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"COLLORNACPI E
",,'CIENCIANAUTI" '

. .r:ul.ho é mês de reunião anual da Sociedade Brasileira para o, pz:O-
.gre~sqda'.ciência (SBPC).• De 12 a 17 p.po'a c i.dade univérsitáriada .U$P,
foi o palco da 442 ReunlãoAriüal,e, o CBCEestava lá. Mas, talvez . I!laJ:a
,imp,or1;anteQ9. que destacar a participação doCBCE (ver neste boletim ie-
latótniriucioso a respeit'9)r seja ressaltC}.r o gravíssimo'momento que vive
.~.'rc.tência ~m nosso.país, corno reflexo do quadro caót.í.co (num verdadeiro.
~.~~sca+~l;>+,q::étic6fqu~ vive nossa nação.. . ' . '...

.' .A S~PCI . <:ple.'.ta9 impo:tt~nte papel' deseInI?enhou na ~utae res1sten- :,..
ç.:J,.a.. ao regl.me, d1tator La L do pos 64 I como reaçao ao descalabro e aos fla-
..9'r;}.nt~sdf?S~andoà'no plàno do governo fe<;1era1, manifestou-se a favor: da
i:en~l):çia (19' P!esio.~ntedà, República" Imediatamente os representantes. do
qove rno ColloI: (Minfslro de Educação J"Goldenberg· e" Secretár Lo ,de Ciên~
cia e Tecnologia H.Jaguaribe) reagiram com ameaças de corte/suspensão de
verbas à SBPCe à pesquisa, reação esta característica.9.os.regim,es Çluto-
:rit'ários.ASBPC manteve-se fírmee. xocobeu apoio ,de t-qdas.as" s:oci~;;tdâªes
,~ient{fiC'as: presentes à 44ª R.Aolinclus;Ly~. do CBCEo' f 'J .;. .: '.' -; ::.' •.

. ("'5' "A 44! R.A. foi marcada pela luta d?-icomuni-qadeCiehtífic'a ,buscan-
do reverter o quadro crítico e pessirni~ta resultartté do ,cortes da~.ve:z;:~
·baspúblicas de;stif!adas à pesquisa científica. paraquerconsigarnos .··su~
cesso neste sertt ido I é fundámentàl fOJrtaleGer:mos:.nossasentidade~ +"epre-
sentat:i,vas. ~ tempo po:ttanto~ ao contrá:riodQ'que'o ?pe10 ao~im.ql::>ilísmó

..: p~egalde pál;i;:3;<;ipaçãoJ demilitâpciao s.orne-seanós para tirara ciên-
, C1a de '{lo~so pêi1S da UTI.· . . . ." .. -. ' :'. _ .--:» "

. -. ,~<,"Neste boletim/destacamQs ainda, o. i:eüát6rioda par-t.í.c ípaçâo ..... do
CBCEna 44~ R.A., o relato do I, Encontro' das' Secretarias· Estaduais ,. - do

._.'CBCE':(ocorrido de 15 ª' 17/07/92), as deci'S0ês acerca': do VIII Congresso.
Brasileiro de Ciências do Espo:rte (BEú.ém-PA,'7. 1 a 5/9/93), > a,campanha ..,
par.a a renovação ehovos sócios (com conge-la:rnento d6"vàlor da anuidade)
e ;~ ..notIcias da Reviáta Brasileira de Ci~nc.ias do. ,Esporte : (teIÍláticas
dos nÚIt\erosseguintes)~ . . ' :.,' .
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O'CBCEria :44~" Reunião Anual da Sociedade Brasi-_ __ _ __ ••••••••• li· • •••••

. 1eira para .. o "progres$~;"'da Ciência (SBPC)

Mais uma vez o CBCEdesenvo1veu~ ~a:'p'rogramaçãb específica no in-
terior da 44ª R.A. da SBPC. Esta programação constou do seguinte:

...'.Curso: Ensino/Pesqtlisa/Extensão: cur r í.cu.Los i.. C'oorqênado 'pela Profª. .Ce Ld,

