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ACERVO DQ MARGS NAS LISTAR TRT.EFnNTO/^

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul e a LISTEL - CRT
abrem na próxima quarta-feira, dia 10, uma exposição com 24 

obras em diversas técnicas, do acervo do museu, que foram 
reproduzidas nos guias telefônicos do estado nos últimos 

de Iberê 

uma aquarela da

anos. Entre as obraç estão as pinturas "Paisagem" 

Camargo,0 "Ruinas"

"0 Tempo e o Vento"
de Pedro Weingãrtner,

série 

"Paineira"

"Natureza Morta" 

de Libindo Ferraz. Além das obras

de Glauco Rodrigues, 
de Ângelo Guido, "Colheita"

as telas

de Di Cavalcanti, 
de Alice Soares, e uma pintura sem titulo

foram reproduzidasque

nos catálogos a partir de 1991,

capas dos guias de 94, com reproduções da aquarela "Gaúcho 

na Serra"

os promotores antecipam as

de José Lutzenberger e um acrílico sem título de 

Glênio Bianchetti, entre outras.

0 projeto do MARGS - LISTEL - CRT começou em 1989, com
o registro fotográfico das obras da reserva técnica. Três 

anos depois, as reproduções foram distribuídas nos 15 guias 

telefônicos regionais, divulgando o patrimônio público

presente no acervo do MARGS.

A exposição

abre no dia 10, às 19 horas, 

em cartaz até o dia 28 de 

domingos, das lOh às 17h, na Praça da Alfândega,

"Acervo do MARGS nas listasv telefônicas" 

na galeria I do museu, e fica 

março, sempre de terças a 

sem número.

227-2311 e 221-8456 ramal 2
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ACERVO 1)0 MAKGS NAS 
USTAS TELEFÔNICAS — 
O Museu dc Arte do Rio 

,Grande do Sul e a Listei — 
Cít abrem uma exposição 
corr} 24 obras em diversas téc
nicas, do acervo do museu, 
que foram reproduzidas nos 
guias telefônicos do estado 
nos últimos anos. Entre 
9.bras estão as pinturas “Pai- 
sagem” de Iberê Camargo, 
“Ruínas” de Pedro Weingàrt- 
ner, uma aquarela da série “O 
Tempo e o Vento” de Glauco 
Rodrigues, as telas “Paineira”

as

de Ângelo Guido, “Colheita” 
de Di Cavalcanti, “Natureza 
Morta” de Alice Soares, e 
uma pintura sem título de Li- 
bindo Ferraz. Além das obras 
que foram reproduzidas nos 
catálogos a partir de 1991, os 
promotores antecipam as ca
pas dos guias de 94, com re
produções da aquarela “Gaú
cho na Serra” de José Lutzen- 
berger e um acrílico sem títu
lo de Glênio Bianchetti, entre 
outras.

A exposição “Acervo do 
Margs nas listas telefônicas”, 
na galeria I do museu, ocorre 
do dia 10 até 28 de março, 
sempre de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas, na Praça 
da Alfândega, sem número.
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• IBERE CAMARGO, Nelson Junghbluth, Pedro 
Weingarter, Glênio Bianchetti, entre outros, são os 
artistas que ilustraram as capas dos guias telefô
nicos da CRT/Listel, a partir de 1991, e que estarão 

exposição no Margs, de hoje até 28 de março.em
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Mostra de artistas
De 10 a 28 de março, estarão em exposição no Margs, as 

obras dos artistas que ilustraram as capas dos guias telefônicos 
CRT/Listel, a partir de 1991, A mostra contará com obras de 
Iberê Camargo, Nelçon Junghbluth, Pedro Weingarten, Glênio 
Bianchetti, entre outros.
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• Encontram-se em exposição no MARGS, a partir 
de hoje até 28 de março, obras dos artistas que ilustra
ram as capas dos guias telefônicos CRT/Listel, a par
tir de 1991. Trabalhos de Iberê Camargo, Nelson 
Jungbluth, Pedro Weingarten, Glênio Bianchetti, en
tre outros, fazem parte da mostra, com 24 obras de 
diversas técnicas, que foram reproduzidas do acervo 
do Museu. A exposição abre às 19h, na Galeteria 
I do Museu, podendo ser visitada de terças a domin
gos, das lOh às 17h.
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Exposição
Estão expostas desde ontem no 

Margs as obras dos artistas que ilustra
ram as capas dos guias telefônicos 
CRT/Listel a partir 1991.

