
aeionadas popr,cAR 1001. Por isso e pelo sóbrio fascínio de suas novas côres, inclusive no estoía- 
nhece-se o d nôvo desenho e costurado eletronicamente. O painel, agora estofado na parte
mento hicoio , ^  jDConvenientes reflexos de luz no pára-brisa. Amplos assentos para 6 passagei-
supef‘i ° r' elim , s06ra para as pernas (não existpm aquele incômodo túnel do eixo cardan). Ninguém 
ros e esP!,i<?? nem abafado - é mais gostoso viajar num BELCAR 1001 (até para as malas). Experi- 
fica enc ggLCAR 1001. Veja o que é um carro de classe, de personalidade.
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A Diretoria do Serrano Tênis ciuhp ™ 
ca aos seus distintos associada „ U « comuni 
l.zai- em seu salfto de fest. ,  S i .  ?ue, fará ren
que ee realizará dia 1 de À »oa ln' ^  da Mascara

« » — ...... « a  r , r si
p,raEc f n c o n e ? e m í l m t ê m k , fÍi hí S d° S sóciosi  orwnal máscara danoUe P a mais bela 

srciàl.'nd' ° PeDSéVl1 “  apreSentaçao da carteira

A Diretoria

Prefeitura M unicipal de Lages
Estado de Santa Catarina

PORTARIA
De 16 de junho de 1964 

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

A L T E R A R :
A Escala de Férias dos 

Funcionários desta Prefeitu
ra, na parte a que 6e refere 
à Funcionária Zenaide Ávila 
de Castro, ocupante do car
go de Escriturário, marcan
do-as para o corrente mês 
de junho (a partir do dia 241 
por não tê-las gozado na é- 
poca marcada (fevereiro). 
Prefeitura Municipal de La

ges, em 16 de junho de 1964
Wolny Delia Rocca 
Prefe.to Municipal

Diretoria da Fazenda
Damos abaixo a relação 

dos contribuintes que deve
rão comparecer a Fazenda 
Municipal afim de regulari 
zarem suas situações tributá
rias
Alberto Aleixo Rossi 
Alvina Wendausen Ramos 
Artur Rosetti 
Aroldo Ribeiro Ramos 
Antonio Quares 
Aurora Luiza da Rosa
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Avenida Presidente Varga

Concessionário exclusivo:
? l a n a l t i r - ~  d e  V c . c J . j s

jÇOg £IíCj Tc 1. Planaltina Fone, - 444 - Cx. Postal, 333 - Lages C.S

Alceu Schuts
Almerindo Madruga dos San
tos
Adão Alvez da Silva 
Alberto Sana 
Aldino Natil Sbloglio 
Antonieta da Silva 2’ 
Alecendor Rosa dos Santos 
Amalia dos Santos 
Adilio Silva
Aristides Pereira de Souza 
Aleendino Alves de Souza 
Antonio Rovedo Scobs 
Antenor da Silva 
Arcanjo Marçal dos Santos 
Ari6tiaes Munis da Silva 
Augusto Schutz 
Antonio Germano Seuz 
Adelma Esmerio da Silva 
Alceu Santana
Agenor Gonçalves dos Santos 
Antonio do »P. F. da Silva 
Almarino Supp
Armerinda Fernandes|da Silva 
Argemíro Alvez de S. uza 
Aristide Silva 
Alberto Santos 
Alberto Sanson 
Aristide Mariano da Silva 
Abílio Sprandel 
Amundio Bai bosa dos Santos 
Andre Schuachker e outros 
Antonio Manoel Severino 
Alfredo Francisco de Sousa 
Afonso Selso da Silva 
Alfredo Correia dos Santos 
Artur Sandre 
Antonio Schimidt 
Afonso Sasse
Alfredo -Ribeiro da Silva e 
outros
Alfredo Luiz dos Santos 
Argemíro Alfredo da Silva 
Anlouio Stolfeum 
Aluieio Seus 
Adilio Socas
Vujalma Esmerio da Silva 
vbuer Abdon da Silva 
Argemíro t.ibeiro da Silva e 
(utros
Alcides Cipriano da Silva 
Aderito Bernardo de Sousa 
Apolinario Stem 
Aua Maria dos Santos 
Antonio Soz,
Abramo Domingos Scarioti 
Altino Duarte da Silva 
Auto Mecauica Vieira Ltda. 
Augusto Vedana 
Adolfo Vandressem 
Alaor Barros Vieira 
vristides Koeche Varela 
vugusto Francisco Siqueira.