J' N•.Z.Taffarel J ' com part:icipação ?nquant'6 ddcentesdosPrôfesscre's·"-osé
Guilmar Mariz de Oliveira (Us:pY"e Lu.iz Lor~rtzetto (ÚNESJ?-RioClaro)·' O
curso discutiu os elementos conceituais é determinantes de um currícu-
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.i.e de Eduo-ação-F-fsi.c-a---e/ou-.~.,! e contou----também---coma apres.ent.ação e
d.iscus-sãode currículos de cursos SuperiDres de Educação-Fisica. A -coor-
denadora do curso sintetizou e sistematizou as discussõesem-docum~nto
que se encontra à disposição dos sócios na Secretaria Nacional do CBCE.
Mi:>-i-conierência: conferênsialJa<;=ional de Desenvolvimento Científico em
~1enc1as4do Esporte/Educaçao F1s1ca. Proferida pelo Prof. Valter Bracht.
A Conferencia pontuou os principais problemas desta área do conhecimento.,
com c:; objetivo de fund~ntar a necessidadeqe. UIIl9~çã_o organizada no
aent Ldo de sua aupexaçeorvaporrcendo para urna conferencia nacional como
uma das possibilidades.
O cur so nCineantropometria: memória, ciÂncia efuturo1i não foi realizado
p~r falta de procura e a mesa-redonda "Ensino/Pesquisa/Extensão: concep'"
ç07s" foi cancelada em virtude da impossibilidade de comparecimento da
mal.oria dos palestrantes. No entaritol o tempo e espaço destinado a esta
mesa-redonda foi utilizado para a conclusão do curso sobre "currículo".

A seguir, a relação dos trabalhos ~presentados na forma de Comuni-
caçao Coordenada, Painéis e COIr.-;JnicaçãoOral:
Sessão de Comunicação Coordenad~:

Matiello Júnior, Ee ,padovarü, C"Ro e Gonçalves, A~ Saúde Coletiva e
aptidão física II: estudo eXploratório de conscritos de região do,inte-
rior de são·-Paulo.

- Santurbano.A.C.i -Carvalho, Y..M. de e Gonçalves, A.A educação física. e
a saúde escolar: desvelando identidadeso -

- Montei:roJ H.L., GhirottoJ F •.MoS.1 Padovani, e.R. e Gonçalves, A. Saúde
·coletiva e aptidão física I~.estudo de efeito de aulas de educação f!-

..- sica em instituição da Universidade Estadual Paulista. - .

....Ghirotto, F.M.S., Padovani, C..R., Monteiro, H.L. e Gonçalves, A. Equi-
.,C pamentos dé proteção individual da ,'Saúdeocupaciona.l e lesões esporti-
..vas: estudo dos atletas do campeonato mundial masculino de voleibol.