A mostra, que vai até dia 28, conta 
com obras de Iberê Camargo, Nelson 
Jungbluth, Pedro Weingarten e Glênio 
Bianchetti.
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ACERVO DO MARGS que apareceu 
nas capas dos catálogos telefônicos 
do Estado nos últimos anos estará 
em exposição na sede da Praça da 
Alfândega, a partir das 19h de hoje. 
Ao todo, 24 obras em diversas téc
nicas estarão reunidas. Entre as re
produções, constam "Paisagem", de 
Iberê Camargo; "Natureza Morta", de 
Alice Soares; "Ruínas", de Pedro 
Weingartner; "Paineira", de Ângelo 
Guido; uma aquarela de Glauco Ro
drigues da série "O Tempo e o Ven
to"; e "Colheita", de Di Cavalcanti; 
além de obras de Francis Pelicheck 
e José de Curtis Andrade. Eles inte- 
gramo projeto Margs-Listel-CRT ini
ciado em 1989 com o registro foto
gráfico das obras da reserva técnica 
que passou a ilustrar os 15 guias 
regionais divulgando o acervo do mu
seu de arte gaúcho. A exposição, na 
galeria I, fica aberta até dia 28.
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Margs expõe telas que ilustram guias telefônicos
JOSÉ ERNESTOVinte e quatro telas seleciona- O diretor de marketing da Lis- 

das pára figurar em capas de lis- tel, Adalberto Bircak, acredita que 
tas telefônicas estão em exposição o grande mérito do convênio é apro- 
no Margs desde ontem à noite. A ximar a arte do grande público, Pa- 
mostra é fruto de um convênio en- ra José Albano Volkner, diretor do 
tre o museu e a CRT-Listel. Desde Margs, esta foi a forma mais abran- 
1991, as capas dos guias da Listei gente de divulgação que o acervo 
reproduzem obras de artistas piás- já teve. Obras de Nelson Jungbluth, 
ticos integrantes do acervo do Iberê Camargo, Ângelo GuidoePe- 
Margs. Em troca do direito de pu- dro Weingartner estão na mostra, 
blicação, a empresa custeou algu- que faz parte das comemorações 
mas necessidades do museu. de 31 anos da CRT.
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Inauguração da mostra foi ontem à noite
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Mostra CRT/Listel
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Encontra-se em exposição 
no MARGS mostra CRT/Listel 
ou sejam as obras dos artistas 
que ilustraram as capas dos 
guias telefônicos a partir de 
1991. Entre outros trabalhos, 
podem ser apreciados os de 
Nelson Jungbluth Pedro Wei- 
garten, Francis Pelicheck e Jo
sé de Curtis Andrade.

Como nos mostram as fotos, 
Pelicheck, retratou com maes
tria as cenas de barcos, em 
guache sobre cartão, emquan- 
to José de Curtis Andrade pre
feriu logradouros e paisagens. M
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EXPOSIÇÕES
CAPAS DE LISTAS TELEFÔNICAS —
Obras do acervo do Margs que ilustram 
capas de listas telefônicas estão em ex
posição no museu, de terças a domingos, 
das 10h às 17h. •__



CRT - 31 anos a serviço dos gaúchos
A 16 de fevereiro de 1962 pelo decreto n? 13.186 o Estado, 

de posse de 51% de ações, passa a exercer a administra
ção direta dos serviços, com a denominação de Companhia Rio- 
grandense de Telecomunicações. Em 08.03.1962 é eleita e em
possada a primeira Diretoria.

