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Se eu como tu...OficeA Música Digital!!!
Este mês vamos falar de músi-

ca!  A música, ou melhor, a sua repro-
dução, no decorrer de mais de cem anos,
sofreu mudanças incríveis. No início do
século XX tínhamos o gramofone onde
num “bolachão” se tinha uma orquestra
inteira tocando... Do gramofone passou
para o rádio, para a tela do cinema, para
a TV, para os carros e até mesmo nas
caminhadas! Para enfim chegar no mais
novo utensílio do lar, o
microcomputador! O PC ou computa-
dor pessoal revolucionou a nossa for-
ma de ouvir, de guardar e até mesmo de
fazer a música.

Nos primeiros Long Plays tí-
nhamos aproximadamente sessenta mi-
nutos de música reproduzidas com al-
gumas impurezas, mas que faziam par-
te da aura de magia daquela época! Mas
do “bolachão” evoluímos para o disco
de vinil, para as fitas K7,  para o vídeo,
para o CD e DVD que guardam setenta,
oitenta minutos de música com uma
perfeição digital!

Mas eis que um “cara” cria a
compactação de arquivo (a música na
sua forma digital também é chamada 
de arquivo) e assim um CD passa a guar-
dar vinte quatro horas de música numa
linguagem chamada MP3!!! Assim, o
MP3 vem revolucionando a forma de
ouvir a música...sendo que hoje já te-
mos música sendo tocada em chaveiros,
relógios de pulso, celulares...que sabe
daqui a pouco um criativo japonês não
faz um brinco que toca MP3! E também
de armazenar a música já que em peças
cada vez menores armazena-se cada vez
mais informações!!!

            Para o Próximo mês se você tiver
alguma dúvida, assunto que queira ler
ou comentário, mande um e-mail para
a redação do informativo.
worksite@worksitetecnologia.com.br

 Por WorkSite Tecnologia

GIRO NAS REGIONAISGIRO NAS REGIONAIS
CACHOEIRA DO SUL

Os aposentados de Cachoeira do Sul
participaram, no dia 04 de julho da
reinauguração da Sala de Inclusão
Digital da Associação de Aposenta-
dos da cidade. Na ocasião, a Direto-
ra de Integração da AGEA, Dora Lú-
cia Neuberger,        confraternizou
com o representante local de Cacho-
eira do Sul, Antônio José de Campos,
e demais associados presentes.

PASSO FUNDO
Aposentados auxiliam
entidade no programa

Nota Solidária

As aposentadas Vilma Bruschi e
Estelamar Rovani auxiliam o Cen-
tro Promocional Santa Terezinha,
onde funciona uma creche e um Cen-
tro de Ensino de vários cursos, na
Vila Dona Júlia. O trabalho, que con-
ta também com a participação de
funcionários ativos da Caixa, con-
siste no recolhimento de notas fis-
cais que serão trocadas no progra-
ma Nota Solidária do Governo Es-
tadual. Existem postos de coletas das
notas nas agências e postos da CEF.
As aposentadas realizam o trabalho
de digitação dos cinco itens neces-
sários para que a nota seja válida no
programa.
No dia 8 de junho, a aposentada
Estelamar Rovani recebeu o certifi-
cado referente a série n° 9, que
totalizou 14 mil pontos e reverteu
para a entidade o valor de R$
1.356,00.

A aposentada Estelamar Rovani na entrega do
certificado do programa

Grupo de aposentados de
Cachoeira do Sul

O representante
local com a dire-
tora de Integração
da AGEA

BENTO GONÇALVES
Reunião sobre Novo Plano
Os aposentados de Bento Gonçalves
realizaram, no dia 21 de julho, uma
reunião sobre o Novo Plano de Be-
nefícios. O encontro, organizado pelo
Representante Regional,Vital João
Tres, reuniu cerca de 20 aposentados
e pensionistas para o esclarecimento
do Novo Plano e do Saldamento do
REG/REPAN.