Sessão'de Painéis;
~~~ -- -------'-'S:tlva,M.A.C. da e Gobbil_ S e Comparação entre resultn.dos dos testéS de

andar 880 -'jardas e 4.800 metros em- indi.víduos de terceira Ldade ,
~-Hunger I D.A .•C.F. Prá frente Bra8il~ a formação do professor de, educação
--.física a partir da década de- 70.. '
- Segui, A. de C.e Teixeira, J.R. As intenções administrativas na ênfase

às 'atividades matoras nos programas da ACM de Sorocaba-SP
-Kindermannl L.C. e Durigol1, O ..de F"S., Lesões em tornozelos e pés de-

correntes da prática, de.·palé cLá as.í oor incidência e análise.
-'Scotton, E.J. eGobbi~.L.T.B. Opinião de gestantes sobre a prática da

natação e da hidroginástica -durante a gestação. '
- ooutio, Y.A. e Schwartz, G .•M. A preparação corporal na -formação de atQ-·
.:r:es,.
SilvaJc;V~L.S. e Cavazini, R•.N .• Programa de atividades físicas visandO 'o
bem estar dos funcionários de urna empresa da cidade de Rio Claro-SP.
Zane1atto, R.A., Ferrari, F .•e Mello, MoA.R. Efeitos do exercício físi-
co regular duran+e a recuperac;ão nutricional sobre componentes sanguí-
neos e o crescimento corporal de camundongos jovens •

./ - ooba+t;o , C.A.," Ferrari, F. I Sibuya, c.y" ~ Kokubun, E.• e Mello, M.A.R.
Evolução das curvas de lactato obtidas ela teste de cargas progressivas
em ratos desnutridos e recuperados submetidos ao treinamento f1sico.
Luciano I Ee:··eI~ima, F .B. Estudo do metabolismo de prote-ínas em' ratos
diabéticos3ubmetidos ao treinamento físico. _"-"_.)

- Matsushiguei K.A. e Machado, A.A. Esteróides anabÓlicos androgên'1"'Cos:a
situação esportiva à nossa volta ••,

sessão de comunicaç,liQ~:
r 'Segui I A-.deC. Educação FÍsica .libertadora:.....contribuiçõesda

da libertação" à :educação física.
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carmo Júnior 1 W ~ do Uma antropologia filosófica sobre--Uffi·-eorpo-para
educação física .•
Arantes, A.C. e Medalha, J. A capacitação profisnional dos estudantes
de magistério e a docência da educação física nos anos iniciais de es-
colaridade .•

- Souza Júnior, O.M. de e Darido, S.,C~ Futebol f erní.n.i.no t progra.ma dentro
da educação física escolar .•

- TeixeiraJ L .•A .•, Santos, V.A. dos e Andreysuk, R~ Respostas que envolvem
timing antecipatório: seriam as velocidades mais baixas as mais fáceis
para serem sincronizadas?
Deutsch, Se Atitude de trabalhadores de indústrias têxteis quanto
prática da atividade física no te~po livreo
Matos, T.CeS. Observação sistemática e aulas de educação física ..

- Teixeira1 L"A ..e Santos, V .•A ..dos., Transferência de aprendizagem inter-
membros: o que é transferido?

a

"a

Embora a 442 R.A" de maneira geral se apresentasse razoavelmente
esvaziada em termos de participação de públicoJ a programação do CBCE es-
teve bastante concorrida (o curso contou com frequência médiê.lde 40 pes-,
soasl a conferência foi assistida por 50 pessoas demais comunicações ti~
veram sempre sala cheia).,

Outro ponto importante da prgramação do CBCE foi o I ENCONTRO DAS
SECRETARIAS ESTADUAIS DO CBCEI realizado nos dias 151 16 e-1717792-:'-'-----

I ENCONTRO DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DO CBCE
Este encontro havia sido decidido por ocasião do VIr CONBRACE (U-

'berlândia - Set/9l) I e insere-se na política de errvoLv.í.rnerrt.o democrático
das Secretarias Estaduais nas decis~es que orientam a vida do Co16gioo

A pauta desenvolvida e as principais decis~es tomadas foramg
1. Relatório da Direção Nacional (ver quadros financeiro e de a·tualiza-·

çao de sócios neste boletim).
2. Relatório da situação/atuação das Secre_tarias Estadua2_e."

As secretarias presentesl Rio de Janeiro, Minas Geraisl Bahia, Pa-
rá, ParaibaJ Goiás e pernarnbuco relataram suas dificuldades, ações e pla-