O novo plano de Telecomunicações do Estado é aprovado pelo 
Contei, a 20.04.66. Trata-se do primeiro grande programa de Te
lecomunicações do Rio Grande do Sul. E a partir de 1?.0^.67 a 
CRT opera diretamente, e não mais como simples administrado
ra, todos os serviços recebidos e mais as novas centrais automáti
cas implantadas em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Cruz 
do Sul, Passo Fundo, Cachoeira do Sul e Santa Rosa.

Em 1967, a CRT obtém os primeiros resultados positivos em 
seus balanços. Esta situação financeira abre-lhes as portas para ob
tenção de financiamento no país e no exterior capazes de cobrir 
os programas de investimento que vem realizando.

Em 23.03.68 é implantada a rota de microondas entre Porto 
Alegre-Caxias do Sul e logo depois, em 10 de novembro, a Porto 
Alegre-Santa Maria, seguida pela Porto Alegre-Rio Grande em 1962 ~ Era do Telefone Magneto 
1970.

Ao mesmo tempo, as praias do Atlân
tico interligavam-se à Capital através dos en
laces UHF.

Fiel à sua tradição de pioneirismo em 
Telecomunicações, o Rio Grande do Sul foi 
o primeiro estado brasileiro a possuir o su
porte técnico necessário à implantação do 
sistema de Discagem Direta à Distância. Foi 
também o primeiro a beneficiar-se com os 
serviços DDD, na seqüência: Porto Alegre- 
São Paulo (08.11.69). Porto Alegre-Rio de 
Janeiro (26.03.70) e Porto Alegre-Curitiba 
(03.08.70).

A partir de junho de 1970, Canoas e 
Novo Hamburgo integram-se ao sistema te
lefônico da área metropolitana de Porto Ale
gre, através do sistema DDD — com entra
da — em Canoas e Novo Hamburgo 
(01.06.70) com saída em Novo Hamburgo

| (10.02.71) e Canoas (19.02.71).
Enquanto isso, a canalização da rota 

Porto Alegre-Santa Maria é ampliada de 120 
para 300 canais e a rota Porto Alegre-Caxias 
do Sul-Veranópolis estende-se até Passo 
Fundo. As centrais automáticas da Capital 
recebem 20 mil novas linhas e inaugura-se 
o sistema DDD com Caxias do Sul e Pelotas.

Em 9 de novembro de 1972 é criada 
a TELEBRÁS — Telecomunicações Brasi
leiras S.A. — empresa holding do Sistema 
Nacional de Telecomunicações, incorporan
do todas as empresas estaduais do Brasil, — 
com exceção da CRT.

A CRT não é subsidiada, mas sim as
sociada à Telebrás, seguindo todas as polí
ticas, diretrizes e normas do setor.

A implantação do Sistema de Discagem 
Internacional através da Embratel, em 10 de 
novembro de 1975, possibilita às Empresas 

possuidoras das facilidades tecnológicas do Sistema DDD, uma 
maior aproximação em nível mundial.

A CRT sempre enfrentou constantes desafios. Voltando no 
tempo de 30 anos atrás, consultando alguns dados, chegamos aos 
seguintes resultados, fazendo um paralelo entre o passado e o pre
sente, como segue:

DO

AO
CELULAR

1962 1993
N? de terminais 
N? de empregados
Densidade de terminais p/100 hab.0,7 Densidade de terminais p/100 hab. 7

30.647 N? de terminais 
1.676 N? de empregados

640.000
5.987

Enquanto a população do nosso Estado cresceu aproximada
mente 32 % e 44 %, nós crescemos respectivamente 681 % e 1343 % 
nos últimos 20 e 25 anos.

A CRT cresceu como um todo e vem inovando a cada dia, 
acompanhando o avanço tecnológico. A exemplo disso recente
mente colocou à disposição de seus clientes a Telefonia Celular, 
bem como os mais sofisticados serviços de informatização através 
da Comunicação de Dados.