Clube Excursionista 
Princesa da berra

Edital de Convocação

Pelo disposto no artigo 33 
los novos estatutos, convo
camos todos os associados 
io ( lube Excursiouista Prin
cesa da Serra para a segun- 
la convocação da Assembléia 
Jeral Extraordinária, a rea- 
izar-se em sua sède social, 
ita à Praça Siqueira Cam- 
)os, no dia 29 do corrente, 
;om inicio às 19,30 horas pa- 
a a seguinte:

Ordem do dia
A) Apresentação, discussão 

iprovação ou rejeição do 
plano ampliado para constru-
ão da séde própria.
B) Eliminação da contri

buição das mensalidades.
C) Venda dos titulos 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.Nota: Esta assembléia fun
cionará com qualquer nume
ro de associados 
Adilson Rogério de Oliveira 

1" Secietário

Vicente Schaefer 
Presidente
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Missão Ford chegará dia 
10 de agosto em P. Alegre

Foi confirmada a vin
da de missão da Funda
ção Ford, Setor Agríco
la, que deverá chegar a 
Pôrto Alegre no próximo 
dia 10 de agosto, confor
me entendimentos ultima
dos pelo superintendente 
do Ensino Agrícola, prof. 
José Carlos Mattoso.

A missão estará inte
grada dos seguintes pro
fessores: Cordon Swan- 
son, do “Cordination In
ternational Education” , da 
Universidade de Minne

sota: Will an Kunse’a,pre
sidente do “Agricultural 
and Technical Institut” , 
da Universidade de Nova 
Iorque, e mais os professe, 
res brasileiros Ivan Brás 
de Almeida e K a r 1 a 
Heing Rudolf Mathias. Os 
integrantes da missão vi 
sitarão escolas agrícolas 
e mais a Escola de A 
gronomia e Veterinária 
da URGS.

Esta visita se deve ao 
fato de após exames dos 
relatórios do ensino agri

Campeonato Estadual
prossegue

O campeonato esta
dual de futebol, terá an
damento no próximo do 
mingo. com a realização 
dos seguintes confrontos: 
eiu Lages - Internacio

nal x Botafogo; em Ca- 
noinbas - Santa Cruz x 
Olinkraft; em Maíra - Pe- 
ri Ferroviário x Operá 
rio; e era Porto União - 
Juventus x Guarany.

Fragorosa  derreia C o
lorada em Blum enau

Preliando araistosamen 
te domingo último na ci 
dade de tílumanau, o S. 
C. Intc nacion il foi der 
rotado ante o G E. 
Olímpico local pelo arra-

zador escore de 8 a 0.
Em tod i a história do 

S C Internacional, foi 
e s t a  u m a  d e  
suas maiorts derrota em 
seu cartel espotivo.

Enlace Matrimonial
Realizou se sábado úl 

timo. na Catedral Diooe 
sana, o enlace matrimo
nial do jovem Altamuo 
Rogério Silva, funcioná
rio deste jornal, filho do 
Sr. e Sra. João Bento da 
Silva, com a prendada 
srta. Evanir Mendes, di

leta filha do casal Sr. e 
Sra. Alcides Mendes, re
sidentes em Bom Retiro.

Ao noticiarmos êste a- 
conteeimento. destas co
lunas enviamos ao jovem 
par e aos seus dignos 
progenitores, as nossas 
efusivas felicitações.