nos de atuação. Ficaram evidenciados alguns problemas comuns} como o mo-
mento extremamente difícil que dificulta a mobilização dos sócios, bem
como, a renovação das anuidades os As secretarias do Sergipe e I'lia.ca.nhãonão
enviaram representantes mas encaminharam relatório de atividadeso

3. Situação e encaminhamentos da Revista Brasileira de Ciên.ç:J.~do Esp0L.:-
te e do Boletim Brasileiro de Ci~ncias do Esporte:

Quanto à RBCE foram discutidos basicamente dois pontos~ a) as te-
máticas centrais das próximas revistas e b) financiamento da revista.

Quanto ao ítem (a) ficou decidido que as temáticas das próximas
revistas serão: vaI .•131 nQ 2 - Ensino; vaI. 13, nº 3 - Aprendizagem Mo-
tcra~ vaIo 141 nQ 1 - Atividade física e saúde~ vol. l4( nS! 2 - Currí-
culos e vol. 14, n~ 3 - Reservada para a temática central do VIII CONBRA-
CE, vol. 15, nº 1 -Anais do VIII CONBRACE. Quanto ao ítem (b) decidiu-se
que, além das tentativas de patrocínio mais amplo, como solução emergen-
cial, as Secretarias envidariam esforços para conseguir "vender" pequenos
espaços da Revista (a partir de um "boneco" da Revista a ser encaminhado
para as Secretarias Estaduais) na forma de apoio cultural ou mesmo de pu-
blicidade ..

Decidiu-se ainda, vender as revistas excedentes do vaI'"
2 e 3, com a temática LAZER (já encaminhada aos sócios), pelo
tário de Cr$ 15.000,00, como forma de angariar recursos para a'. ,prox~mos numeras.

12, nQs 11
valor uni-
edição dos

4. valor da anuidade do CBCE~
Tendo em vista as dificuldades encontradas pelos .sócios para atua-

lizar a anuidade (valor alto, arrocho salarial, alta do dólar), decidiu-
se fixar (congelar) os valores da anuidade até o dia 10/10/92 da st'lguin-ce
forma: Estudante (Cr$ 50 e000,OOb Efetivo (Cr$ 70 .•000,00), Pesquisador



('""'Cr$90.000,00) e Instituição (Cr$ 120.000,00). Este valor pode ser par-
celado em 2 vezes. Com estes valores congelados até 10/10/92 pretende-se
encetar uma campanha de renovações e de novos sócios.

5. Substituição do Prof. Maurício R .•da Silva (Diretor de Divulgação) que
solicitou licença:

A Diretoria propÔs e foi aceita a indicação do Prof. Laércio Elias
Pereira para ocupar interinamente o cargo de Diretor de Divulgação.

6. VIII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte - VIII CONBRACE
(Belém - PA, de 1 a 5/9/93)

A Secretaria Estadual do Pará reiterou sua disposição de organizar
e realizar o VIII CONBRACE. Assim sendo I foram definidas: a data - 1 a 5/
9/93~ a temática central - "Que ciência é essa? - memória e tendências"~e
um cronograma de trabalho ..Decidiu-se tambem pela ediçao de um boletim
específico do VIII CONBRACE que terá a finalidade de manter os sócios in-
formados/atualizados sobre o andamento e os fatos relacionados com o Con-
gresso. Portanto, os detalhes do VIII CONBRACE como: justificativa da
temática central, a dinâmica do evento I local de realização! etc ••• , se-
rão fornecidos em boletim específico ..

Estas foram as questões discutidas e as decisões mais importantes
do I Encontro das Sec. Est. do CBCE~ A Direção Nacional avalia como_alta-
mente positivo o resultado deste I ~Encontro e agradece a participaçao das
Secretarias e/ou seus representantes6 O II Encontro ficou marcado para
julho/93, por ocasião da 45ª Reunião Anual da SBPC que acontecerá em Re-
cife-PE.

- REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE -
A revista correspondente ao vol. 12, nQs 1, 2 e 3, com a temática

central "T....azer" já foi enviada aos sócios" O nf! 1 do vo.l, 13 corresponde
aos Anais do VIr CONBRACE e o nº 2 do vole 13 já está no prelo e tem como
temática "Educação Física: ensino" ..

Os demais números terão as ,seguintes temáticas~
Vol. 13 nº 3 - Aprendizagem motora