Por tudo isso é notória a importância da CRT no contexto 
nacional bem como sua representação no crescimento do Estado 
e na busca de benefício para a comunidade gaúcha.1993 — Era do Telefone Celular



• SERVIÇOS •EDITORIAL
Despertador AutomáticoA informática com o adven

to da fibra ótica aliada 
aos recursos de telecomunica
ção, deu grande salto no cená
rio universal, com o avanço tec
nológico na busca de precisão 
e rapidez na informação. Com a 
transmissão de voz e dados si
multaneamente, foi e continua 
sendo a responsável pela divul
gação de importantes eventos

que marcaram épocas.
Enquanto um passado dis

tante apontava como inédito o te
lefone ponta a ponta, o presen
te, com a telefonia celular e tan
tas outras inovações que a cada 
momento estão surgindo, nos dá 
a certeza que as telecomunica
ções estão influindo diretamen
te na mudança de comportamen
to da humanidade.

A CRT, ao completar 31 
anos de existência servindo os 
rio-grandenses através da pres
tação dos serviços de telecomu
nicações, cresceu e ajudou o Rio 
Grande a crescer, por tudo isso 
tem plena consciência do papel 
que lhe cabe na sociedade 
gaúcha.

O QUE É:
O Despertador Automático é um serviço que, além de despertar você na hora 

programada, visa chamar sua atenção para aqueles compromissos que você não 
pode perder ou se atrasar. São os horários de vôos, reuniões, visitas comerciais, 
entrevistas, consultas médicas, medicamentos e outros.

COMO FUNCIONA.
Através do telefone, você programa a central para chamá-lo em um ou mais 

horários, durante 24 horas a contar do instante da programação. O Despertador 
Automático é dotado de três mensagens padrão gravadas, que serão acionadas quando:

— a programação estiver correta;
— houver algum erro e
— na hora programada.
IMPORTANTE:
Nessa primeira fase os clientes de sistemas telefônicos em condomínios resi

denciais, tipo CTC e CPAS, não terão acesso à versão automatizada. Tal limita
ção deve-se a questões técnicas, que serão eliminadas nas etapas futuras do servi
ço. Esses clientes permanecerão com o atendimento via telefonista, através do te
lefone 134.

COMO PROCEDER.
Para programar:

— ao sinal de linha, tecle ou disque 134-1 e a hora desejada.
A HORA DESEJADA DEVERÁ SER EXPRESSA COM QUATRO ALGARISMOS.

Exemplos:
1. Para ser chamado às 18h30min:
Ligue 134-1-1830 e aguarde a mensagem de confirmação.
2. Para ser chamado às óhlOmin:
Ligue 134-1-0610 e aguarde a mensagem de confirmação.
Para verificar:
— ao sinal de linha, tecle ou disque 134-3 e a hora programada.
Para alteração ou cancelamento:
— para alteração ou cancelamento da programação que está sendo realizada, 

ligue 134-2 e a hora a ser cancelada ou alterada.
— para cancelamento da programação total, ligue 134-4.
IMPORTANTE:
— o pedido deverá ser feito, no mínjmo, 20 minutos antes do horário desejado;
— após cada programação, aguarde a confirmação através de mensagem;
— se houver algum erro, você deve repetir a programação;
— os minutos superiores a cinco deverão ser arredondados para a dezena su

perior, e os inferiores ou iguais a cinco para a dezena inferior.