VENDE-SE
Conjunto de caldeira e cilindro em estado novo e em 

plêno funcionamento. Potência 45 HP. Máxima economia 
Os interessados queiram dirigir-se à Auto Peças Posto 

Coral Ltda. ou pela Caixa Postal, 281 - Lages - S C

fllência ie t e m o  Nevada
* . »

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
dereço acima

cola do F«tado, encami
nhados pelo secretário de 
Educaçao ouando de sua 
última visi a ao Rio, ter 
sido o Rio Grande do 
Sul colocado em primei
ro lugar no Brasil, no se
tor de Ensino Agrícola.

Durante a permanência 
dos representantes d a 
Fundação Ford no RGS, 
será estudada a possibi
lidade de realização de 
cursos d e treinamento 
para professores de En
sino agrícola pela SEC, 
que contará com recur
sos da Fundação Ford 
para contratação de Pro
fessores especializadcs e 
material didático.

i r a  im iic ii
Estado de S a n t a  * a t a r in a

A V IS O
V e n d a  em C o n c o r rê n c ia  F ú b l ic a ,  d e  l ,o iw 

(Io P a t r im ô n io  M n n l r ip n l ,  s i t u a d o *  , , H* u 

n i e d f a ç õ e *  <l« A e ro p o r t o

De ordem do senhor Prefeito Municipal, levb 
ao conhecimento dos interessados que, em virtude 
de não ter sido possível, até esta data, a abertu
ra dos acessos aos lotes que de% eriam ser leva
dos à concorrência pública no dia 2S 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 1964

Asdrubal Guedes Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria

Posto de Molas Brasil Ltda
J* ,v

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

adquiridoMaquiuário moderao recentemen
em São Pauta

Avenida D. Pedro II, s/n° Bairro Coral - Caixa Postal, tiOO

LAGES SANTA CATARINA

T O B A T T A

F IN A N C I  A D O  

A T É  

3 AN O S 
B. B R A S I L

O M A I S  

V E N DI DO 

N O

BR A S I L

CARPIDEIRA COM ASSENTO PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Coirércio e Representações

Rua Correi. Pinte 122 .  Cx. P .,t.| 28 Fon# m
LAGES - SC.
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D e p u t a d o s  o u v e m a C E L E S C
Conlinuação da  últi 

ma p a g in a

(jps das quais era o 
niaior acionista, visando 
assim estudar com a pró
pria popuL ção a solução 
{pais adquhda para < [pro 
hlema e marcar a dire
triz da primeira et tpi  
oUe seria a geração de 
energia, por intermédio 
da ampliação e constru
ção de novas usiuas».'

Depois de r memorar 
o que foi êsse início, re
lacionou para os deputa 
dos presentes, com a aju
da dos direto e* Heinz 
Lippol e Karl Rischbie er 
e o Assessor Juiídico Dr. 
Kobtrtn T,ac«ria, as do
bras lealizadas, citando 
dentre outras a amplia
ção da usina co R o do 
Peixe em Vide ira para 
30(1 kw; termoeletrica de 
,Jr;nville. com 5.000 kw; 
hidroelétrica do Palme - 
ias, em Blumei au com 
17 6 >0 kw; hidroelétrica 
do Esperinha (Usina Cel
so Ramos) com 2 880 kw 
na primeira etapa, já 
concluídas. Ampliação d i 
usina Caveiras para mais 
1.44U kw; segunda etapa 
da usina Celso Ramos, 
com * 880 kw: usina Gar- 
iia 1. com 9 600 kw; usi 
na Santa Cruz. em Cam
pos Novos, com 4.800 kw 
e usina do Salto Pery. 
em Curitibanos. com 4 80J 
kw, algumas » m obras e 
outras em fase de con
clusão, somando assim 
ao total ce 112.315 kvv 
instalado no Es ado até 
o ano passado, mais 
25.780 kw ce obras já 
prontas e no decorrei 
dêste e do outro exercí
cio mais 23 520 kw das| 
obras em andamento, is 
to sem contar com os 
50000 kw da BOTELCA. 
com jopeiação pro\ável 
para o final do coir.ntt- 
ano. J«Coi comitantemen- 
te» - prosseguiu o Presi
dente da CELESC - «ini
ciou-se a construção cb 
linhas de transmissão t 
subestações, capazes d» 
integrar num sistema am
plo e geral toda a força 
energética à cargo da 
Centrais Elétricas de San 
ta Catariua S/A, hoje. eui 
consequência da nnC"i 
poração de tôdas assuas  
subsidiárias, das maio 
res emprêsas, no gênero, 
no País».