Vol. 14 nQ 1 - Atividade Física e Saúde
Vol. 14 nf! 2 - Currículos
VaI. 14 nQ 3 Reservado para a tema central do VIII'CONBRACE.
Vol. 15 nQ 1 Anais do VIII CONBRACE.
Endereço do Editor: Prof. Dr. Elenor Kunz

Rua João Car10s de Souza,
Bairro Santa Mônica
Florianópolis - SC
CEP 88.035

16

,A Direção Nacional informa que a nQ 2 do vol. 13 somente sera
encaminhada aos sócios que quitaram a anuidade de 1992.. '.
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- CAMPANHA DE RENOVAÇÃO E NOVOS SÓCIOS -

No I Encontro das Secretarias Estaduais ficou decidido que o valor
da anuidade de 1992 ficaria congelado até 10/10/92, como segue:

Sbcio Estudante~ Cr$ 500000,00
Sócio Efetivo: Cr$ 70~000(00
Sócio Pesquisador: Cr$ 90.000,00
Sócio Instituição: Cr$ 1200000,00
Estes valores podem ser parcelados em duas vezes (dois cheques pré-

datados)~ sendo que a data da segunda parcela nao deve ultrapassar o dia
10/10/92.

Com isso, esperamos facilitar a participação do sócio do CBCE e
viabilizar o cumprimento das importantes tarefas ãe nossa entidade.

Participe! Renove ainda hoje sua anuidade.
(OBS.~ Formulário em anexo).

REVISTAS, BOLET1NS E JORNAIS,RECEBIDOS'

- Sport Science Review ~ Sport Physiology
Vol. 1 Número 1 - 1992

- Revista de Ciências da Saúde (Universidade Fed. de Santa Catarina)
Vol. 9 Números 1 e 2 1990

- Cadernos do Centro de Ciências da Educação (Universidade Fed. de Santa
Catarina)
Ano VII Número 16 1990

- Departamento de Parques e Jardins (Prefeitura Municipal de Guarulhos)
1992.

- Boletim da Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação)
Números 1 e 2 Janeiro-Dezembro 1991

- Boletfn Internacional de IrtformaciónDesportiva
Vo1 13 Número 4 Má1aga/Espanha

- Boletín de Información Desportiva
Número 27 1991 Málaga/Espanha
Revista Química Nova
Vol. 15 Número 2 Abril 1992

- Boletín Científico-técnico inder-cuba Havana
Números 3 e 4 - 1989
Número 1 1990

- Sumários de Educação Física ....USP - universidade de são Paulo - Escola
de Educação Física
Vol. 9 - Número 2 Março/Abril 1992

....Revista El Departo - Derecho deI Pueblo / Cuba
Números - 9/10 ....11/12 1991
Números - 1/2 1992

- Informes da comissão Nacional de Educação Física no 32 grau
....Relatório sobre o encontro realizado em 06/06/92, na Escola de Ed. Fí-

sica da UFMG.
- Projeto de divulgação: "Indios Canela: do Maranhão para o Brasil"

Trabalho desenvolvido pelos ~rofessores Wilson Winter e Eliza Leiko
Tonegawa de são Luis - Ma~~nhão.
Jornal - Movimento - órgão informativo da APEF/DF
nQ 1 1992.
Calendário de Eventos do Internationa1 Council of Sports
Science and Physical Education - ICSSPE 1992.

- Boletin deI Comite Internacional de pedagogia Desportivao
n2 8 Fevereiro de 1992



[

Boletim Informativo da AIESEP
Números 34 e 35 Ano 1991
Boletim do Foruro LDB Forum Nacional. em DeÍesa da Escola Pública na
LDB
Ano IV Números: 05/06/07/08/09/10/11 e 12
Jornal Viva Á.gua
Ano II nº 9 Nov* 91/fev. 92
Jornal SOS Terra
Ano II - nº 13 Ano 1992

- Jornal Portugal Solidário
Ano 1 nº 02 Abril - 1992

- Jornal Informativo - 22 Congresso Nacional sobre Essências Nativas
Edição nº 3 Março/1992

LIVROS RECEBIDOS

CAMPOS, Italo S. L. Hidroginástica: um p~ogramaprático. Belém. Grafi-
centro/CEJUP. 19910

SÉRGIO, Manuel. A pergunta filosófica e o desporto. Lisboa. Compendium.
1991.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. são Paulo.
CortezJ 1992.

GRUPO DE TRABALHO PEDAGÓGICO.. Visão didática da Educação Física. Rio de
Janeiro. Ao Livro Técnico, 1991G

t

DOCUMENTOS RECEBIDOS

Anais do VIII Encontro Nacional das ONGts Brasileiras.
Fórum preparatório para a Conferência da Sociedade Civil sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento - Brasil/92

EVENTOS