Localidades que 

acessam o Serviço 

134 Automático
GUAIBA São sebastião DO CAÍ
IGREJINHA SALVADOR DO SUL
IMBE SANTA RITA
IVOTI , SANTO ANTÔNIO DA
MAQUINE PATRULHA
MARILUZ SÃO FRANCISCO DE
M0NTENEGR0 PAULA 
MOSTARDAS SÃO LEOPOLDO
NOVA HARTZ , SAPIRANGA 
NOVA TRAMANDAI SAPUCAIA DO SUL 
NOVO HAMBURGO TAPES 
OÁSIS DO SUL TAQUARA 
0S0RI0 TAQUARI
PALMARES DO SUL TERRA DE AREIA 
PARAÍSO TORRES
PAROBE TRAMANDAÍ
PINHAL , TRÊS CACHOEIRAS 
POLO PETROQUÍMICO TRÊS COROAS 
P0RTA0 
PORTO ALEGRE 
RAINHA DO MAR 
ROLANTE 
SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA

ALVORADA 
ARR0I0 DOS RATOS 
ARROIO DO SAL 
ATLÂNTIDA 
BARRA DO RIBEIRO 
BOM PRINCÍPIO 
BUTIÁ
CACHOEIRINHA 
CAMPO BOM 
CANOAS
CAPÃO DA CANOA
CAPÃO NOVO
CAPIVARI
CHARQUEADAS
CIDREIRA
DOIS IRMÃOS
DOM FELICIANO
ELDORADO DO SUL
ESTÂNCIA VELHA
ESTEIO
FELIZ
GENERAL CÂMARA
GLORINHA
GRAVATAÍ

A DIRETORIA

Histórico das Telecomunicações no Rio Grande do Sul
*

serviços telefônicos em Por
to Alegre, Pelotas, Rio Gran
de, São Leopoldo, Montene- 
gro Caí e Pedras Brancas.

Em 15 de junho de 1908 
nasce a Companhia Telefôni
ca Rio-grandense, com o 
apoio de vários capitalistas do 
Estado.

International — Telephone 
and Telegraph Corporation 
(I.T.T.C. , torna-se maior 
acionista, por motivo de ne
gociações com o exterior.

Na época, o número to
tal de assinantes em todo o 
Estado é de 7.595, dos quais 
2.752, em Porto Alegre e 
4.843 no interior do Estado.

A partir daí é iniciada a 
expansão das telecomunica
ções na Capital e no Estado 
com ligações por linha de 
longa distância, entre 69 mu
nicípios. Além disso, a Com
panhia adquiriu várias sedes 
municipais privadas e do 
Governo.

Em 07 de março de 
1884, o comendador Luiz 
Augusto Ferreira de Almei
da, residente no Rio, obtém 
junto à Câmara Municipal de 
Porto Alegre o privilégio de 
implantar linhas telefônicas 
na Capital.

Após algum tempo, o 
mesmo transfere a sua con
cessão para uma empresa de
nominada Companhia União 
Telefônicas do Brasil, com 
sede no Rio de Janeiro e que 
explorava os serviços telefô
nicos em Niterói, Petrópolis, 
São Paulo e Santos.

E é essa Companhia que 
em 15 de Setembro de 1886, 
inaugura o Centro Telefôni
co de Porto Alegre, na esqui
na da Rua Riachuelo com 
General Câmara, na presen
ça do Mal. Deodoro da Fon
seca, então Presidente da 
Província e mais tarde, da 
República.

Logo após, os serviços 
são implantados nas cidades 
de Pelotas e Rio Grande.

No ano de 1900, o Sr. 
Juan Ganzo Fernandes, uru
guaio de nascimento, instala 
uma rede telefônica em Ja- 
guarão ligando-se às cidades 
uruguaias de Mello e Artigas 
onde já era concessionário.

Anos depois, é organi
zada a firma “Ganzo, Dur- 
ruty e Cia”, que expande os

TRES FORQUILHAS 
VIAMÃO
VILA SCHARLAU 
XANGRILÁ

Se, após a leitura deste folheto, você permanecer com dúvidas, 
ligue 134 e fale com a telefonista.

Em janeiro de 1909, é 
instalada em Porto Alegre a 
primeira Central Telefônica 
à Bateria Central. Sua rede, 
embora construída com cabo 
subterrâneo é na época, a 
mais moderna técnica em te
lefonia, tornando Porto Ale
gre a quinta cidade do mun
do e a primeira da América 
do Sul, a dispor de semelhan
te instalação.

