Bitola do trilho do trem-bala
As coisas que pensamos que foram decididas através de grandes
estudos, planejamentos e ou projetos, na realidade terminam
sendo decididas de forma natural.
Por exemplo:
Hoje o trem-bala francês bate recordes de velocidade, o que
nos leva a uma pergunta:
– Vocês sabem o que definiu a bitola dos trilhos do primeiro
trem bala, (distância entre trilhos)?
Foi adotada a mesma bitola dos trens convencionais, que se
originou dos antigos trens ingleses, que por sua vez adotaram
a mesma bitola que tinham as carruagens, definida pelos sulcos
das antigas estradas romanas, que tinham sido criados pelos
carros romanos, que foram os primeiros a trafegar na antiga
Albion.

Tal bitola, evidentemente, veio dos carros usados em Roma,
cuja distância entre rodas veio das antigas carretas,
dimensionadas a partir da largura máxima dos bois que a
puxavam. Logo a bitola do trem-bala foi definida pela largura
das ancas dos bois romanos.
“Aqui entre nós…

Toda a história tema um fundo de verdade”

Extraído do livro “A gestão do Conhecimento como Solução” de

Claus Jorge Süffert.
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Calcinhas no Espaço
“Quem diria, o sujeito que tinha horror
de quem escrevia de graça gostou da
brincadeira e fez de novo. Pois é,
depois do incrível sucesso d’O Buraco da
Beatriz, resolvi fazer de novo e fazer
direito. E meninos, eu fiz.
O Calcinhas no Espaço é meu primeiro
livro de blogueiro de verdade, não é uma
coletânea requentada de posts, não tem
um “razoável percentual” de material
novo. É todo (menos um) novo, são textos
inéditos, pesquisados caprichados e
absolutamente exclusivos, que você não verá
lugar.”( Carlos Cardoso )

em nenhum outro

Há muito tempo eu curto e sigo o site “meiobit” e sempre nele
encontro boas matérias… bem… eu não poderia deixara de ajudar
a divulgar o seu novo trabalho: O livro “Calcinhas no Espaço”
– a ele os nosso agradecimentos por nos proporcionar uma
leitura de qualidade.
Acesse
o
link:
http://www.contraditorium.com/2016/02/05/compre-leia-meu-livro
-gratuito-calcinhas-espaco/ e boa leitura.
Post (270) – Fevereiro de 2016