Aconteceu •••

Curso Intensivo de Do-In - 16 e 17 de maio de 1992, na cidade de Tere-
sópo1is - Rio de Janeiro
1Q Congressinpro - Educação política - política Educacional
6 a 7 de junho de 1992 - são Paulo.
Congresso Científico olímpico - "Desporto y Ca1idad de vidall•
15 a 19 de julho de 1992 - Má1aga - Espanha

- 44!! Reunião Anual da SBPC - 12 a 17 de julho de 1992. USP - são Paulo.

Vai acontecer •••
- II Congresso Regional de Educação Física - FIEP - de 06 a 09 de agosto

de 1992 - Barretos - SP.
Informações: Fone (0173) 22-5950
Projeto Cultural El Tigre - O rei rebelde - 100 anos de Arthur
Friedenreich. Promoção da Sec. Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação de são Paulo. 18 de julho a 08 de agosto de 1992 -
Programação variada. .

- 1º Congresso Latinoamericano - IINuevas perspectivas deI movimento~ el
juego y e1 deporte en Ia infancia". 5 a 9 de outubro de 1992 .••Buenos
Aires - Argentina. Informações: Tamborini - 4892 C.postal 1431. Cap.
Pederal - Te1. 204-4078 1 294-41531 544-9133 1 393-0918.
II Conferencia Latinoamericana de E:ducación Física, Cultura y Sociedade
Tema: IIEncuentro Continental de Expresiónes de Movimiento Corpora111

De 8 a 12 de outubro de 1992 - Santa Fé de Bogotá - Co1ombia.
1º Congresso Regional de Informação em ciências de Saúde. De 14 a 16 de
outubro de 1992. são Paulo.
Informações: (011) 549-2611 - FAX~ (011) 571-1919

i
I



- l5! Reunião Anual'da ANPED - Assoc-iação Nacional de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Educação. De 13 a 17 de setembro de 1992. Hotel Glória, em Ca-
xarnbu, Minas Gerais. Informações: (05l) 228-1633 - ramal 3432

FAX: (051) 225-4932

SECRETARiAS ESTADUAIS
PARANÁ

A Secretaria Estadual do CBCE do paraná realizou de 02 a 04.07.92, em
Curitiba-PR, em promoção conjunta com o Núcleo. Sindical de Curitiba - APR,
o Seminário Paranaense de Educação Física Escolar.

O CBCE apoiou a IX Semana de Educação Física da UEM,realizada de 17 a
20/06/92 em Maringá-PR, com o tem: !IRe-avaliando e re-dimensionando a Ed.
Física na Escola".

SERGIPE
Recebemos o Boletim

a pautado lº Encontro
1992/93.
MARANHÃO

Em cl.rculação naquele Estado o Boletim da SEC-MA, ano lI, nº 2 (Abril-
Junho-92). contendo: Presidente do CBCE no Maranhão~ III SIMPEF~ Concurso
Público Estadual ~ CBCE na SBPC ~ FAPEMl'l.~ SIBRADID ~ Agenda ~ Adesivo ..

, .Informativo nº 03 da SEC-SE, que informa aos SOCl.OS
do CBCE de Sergipe, bem como, o plano de trabalho

PARAIBA
Também em.circulação o Boletim nº 1 da Secretaria do CBCE da paraiba,

contendo: Editorial~ Informes Gerais~ correspondência Recebida~ Eventos~
Pesca-pesquisa.

Participe das ações de sua Secretaria Estadual!

QUADRO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Receita do CBCE até 10/07/92

! i 30";b II ESTADOS RECEITA 30% REPASSADOS: A REPASSAR

~._..RS 43?_~~}''2..L00..l-§~._!!J}ª1.l-:LO_.~. 6-3L7_50~i)=1
1

1

..----. PSpE*_. _..-.2Q_ª~J_7J..99__~_._. lS7 .•941-1..90' 25.QQ,;3.-/2.Q-'>-t
~ -+-_l__•0_0_9_"898 l 00 ; .. =-L__::_.__..__. 1º.~.~969 1_.4Q .._ . !

í PR 1 •.004 •.627 ,50 : 149.9632 ...__..__.._.2?.· 9gº-..tQº---~-1'1--_.
. RJ 459.'!..º~~L~_~J !QQ!. 530L~2_ ..L .._37 .176/ ..~..?_._
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QUADRO FINANCEIRO (em Cr$ 1,00)

r C~DIT;!-- D~BIT~---T---·----~~~o-_·~·----l
.j-----.--.-- -..- _ -·-_·_·-·_··__····_···-····-·--_·-·-_·_-···-~I·- · _ __._.. 1.'- .. - -.---.- .. -.----- .. -----.;

I Receita do CBCE 5.672.9551! = / = 5.672.955
1

I
I 30% Repassados I 731.5811 4.941.374

1
II Desp. Apresentadas I 6 ..5820702, -1.641.328, I

IApl: Financeira'. 5.062.149, 3.420.821, I
I s:;.,rvi20 de -º-'2~~~i2.J!!l8:!_~~J_.__.h}9º~_ººº_L_ 1.720.821/.
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