Em maio de 1912, é 
inaugurada a primeira linha 
de longa distância entre Por
to Alegre e Pelotas.

Em 29 de abril de 1922, 
à meia-noite, é inaugurada a 
Central Automática de Por
to Alegre. E a de Rio Gran
de entrou em tráfego a 22 de 
novembro de 1925.

Porto Alegre é a primei
ra cidade do Brasil e a tercei
ra da América do Sul a pos
suir um serviço Telefônico 
Automático; Rio Grande, a 
segunda e a quarta respecti
vamente.

Facilite a vida dos seus clientes, utilize o Serviço DDG 800 - Discagem Direta Gratuita
o QUE É
O DDG 800 é uma facilidade de comunicação direta, ágil e eficiente entre 

empresas e clientes. Realizado através de linhas de uso comercial, permite a re
cepção de chamadas a cobrar — locais, regionais e nacionais — com as seguintes 
vantagens:
a) inexistência de interceptação de mensagem gravada indicativa de ligação a cobrar;
b) o contratante do serviço paga as chamadas referentes ao DDG 800 com descon
tos progressivos, concedidos em função do uso. Os descontos poderão alcançar 
um máximo de 40% (ver tabela de Descontos Progressivos deste folheto);
c) os terminais telefônicos associados ao DDG 800 mantêm suas características 
de uso inalteradas.

APLICAÇÕES:
Atualmente, a principal aplicação do Sistema DDG 800 é nos Serviços de Aten

dimento aos Clientes.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
O Serviço DDG 800 estará disponível em todo Estado até o final de 1993.
COMO CONTRATAR O SERVIÇO:
Os clientes interessados deverão solicitar a implantação do DDG 800 nas Lo

jas Comerciais ou Consultoria da CRT.
O DDG 800 poderá ser programado em terminal de uso comercial ou grupo 

de busca automática.
CARATERÍSTICAS DO SERVIÇO:
* NUMERAÇÃO — A numeração é sempre a 10 (dez) dígitos com informa

ções que caracterizam:
1. código de Discagem Direta à Distância (DDD) da localidade a ser chama

das ao Sistema DDG 800 serão processadas numa Central digital, que realizará 
a seguinte operação:

Troca do número DDG 800 discado pelo número do terminal telefônico ou 
número chave do grupo de busca automática, indicado pelo contratante para rece
ber a chamada DDG.

* FIGURAÇÃO EM LISTA — A figuração é gratuita e opcional. Cabendo 
ao Cliente DDG 800 defini-la.

* MUDANÇA DE ENDEREÇO E/OU CANCELAMENTO - A mudan
ça de endereço de um DDG 800 estará condicionada à viabilidade técnica de insta
lação do terminal do cliente, ao qual está vinculado. O cancelamento do serviço 
e sua desativação se dará dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

* COBRANÇA — Todas as chamadas locais, regionais e nacionais encami
nhadas ao Serviço DDG 800, serão consideradas a cobrar não havendo possibili
dade de restrição às chamadas por parte do contratante do serviço.

Não há acesso internacional ao Serviço DDG 800.
A fatura da Conta Telefônica relativa ao Serviço DDG 800 será individual 

e terá as seguintes informações:
— ligações locais e/ou interurbanas destinadas a este número, com todos os seus
dados discriminados; ,
— os valores dos descontos concedidos em função do uso; e
— o valor final da conta, corresponde ao valor normal da tarifa menos o desconto 
concedido, acrescentando o ICMS sobre o valor obtido.

Em 1950, a Companhia 
Telefônica Rio-Grandense 
passa a denominar-se “Com
panhia Telefônica Nacio
nal”, em razão da incorpo
ração da Companhia Telefô
nica Paranaense e, com isto, 
a sede até então em Porto 
Alegre, passa a funcionar na

Mesa Operadora ia época
cidade do Rio de Janeiro.

