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Este [re]trabalho é o resultado da 

parceria entre os seus autores, 

Newton C. Braga e Joran T. Da Silva, e 

o qual se destina exclusivamente à 

publicação no sítio do Instituto 

Newton C. Braga - INCB 

(www.newtoncbraga.com.br). 

Trata-se de uma compilação de 

imagens escaneadas da revista Saber 

Eletrônica, p 3-10, nº 226, nov 1991, 

realizada por Joran T. Da Silva, em 

28/03/2012, a fim de resgatar a 

memória histórica acerca de artigo ou 

matéria publicada no passado pelos 

autores Newton C. Braga e Joran T. Da 

Silva, que outrora se embrenharam no 

mundo das tecnologias (elétrica, 

eletrônica, mecatrônica, automação, 

instrumentação, telecomunicação, 

informática e tantas outras) e 

redigiram sobre as suas experiências e 

as publicaram através de algum 

veículo editorial. 

O artigo “Relógio Digital” é 

originalmente o resultado de uma 

ideia de Newton C. Braga e Joran T. 

Da Silva nos idos de 1991 e 

transformada em texto e imagens a 

fim de subsidiar o conhecimento e a 

prática dos leitores da época, e agora 

[re]apresentada aqui no INCB como 

resgate histórico. 

Cordiais saudações a todos. 

Joran Tenório da Silva 

http://www.newtoncbraga.com.br/

