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TRADUÇÃO: 
 
Algum dia, no conforto da sua casa, você será capaz de fazer compras e 
transações bancárias eletronicamente, ler notícias atualizadas intantaneamente, 
analisar a performance das ações que te interessem, mandar cartas eletrônicas 
através do país, e então jogar bridge com três estranhos em Los Angeles, 
Chicago e Dallas.  
 
BEM VINDO A ALGUM DIA. 
 
 
Algum dia é hoje com Serviço de Informação CompuServe. CompuServe está 
disponível através de uma chamada telefônica local na maior parte dos estados 
dos Estados Unidos. É conectável a quase todas as marcas e tipos de 
computador pessoal. [...] Tudo o que você precisa para começar é um cabo 
telefônico de baixo preço e um software fácil de usar. 
O serviço básico da CompuServe custa apenas 5 dólares por hora, cobrados por 
minuto utilizado no seu cartão de crédito. 
O Serviço de Informação CompuServe está disponível em várias lojas de 
informática ao redor do país. Verifique com a sua loja favorita ou contate a 
CompuServe. 
Bem vindo a algum dia 
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TRADUÇÃO: 
 
Quem inventou a expressão “lar doce lar” devia estar pensando na Linha Home 
da Microsoft. A linha Home é um fantástico universo de atrações para você se 
divertir, sem por o pé na rua, gastando o mínimo de sola de sapato. São mais de 
50 programas caseiros para você escolher, divididos em cinco diferentes áreas. 
 
Conhecimento: Enciclopédias Encarta e Bookshelf, Cinemania, Dinosaurus, 
Ancient Lands, Dangerous Creatures, Art Gallery, etc. 
Linha Kids: Creative Writer, Fine Artist. 
Entretenimento: flight Simulator, Entretainment Packs, Golf, Arcade, Space 
Simulator. 
Música Erudita: Beethoven, Strauss, Stravinsk, Mozart e Schubert. 
Produtividade Pessoal: Microsoft Works e Publisher. 
E mais. Assessórios de Software e Hardware: SoundBits, Microsoft Mouse, 
Scenes, Microsoft BallPoint Mouse, etc. E você pode ter um desses programas 
por um preço menor do que qualquer programa que fizer sem eles. 
Microsoft Home. Com um parque de diversões em casa o que é que você vai 
fazer na rua? 
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