Em 30 de dezembro de 
1960 nascem os Serviços Te
lefônicos Retomados, com a 
Lei 4.073, pela qual o Esta
do subscreve 51 % das ações.

EXPEDIENTE
TABELA DE DESCONTOS PROGRESSIVOSTELEVIP FAIXA DE USO MENSAL 

POR CONTA TELEFÔNICA 
(em minutos)

QUANTIDADE 
DE TERMINAIS 

RECOMENDADA

DESCONTOS (*) 
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2. prefixo 800 (oitocentos) para distinguir o DDG 800; e
3. conjunto de quatro dígitos (Milhar; Centena; Dezena; Unidade) que iden

tificam cada assinante.
(%)

300 - 900 10
901 - 4.800 2 15* Na área de Pelotas o Código será: 053.

MODELO DE NUMERAÇAO:
(DDD local + 800 + M;C;D;U)
Ressaltamos, ainda, que as localidades não atendidas por DDD podem aces

sar o serviço DDG 800 discando o número DDO (Discagem Direta à Operadora) 
correspondente à localidade destino da ligação. Neste momento, deve ser infor
mado à telefonista o número DDG 800 desejado e, para as localidades não ligadas 
à rede DDO, a conexão deverá ser realizada via teiefonista, através dos números 
101 (cento e um) ou 107 (cento e sete).

* ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS — Todas as ligações, dirigi-

4.801 - 10.200 3 20
10.201 - 16.600 4 25
16.601 - 23.400 5 30
23.401 - 30.600 6 35

Em agosto de 1927, em 
razão de desmembramento, a

Acima de 30.600 7 ou mais 40
Fonte — Portaria n? 148 de Oó.Set. 1983 — Secretaria Geral do Ministério das Comunicações. 
(*) A Concessão de desconto não está diretamente vinculada à quantidade de terminais 
recomendada.

LISTA TELEFÔNICA OFICIAL O Terceiro maior Veículo 
de Comunicação do PaísUse para comprar. 

Anuncie para vender.
A EFICIÊNCIA 

AMARELA

342-1277
CJKT COMPANHIA

RIOGKANDENSE
DE TELECOMUNICAÇÕES A ofidôncia

amaralaOKT 342-1277



Listei e Margs presentes nos 31 anos de CRT
/ Os 31 anos da CRT \

/ foram marcados \
/ pela exposição de diversas obras \

/ de arte, exibindo trabalhos dos \
/ mais renomados artistas gaúchos. \

/ Uma promoção da CRT em parceria 
com a LISTEL e MARGS mostraram à comunidade 

gaúcha belíssimas obras 
que foram capas das listas Telefônicas dos 
últimos anos e fazem parte do acervo do 

MARGS. A exposição ocorreu de 10 a 28 de março 
no próprio museu.

Os 10 mandamentos de quem gosta de manter o telefone ocupado
Eles estão em toda parte. Conseguem nos irritar em qual- blás, à toa. Aqui, selecionamos os tipos mais comuns. Antes 

quer hora. principalmente no local de trabalho. São os conhe- de qualquer crítica, esses casos são um roteiro para que você 
cidos ‘ ‘chatos ao telefone ’ ’. Nos honram com longas conversas possa identificar os inimigos da boa comunicação e, com uma 
(bloqueando as linhas), com respostas lacônicas ou blá, blá, boa dose de psicologia, corrigi-los.

O LETRADO O PERSEGUIDO
Quando você lhe perguntar rapidamen

te “tudo bem?” Ele desfia um rosário de des
graças e explica tudo. E enquanto conta das 
perseguições do chefe, da esposa, das doen
ças e do azar, você tenta falar mas não con
segue. Você lhe faz algum pedido e ele lhe 
responde dizendo que é impossível, que teria 
que falar com o chefe, e este não vai com a 
cara dele.