E citou, dentrejou ras a 
seguintes liDhas de trans
missão: Jaraguá - Join 
ville; Penha - Aim ça ° : 
Ilhota - Cordeiros; c<>1 
deiros - Camboriú - Us» 
na Esperinha - Concoi 
dia: Faxinai do< Guede 
Fonte Serrada; FJsin > 
Falmeiras - Bumenan, 
Ilhota * Rio do Sul; I n ; 
dade - Lagoa |da t oncei 
Ção, todas já e.u operu-

çâo, além da qu) nas 
bendo em Tubarão vai 
à Lajes e dali a Joaça 
ba, c.im 310 quilômetros; 
usina Garcia • Florianó
polis; Cordeiros - Brus- 
que; Lajes - São Joa
quim; Faxinai dos Gue 
des - São Miguel do Oes
te; Joinville - Mafra 
Canoinhas e outras de 
menor expressão, as pri 
meiras citadas já em o- 
peração e as segundas 
em fase de conclusão ou 
em obras. Quanto à su 
best ção, citou 12 delas 
já prontas, além da de 
Lajes, com 50 000 KVA 
em vésperas de conclu
são e a de Joaçaba, já 
iniciada. Quanto à dis
tribuição. que seria, no 
caso a terceira etapa, a 
CELESC transporta ener 
gia por granae parte de 
Santa Catarina, distrin- 
buindo-a desde o litoral 
de Flc rianópolis as re 
giões da Bacia do Itajaí, 
litoral de São Francisco 
do Sul, Canoinhas, Cam 
pos das Jages, Vale do

Rio do Peixe è Oeste, 
servindo aproximada
mente a uma centena de 
cidades e localidades. 
Depois de responder a 
diversas .perguntas dos 
Srs. Deputados, o Dr. Jú 
lio Zadrozny disse que 
«o Plano de Eletrifica
ção do Governo Celso 
Ramos, somente deixa
rá de ser totalmente 
cumprido se faltarem re
cursos financeiios à Cen
trais Elétricas de Santa 
Catarina S/A. Mesmo as 
sim continuou o Dr. Za

drozny - «as obras pros
seguem sem paralização 
e tudo faz crer possa
mos em futuro próximo 
atender suficientemente 
aos reclamos dos que se 
dedicam, em qualquer 
ponto do Estado, |às ati
vidades produtivas e Jde 
desenvolvimento».

Depois da explanação 
feita nela Diretoria da 
CELESC, a reportagem 
procurou ouvir alguns 
dos parlamentares pre
sentes. Enquanto o De
putado Ivo Silveira, bas

tante entusiasmado, di
zia «que o Govêrno Cel
so Ramos promoveu a 
redenção de Santa Ca
tarina», o Deputado Dib 
Cherem afirmava que o 
«programa de energia e 
létrica alcançava os so
nhos dos catarirenses».

Por outro lado, todos 
os demais parlamentares 
teceram referências elo
giosas as trabalho da 
CELESC e manifestaram 
a sua satisfação pela 
clareza da exposição 
que lhes foi feita.

= | |  A M O B I L A R  | | =
de

GELSO RIGON
Atacade e VareJc

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

Av. Presidente Vargas (Ao lado da Mercantil Achyles Marin S/A) - Lages - S. Catarina

I

O que há de nôvo no VoSksv/agen 1964?
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 central de tecido, 
de ótima qualidade.
Vantagens: é mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual- 

quer tempo.
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

teiros.
A tampa do cofre do motor agora 
tem 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 que 
tambón a linha Kombi tem novas 
cères: 3 para a Standard e Furgào 
e 3 combinações do côres para a 
Luxo (realmente muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
serr.pre. Uma questão 
de bom senso.
Faça-nos u.na visita.

