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SINAL V£RDE 

PA RA OS FUNCION A RI OS DO IBOF 

ANO I - N~ 0 BRASfLI A, DEZEMBRO DE 1980 DISTRIBUICAO GRATU ITA 

AV ALIA(:i\.O DE MAIS DOIS PARQUES 

IMPLANTADOS. 
 FUNCIONARIOS 

PRESERVAR E PRECISO Que que eisso, minha gente? Saiba tudo 
Pagina 2 sobre ela na pflgina 4. 

DIRETRIZES DA 
VAMOS SALVAR UMA ADMINISTRA(:AO 

FLORESTAMAURO REIS 
Ptigina 3. 

Por que, como e com quem traba/hamos, 
nas pfzginas 6 e 7. 

EDITORIAL 


"SINAL VE RDE" (para os ser· 
vidores do IBDF) criado na ad
ministracao Mauro Reis, propoe-se 
a ser, como o pr6prio nome ja diz, 
um ve(culo de comunicar;ao dos 
funcion~rios do 6rgao. Com ele, 
pretende-se estabelecer uma via de 
duas maos entre a administracao e 
o corpo de funcionarios do 180 F. 
Atraves do jomal, a administracao 
podera exp ressar o seu pensame nto 
e o seu posicio namento com rela
cao aos funcion~ rios e estes, po r seu 
lado, terao a oportunidade de mani
festar tambem as suas ideias 1e opi 
nioes. 

0 jomal tern o objetivo de man
ter informado, da maneira mais 
completa possivel, o funcionario do 
I B D F, em todos os assun tos que fo 
rem de seu inte resse, principalme n
te aqueles que dizem respeito direto 
asua vida dentro do 6rgao. 

"SINAL VE ROE" ~ nosso, por 
tanto o seu sucesso ou fracasso de
pende de todos n6s. A participacao 
de cada um ede extrema importan 
cia para que o nosso jornal, que 
hoje estanascendo , possa, breve
mente, crescer e andar a passos fir
mes, cumprindo a sua final idade 
maior de ser uma tribuna dos fun 
cionarios desta casa. 

Sendo este o numero O de "SI
NAL VERDE", e oportuno que es
clare<;amos, detalhadamente, como 
sera feito e o que abordara o jornal. 

Dentro do princfpio de ser um 
ve(culo de comunicayao dos fu ncio
narios do I BDF, o jomal que inicial· 
mente circu lara na primeira quin 
zena de cada mes, em todo o pais, 
nao prescindira da participacao de 
todos n6s, atraves de artigos, infor
mac;:oes, traba lhos, cartas , etc, que 
deverao ser encaminhados a Asses
soria de Relacoes Publicas e lm
prensa (ARPI), em Brasflia, para 
selecao e ediyao. 

Seriio apresentadas materias jor 
nal fsticas de inte resse geral do ser

vidor do IBDF, na area do prc,pri.o 
lnstituto e de suas Delegacias, do 
Ministerio da Agricultura e de suas 
outras vinculadas e, finalmente, na 
areado funcionalismo pub lico. Pre
tendemos ainda a abon:lagem de te
mas pol(ticos, economicos e sociais 
do Pais e do mundo, que possam 
despertar o i nteresse e nossos lei to 
res em geral. 

"SINAL VERDE" tern, tam~m. 
a intencao de ser um jornal de ame
nidades, lazer e cultura, trazendo 
informacoes sobre eventos socia is 
ocorridos na comunidade dos fun
cionarios ·do IBDF, pro movendo 
e divulgando realizacoes esportivas 
e cult u rais e criando uma oportuni 
dade para a troca de informac;:oes 
de int eresse dos memb ros dessa 
comu n idade. 

Em suma, isto sera o "S INAL 
VERDE", que com a co laborac;:ao e 
participacao efetiva de todos nos, 
certamente passa ra a faze r parte de 
nosso dia a d ia de fu ncionario do 
IBDF e de servidor publico. 
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si9nificou um razoavcl prejuizo ao UA!/ PR _J 5 ~'NT£ £S'D£(.4)C1AL
IBDF. Descle material m6vel, que - r . 
facilmente podia ser desviado, pela 
falta de controle, ate a perda de 
~reas doadas ao I B D F, e perdidas, 
depois de realizadas benfe1torias, 
par falta de regulamentac;:ao do 
im6vel, at~ os lucros das compa 
nhias telefonicas. relativas a cerca 
de 400 linhas de propriedade do 
6rgao. E mais uma vantagem: quan
to maior o volume de dinheiro do 
IBDF. nc seu balanr;o patrimonial 
comabil, maior a possibilidade de 
aumentar a verba destinada ao 
6rgao, como explicam os responsa
veis pelo trabalho· 

- E coma um emprestimo de 
banco: quanta mais propriedade 
voce tern coma garantia, maior sera 
o seu crMito. Nao se pode adminis 
trar um grande patrimonio com 
pouca verba. Este argumento, pe lo 
menos, teremos a mao, com todos 
os seus detalhes. 

MODf:RNlZA<;AO 

NODCF 


O Departamento de Contabilida· 
de e Finam;as conclui, nos pr6xi
mos dias, o projeto de moderniza
r;ao dos metodos e procedimentos 
internos, que vem desenvolvendo 
no sentido de torna-los mais racio
nais e propiciar um satisfat6rio su
porte as atividades-fim do IBDF. 

0 trabalho do Departamento de 
Contabilidade e Finanr;as, com o 
apoio da Coordenac;ao de Moderni· 
zar;ao Administrativa, integra as es· 
forc;os da Presidencia no sentido de e rctiraram com este solo, para gerDe!de o ultimo dia 14, os jardi · 
atender com eficiencia e eficac,a mina~ao no:. laborat6rios da NASA. neiros Cnvalcanti e Jo~ Marcos, o 
aos objetivos do IBDF. A partir do Poucos luyares no mundo tern o"Baiano", tem um a larofa muito 
inicio do proximo ano, o projeto Ja espe(a)cial: cuidar da "arvore c.la pnvilegio de possuir uma arvore 
estara sendo lmplantado. lua", preseme que o I 8D F recel>eu dessas . 0 Brasil, - melhor ainda, o 

do Sistema Nacional de Florcstas IBDF -, eo primeiro luyar da Arne· 
dos Estados Unidos, durante a visita rica -1.utina a ganhar o presente es · 
de seu presidente , Thomas Nelson, pacial . "Que essa arvore cre~a. 
ao Brasil. como as relacoes entre Brasil e Esta · 

No edif icio ·sede, todos sabem do REFLOREST AR dos Unidos, principalmente no cam · 
que se uata, ja que a "arvore daE PRESERVAR O VERDE . po das pesq u isas floresta 1s", desejou 
lua" esta ali, porto da copaiba, e foiPLANTE E CONSERVE. Thomas Nelson na ocasiao do plan· 
o assunto central dos comentarios tio c.10 lado do Secretjrio-Geral do 
de pelo mcnos uma semana . Mas IBDF, Joaquim Falco Uriarte Net· 
para quern ainda nao ouviu falar,

IBDF - Delegac,a Estadual to que representou o presidentea muc.la da chamada "arvore da lua'' 

em Go1as 
 Mauro Reis; Stanley Brown, adidoveio da lua mesmo na Apollo 14. 

de Agricultura da Emba,xada dosForam sementes de especies flo 
Estados Unidos, e de diretores erestais norte -ame, icanas que os as· 
funcionarios do IBDF. tronautas plc:1ntaram em so lo lunar 
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