O PERSEGUIDO
Faz o tipo do advogado frustrado. Usa 

palavras difíceis e frases enormes.
Em vez de dizer “por favor, mande o 

recado urgentemente”, ele dirá: “Seria inte
ressante obter este memorando em questão. 
Sendo assim, gostaria de obtê-lo em caráter 
urgente através de nossa correspondência in
terna. O memorando que falamos poderá ser 
enviado pela senhora sua secretária que tem 
sido muito solícita e prestativa. A FOFOQUEIRA

Ela atende o telefone e vai logo dizen
do. “O fulano não está! Inclusive nem apa
receu para bater o ponto”. Com referência 
ao serviço, você pergunta: “Poderia falar com 
o chefe dele?” e ela responde: “Não adian
ta, já falei prá ele, que o íulano não veio, e 
ele nem deu bola”. Aliás...”. É conhecida 
por todos, mas não admite que faz fofoca. 
“Não, só cuido da minha vida. Eu não sou 
como a Ester, que anda dizendo por aí...” e 
o telefone continua ocupado.

A FOFOQUEIRA
A NAMORADEIRA

Está sempre pensando que por trás de ca
da toque do telefone, pode estar o homem dos 
seus sonhos. Vive pensando e usando “pois 
não, meu amor”, “um momento querido”, 
e conversa com um desconhecido, como se 
fosse amigo de infância. Fala devagar, sem
pre com aquela voz de travesseiro.

O LACÔNICO O PASSADOR 
DE TROTE

O PASSADOR DE TROTE
É dele que você lembra quando tenta ti

rar o durex do gancho do telefone, ou desco
bre que está ouvindo baixo porque está cheio 
de algodão na cápsula. E ele que surge com 
o ‘ ‘adivinha quem é... ”, quando você está es
perando uma ligação urgente. Cuidado com 
este tipo, você pode entrar no rol de suas ví
timas permanentes.

Comporta-se como uma criança tímida 
que esqueceu a língua dentro da gaveta. A tu
do responde com um “sim”, “não”, “tal
vez”, “não sei”, “OK”. Em vez de econo
mizar tempo, nos obriga a fazer novas per
guntas e muitas vezes desliga o telefone re
pentinamente. Por exemplo: “O senhor X não 
está” — e desliga antes de explicar quando 
e onde encontrá-lo. O SONHADOR

Você lhe telefona pela décima vez co
brando o material, e ele responde. "Ah, aque
le material. Está quase pronto. Temos gran
des projetos para o assunto, queremos pesqui
sar, refazer, demanda tempo... Estou preso 
naquele detalhe que te falei da última vez... 
Sabe, surgiu um outro probleminha... “E en
quanto ele conta tudo de novo, os papéis vão 
se empilhando na mesa, você perde tempo e 
o telefone continua bloqueado.

O DISTRAÍDO
Primeiro tira o fone do gancho, e depois 

procura o número desejado. Não deixe uma 
extensão perto dele, ele pode entrar discando 
na sua ligação. Toca um telefone, mas aten
de o outro, pois nunca sabe qual está tocan
do. Seguido responde “aqui não tem ninguém 
com este nome”, e a ligação era para você, 
que estava ao lado dele. Também costuma di
zer “um momento", que vou chamá-lo”, e 
desliga o telefone.

O SONHADOR
O EMPRESÁRIO

Este ocupa o nosso telefone para negó
cios particulares. Vende o carro do amigo, 
compra e vende relógios, aparelhos de som, 
produtos de beleza, ferro-velho, etc. faz a co
tação da bolsa, loteria esportiva e loto. Usa 
e abusa do telefone, pedindo palpites para a 
loteria, fazendo cobranças e oferecendo lista 
de preços de novos equipamentos. O DISTRAÍDO

O DON JUAN

Começa com um “Alôo...” de Frank Si- 
natra. Ele dá um capricho todo especial, quan
do houve uma voz feminina. Usa frases fei
tas, do tipo: “Não tão bem como você”, “Senhora 
ou Senhorita?”. Também usa os termos: 
“Meu anjo”, Meu amor”. Fala baixo no te
lefone, quase inaudível.