REVENDEDOR
L A J E /

AUTORIZADO:
31A  - /  u f c e i n c v e â s  e

A c e s s ó r i o s
Avenida Marechal Floriano. 373 - Fone. 225 ~ Lages - S. C.

y:Ví^Vií’ :"' ' ’ •>.*.
V ' t

✓
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Região sul do país quei 
mais indústrias

ü sr. Ernani Reich- 
roan - Secretário - exe
cutivo do C O D E S U ly  
Conselho de Desenvolvi
mento da Região Sul. du
rante reunião em Pôrto 
Alegre da qual participa
ram os governadores do 
Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná 
com a finalidade de de 
cidir sôbre novas inicia 
tivas para a industriali
zação dos três Estados, 
afirmou «ter chegado o 
momento dos Estados 
unirem os seus pontos de 
vista em tôrno de uma 
série de problemas que 
emperram o seu desen
volvimento. Para a solu 
ção dos problemas, es 
peram os governadores 
o irrestrito apoio do go 
vêrno da União».

«0  convênio firmado 
entre o CODKSUL, e a 
Comissão Interestadual 
Bacia Paraná Uruguai, 
visando o estudo econô
mico da região do Alto 
Uruguai - adiantou - se
rá o primeiro passo para 
a integração de todos os 
organií^mos de planeja
mento do Sul do Pais, 
que evitará a dispersão 
de recursos e esforços».

«O objetivo inicial do 
convênio — prosseguiu o 
sr Reichmann — e co
nhecer a rede do Alto 
Uruguai, onde poderão 
ser instalados pelos in
dustriais em cada mar
gem. A região do rio 
Uruguai, que se estende 
uo sentido sudoeste, a-j 
travessa área de grandes 
possibilidades econômi-j

cas, até hoje limitadas a 
indústria extrativa. Ri
quezas imensas em ma
deira desceram o Uru
guai, para os mercados 
platinos, com enorme 
perda para a economia 
nacional». «Exaurida, 
praticamente essa indús
tria — adiantou — no
vas fontes de renda fo
ram surgindo. Hoje, e 
região produz milho, fei 
jão, trigo, soja e vários 
outros produtos, o que 
determinou condições pa 
ra a implantação de uma 
indústria com aproveita 
mentos dos recursos lo
cais».

111 poderá aprovar 
sileiro i a  do pais

A Câmara Federal poderá aprovar, por acor
do entre as lideranças, a xetensão do direito do 
voto aos brasileiros que estiverem no xeterior no 
dia das eleições presidenciais.

O projeto estabelece que haverá seções elei
torais nas sédes de missões diplomáticas. Trinta 
dias antes das eleições os brasileiros residentes no 
exterior comunicarão sua condição de eleitor e 
sua residência. No dia das eleições poderão votar 
os que tiverem feito a comunicação e os que com- 
provadamente eleitores, estiverem em trânsito, a 
bordo de navio ou avião. A apuração será feita 
no Brasil.

PIB vai insistir no voto ao 
analfabeto

O lider do PTB na Câmara Federal. Deputa
do Doutel de Andrade, informa que o seu partido 
apresentará brevemente ao Congresso uma emen
da constitucional, dando ao analfabeto o direito 
de voto nas eleições majoritárias (presidente, vi 
ce • presidente, governador, senador e prefeito)

Deputados 
ouvem a CELESC

Atendendo convite dr 
Diretoria, esteve nas Cen 
trais Elétricas de Santi 
Catarina S/A uma comis
são de parlamentares 
da qual faziam parte o; 
Srs. Ivo Silveira. Presi 

, dente do Legislativo Es 
tadual, Fioravante Mas 
snlini. Armando Calil 
Valdemar Salles, I v < 
Montenegro, Dib Cherem 
Paulo Freis e Antonii 
Pichetti, com a finalida 
de de conhecer, em maio
res detallr s, as realiza 

|ções que, no setor d< 
energia elétrica, o Go 
vêrno Celso Ramos vt?n 
empreendendo.

