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Barack Osama
Bora comer o truman pra ver se ele curte.

chorao 420
caralho o truman é viado?

Truman
Citação:

Pra ser gay é necessário ter uma alma "feminina". ;)

Pra vocês, se o cara fala mal de mulheres, é gay. :)

Mas pra mim é quem fica de mimimi correndo atrás delas. E esse é o viado do pior tipo, aquele que faz pose de machão mas quer mesmo é levar um belo
tarugo até o fundo do rim! :rly:

Então, TODO MUNDO É VIADO NESSA MERDA! :coolface:

Menos eu. :ban:

XOTISNEGUER
Citação:

o mais legal é na mensagem dele que começa com o foco do topico e termina falando na igrena universal do reino de deus.... tudo a ver.

Nimrod
Montado em jardim, centro em Uganda quer levar africanos ao espaço

Sem instalações adequadas nem grande financiamento, criador de programa acredita ser capaz de enviar ugandense ao espaço em até seis anos.

Seria fácil não levar a sério Chris Nsamba, fundador do Programa Africano de Pesquisas Espaciais. Para começar, seu centro de pesquisas está baseado no
jardim de sua casa, onde não se vê muitas evidências do tipo de maquinaria e ferramentas sofisticadas que alguém imaginaria serem necessárias para esse
tipo de trabalho.
Quando a BBC visitou o local, a maioria dos engenheiros estava equipada apenas com lixas e pincéis. Eles nem começaram ainda a trabalhar na construção de
sua espaçonave, que no momento é mais um projeto teórico.
Mas eles já começaram a construir uma aeronave, aparentemente para testar suas habilidades de engenharia antes de começar a construir a espaçonave na
qual esperam, um dia, enviar um astronauta ugandense ao espaço.

http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original...26/uganda1.jpg

O avião que eles estão construindo está ensanduichado entre dois edifícios de um andar que abriga Nsamba e sua equipe. Ele está pintado de azul e branco e
leva orgulhosamente uma bandeira de Uganda na lateral da cabine.
Ainda está longe de ser completado e ainda não tem motor - apenas uma pilha de tijolos para simular o peso e uma série de cabos pendurados do lado de
baixo.
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Citando ALEMAO- 
caralho o truman é viado?

Citando flv 
O Truman tem razão em algumas coisas embora o jeito de colocar o faça parecer um troll. A questão do consumo e do feminismo no mundo atual
é bem discutida.
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Mas ainda assim parece um grande feito e deixaria qualquer um impressionado se não fosse um programa espacial. Nsamba acha que, se sua equipe tiver
sucesso, essa será a primeira aeronave desenvolvida e construída em Uganda.

Tempo

A equipe de Nsamba é formada por voluntários, principalmente de estudantes de engenharia, e quando a BBC visitou o local todos estavam trabalhando
exaustivamente, lixando a fuselagem da aeronave. Todos menos um, cujo trabalho parecia ser pintar o mesmo ponto no topo da cabine várias vezes.
Questionado sobre quanto tempo ele acha que vai levar para conseguir enviar uma aeronave tripulada para a órbita da Terra, Nsamba diz que é algo que
levará tempo.
"Deixe-me dizer uma coisa para você", ele responde. "Construir uma aeronave é um trabalho grande", diz. Em sua avaliação, isso poderá acontecer num prazo
entre quatro e seis anos.

http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original...26/uganda2.jpg

Uganda não é conhecida por seu papel na exploração espacial. Na verdade, Nsamba terá que certificar pessoalmente os candidatos a astronautas, porque não
há mais ninguém no país capaz ou qualificado para fazê-lo.
Ele tem tido até que fazer o treinamento da equipe. Seu curso se baseia fortemente em sua experiência como estudante de astronomia -- ensinando como
calcular a distância entre os planetas, o que é a Linha de Kármán (limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior) ou educá-los sobre os perigos da
reentrada na atmosfera.
A falta de instalações adequadas está prejudicando o projeto, mas ao ser questionado como simular a gravidade zero em Campala, a capital do país, Nsamba
não se deixa abater.
"É fácil. Tenho um jato pedido, então estou planejando construir um túnel, colocar o motor do avião do lado de baixo e quando jogarmos o cara no túnel ele
vai flutuar de maneira semelhante à que flutuaria no espaço", garante.

http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original...26/uganda3.jpg

Orgulho

Outro grande desafio é o financiamento do projeto. Nos Estados Unidos, uma recente decisão de reduzir o financiamento da Nasa, a agência espacial
americana, foi recebida com fortes críticas, mas ela ainda assim receberá vários bilhões de dólares neste ano e no próximo.
O Programa Africano de Pesquisas Espaciais depende de doações de seus associados, que são hoje cerca de 600, principalmente em Uganda. Eles terão que
ser bastante generosos para garantir que a aeronave de Nsamba saia do chão e ainda mais para colocá-la em órbita.
Por isso tudo, é fácil ridicularizar o programa ou descartar Nsamba como um sonhador e dizer que a espaçonave africana é uma fantasia. Mas muitos
ugandenses pensam diferente e veem com orgulho a contribuição do país para a exploração espacial.
O primeiro negro diretor de voo na Nasa foi Kwatsi Alibaruho, filho de pai ugandense. O presidente do país, Yoweri Musevei, frequentemente se refere a
Alibaruho como um exemplo do que o povo de Uganda é capaz de alcançar. Para Museveni, seus feitos contradizem a visão do mundo de uma Uganda
subdesenvolvida e atrasada.
Por tudo isso, não há como não ter um certo grau de admiração por Nsamba, ainda que sem grande confiança de que a primeira espaçonave tripulada de
Uganda levantará voo de Campala na próxima década.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/20...ao-espaco.html

pqp...

nunca ri tanto com uma reportagem aparentemente seria

uahauhauahua

Rampado
Citação:

Enjoy your :ban:

Piruzão
Ah, é sério mesmo que vcs se importam com a opinião do truman ???

Calconha
porra, quando vi o post do truman pensei "quer ver alguem engolir a isca.."

pior eh que os primeiros a cairem na balela o fazem soh pra trollar tbm, dae entram outros menos experientes e transtornam o topico... pior que nem pode
dar ban no maldito pelas besteiras que ele fica falando...

King_of_Sex

Citando Truman 
TODO MUNDO É VIADO NESSA MERDA! :coolface:

Menos eu. :ban:
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rolei com o avianzinho aí decima hehe :D

wingman
O homem nunca foi pra lua!

DeDz
só prova que nunca foram pra lua

heyj5n1
TRoll!
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