AS TRÊS ETAPAS

«Começando por criar 
condições de exequibil ■ 
dade» - disse o Dr. Júlic 
Zadrr.zny, Presidente da 
CELESC - «o Govêrni 
fixou-se inicialmente na 
constituição de socieda

Continua na 7a pagina

CORREIO LAGEANO
LA G E / 9  29 de Ju lho  «le 1964

ri

Aviso ao  Público L agean o
O Consorcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público 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 Rio Grande do Sul.

Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL. que sempre procurou 

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

2as. 4as. e fias. 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.
às 08:00, para. Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 

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

ville e São Paulo.

Realizou se domingo último em nossa cidade, 
uma importante reunião do presidente da Campa, 
nha Nacional de Merenda Escolar, Geneial Jo$(» 
Pinto Sombra, com os prefeitos de nossa região.

Essa reunião, que cercou se de invulgar entu
siasmo, foram preenchidas todas as suas finalida
des, pois deixou bem claro os reais objetivos da 
CNME em colaborar com esta ,vasta região do 
planalto catarinense. ,

Nessa oportunidade, ficou oecidk.a a instala- 
ção de um depósito central da Campanha Nacio. 
nal de Merenda Escolar em nossa cidade, a qual 
,erá situada em dependências do Pronto Socorro 
Municipal Tito Bianchini, .gentilmente cedido peio 
Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca.

A instalação dêsse órgão em Lages, ficará a. 
reto ao MiDistério de Educação e Cultura, que o. 
portunamente designará a data de sua inaugura
rão.

Além da cessão de algumas salas para o seu 
íuncionamento no Pronto Socorro Municipal Tito 
Bianchini, a Prefeitura Municipal de Lages cederá 
inda, alguns de seus funcionários para os seus 
erviços.

Isto bem demonstra o perfeito entrosamento 
iue reina entre o Executivo Municipal e aquele 
órgão do MEC, decididos em sempre colaborar 
ara a execução dos seus objetivos em nossa ci 

lade e nas comunas vizinhas.
Após realizar tão importante reunião de edis 

•m nossa cidade, o General José Pinto Sombra 
-eguiu segunda feira última para Porto Alegre à 
erviço do órgão que preside.

3as. 5as. e salado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabene, com as 
novas linhas do Consórcio TAC —  CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informaçÕ38 e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL. à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n" 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

M o rra geral na Previdência Sacia
O Ministro do Trabalho, Sr. Arnaldo Sussekind 

ím despacho que manteve com o Presidente df 
lepública, submeteu e foi aprovado to projeto que 
eformula a Previdência Social.

Determina o dispositivo entre outros assuntos 
lue o titular da Pasta constitua uma comissão té 
jnica, com inclusão de representantes do Ministé 
io da Fazenda, da Saúde e do Planejamento, pa 
a que no prazo de 45 dias, fique concluída a re 

iOrmulação geral da Previdência Social no País 
nclusive quanto à organização administrativa € 
aos aspectos econômico e financeiro.

O projeto assinado pelo Presidente Castelo 
Iranco deverá estender à Previdência Social aos 
.rabalhadores rurais e aos domésticos. Seus bene-
\lcl(?™entrarao em vig°r  a partir de 1' de janeiro 
de 1965.

O projeto final será encaminhado ao Congres
so Nacional, de forma a que seja discutido e a- 
provado dentro de 60 dias e que possa, ainda es
te ano, entrar em vigor.

\/linistro da Fazenda afirma que não ex

ameaça de desemprêgo no país

Referindo se às noticias qup vem sendo ve 
ladas, relativamente à uma crescente onda de
m K r P r w f  80 n Staria verificando ,'no Pais, 
ministro Octavio Gouvêa de Bulhões, d.i Fazer

verdade- existe uma retração
não mipr^i^p *ermlnaf^°S setores industriais, o 
muiín mo er’ entretaoto, |que haja recessã 
deU empregos»UQla tendênCÍa generalizada à f

•^nôrneno1 (Lua,(luer Parte do mundo,
vez e Ss Çã°  8e veri»ca, de quando
ficiência da rip^m»^08-p.rocuram compensar a iiciencia da demanda interna com asexportaçc
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