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Alguns anos vivi em Itabira.
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calcadas
Oitenta por cento de ferro nos coracoes.

Carlos Drummond de Andrade (grande poeta
Brasileiro)



Padre Higino
Grao Duque 
Jean

Papai



Mamae
Avos maternais



Formatura do Grupo (quarta serie)
Ao fundo: D. Merces



Ginasio Joao Monlevade 1956-1960



Primeiro passos  literarios:Gremio Literario Padre Leonel Franca



Colegio Estadual de Minas Gerais, projetado por Oscar 
Niemayer, arquiteto de Brasilia



CPOR 
1966 torturador

guerrilheiro

Protagonista!Milionario



Belo Horizonte, 
1969



Instituto Militar de Engenharia: primeira escola de engenharia do Brail 
(Escola Real de Artilharia )

Criacao do primeiro Laboratorio 
de Ondas de choque e Soldagem 
por Explosivos



Socorro, New Mexico
New Mexico Tech
Criacao do Centro de Pesquisas em Tecnologia por Explosivos





National Ignition Facility
Lawrence Livermore Natl. Lab., CA

300 metros





Simulacao por dinamica molecular: observando 
os atomos



Estrutura Hierarquica da Escama de Pirarucu



HollowFoam

Keratin

 1/3 do comprimento do tucano, mas  
1/30-1/40 do peso total

Densidade ~ 0.1 g/cm3

Estrutura Hierarquica do Bico de Tucano



O Exemplo Classico de  Biomimetica

Os carrapichos de George 
de Mistral



A procura de novos 
especimes



A musa regressou, 
misteriosa e cativante,  
durante minha estadia 
na Universidade de 
Karlsruhe, Alemanha, 
aonde recebi o Premio 
Humboldt (2000)





Exploracao de Marte



Pesquisa Financiada pela NASA





O  Yucatan



Principais Componentes

• Arqueologia e espiritualidade Maia:
• Pesquisa cientifica:A Missao de retorno a Marte
• Extremofilos: bacterias que podem existir em 

ambientes extremos (pressao, temperatura, 
atmosfera)

• Perigos ambientais
• Procura por Deus (fora de dogma particular)



Calendario Maia –Contagem Longa

• Kin: um dia
• Uinal: 18 Kins
• Tun: 20 Uinals 20x18=360~ 1 year
• Katun:20 Tuns
• Baktun: 20 Katuns
• Total time: 13 Katuns 20x20x13=~5200 years
• 0.0.0.0.0=13 August 3114 AC (Gregoriano)
• 13.0.0.0.0=21 Dezembro 2012



O Apocalypto de Mel Gibson









Uma Cidade Maia do Periodo Classico



The Urbis
75,000 pop.
Populacao do 
Mexico pre-Cortez
23 milhoes



Esculpindo a  
Stela



Decadencia –apos a gloria



Ruinas Maias 
Vista Aerea



A Luta em Guatemala-100,000 
mortos

Guerrilheiros             Tropas do governo





John S. Rinehart, 1990            

A. Deribas
USSR 
Novosibirsk
Siberia



Confraternizando com o 
fantasma de Stalin em 
sua cidade natal de Gori



Chechenia



Sheil Shamil, lutador legendario, 1800s



Primeira Guerra da 
Chechenia 1994-1996

A batalha por Grozny

A pior derrota da Russia



55,000 Chechenios mortos



A maioria das perdas e de civis



Segunda Guerra   2000-2006
Iniciada por Putin

~200,000 Chechenios mortos



Heroi e vilao
Shamil Basayev

Basayev e 
Khatab

Preces nas montanhas 
de Alah



Da guerra de liberacao a jihad: a trajetoria do desespero



Marc Andre Meyers





Processo Thomas
•Sidney Thomas (1850-1885) inventor ingles de importante 
processo de eliminacao do fosforo do ferro fundido.

•Proceso adquirido em 1879 para uso no Luxemburgo.

•Processo Thomas revoluvionou siderurgia no Luxemburgo por 
causa dos minerios ricos em fosforo e enxofre do Minnnette 
(Basin Lorrain).

•Agricultura prosperou com a escoria triturada de alto teor de 
fosforo enriquecendo as terras pobres do norte luxemburgues, o 
Osling.



Sede Arbed, 1920s
Sede Arcelor Mittal 2011



Monlevade 1952

Louis Ensch



19 59

Padre Henriques
2009





YANOMAMI

Marc Andre  Meyers



59

Bacia Amazonica

LEITO 
DO RIO

LAGOS



U. Of California, Santa 
Barbara  2003
Prof. Napoleon  Chagnon



Rio Xingu, Amazonas
Quarup



Huanu Picchu, Peru



Nossa Senhora das Lulas
Realismo ‘algo’ fantastico
Baja California 
Oposto da California: A California Mexicana 
Destruicao da natureza
Narcotraficantes
Cientista louco
Sexo entre  Lula(o) e Mulher



A caiaque no mar de  Cortez

Cavalgando  na 
Baja California





Em 1914, o ex-presidente dos EUA, Theodore Roosevelt e o famoso 
explorador brasileiro Candido Rondon lideraram uma expedição 

em um rio 1000 km com um curso desconhecido, então chamado de 
"rio da Dúvida". Os objetivos da expedição foram de  explorar e 
mapear o rio, incluindo a recolta  de amostras da flora e fauna 

únicas da Amazônia .

Em 2014, uma equipe de cientistas, exploradores, cineastas e 
especialistas em sobrevivência brasileiros e norte-americanos vai 
refazer e documentar a expedição original,  celebrar os esforços  
sobrehumanos da primeira expedição, estabelecer uma coleção 

de amostras biológicas amazônicas únicas, e comparar as 
mudanças que  ocorreram ao longo do século passado.



Objetivos da Expedição
1.- Refazer a rota da  expedição Rondon-

Roosevelt original para obter conhecimento e 
celebrar o esforço sobrehumano e o sacrifício 

da primeira expedição.

2.- Colecionar  amostras biológicas únicas  
encontradas ao longo da rota e realizar novas 

pesquisas científicas.

3.-Comparar as mudanças ao longo do século 
passado, utilizando relatórios originais de 

Roosevelt detalhando a geografia, fauna, flora e 
habitantes nativos.



Fase 2. Tapirapoan-Roosevelt 
Rio; cavalo. 
Cavalos de carga ou mulas para 
cozinha, sacos de dormir e 
barracas. Visita a assentamentos 
Nambiquara e Cachoeira 
Utiariti: 15 dias.

Fase 3. Descendo o Rio  
Roosevelt ate o  Rio Aripuanan
Balsas  e caiaques inflaveis:  15 
dias. 

1914

Fase 2. Tapirapoan (1/21/1914)-
Rio da Duvida (2/25/1914) a 
cavalo; burros de carga e carros 
de boi. 

Fase 3. Descendo o rio da Duvida 
(02/27/1914), canoas pesadas; 
Imensos problemas, várias canoas 
esmagadas. A expedição teve que 
construir três novas canoas. Um 
total de 13 quedas com portagem 
necessária Três vítimas. Reunião 
com Tenente Pyrineus no Rio 
Aripuanan (1914/04/26)

Fase 1 Assuncion, Paraguai 
(9/12/1913)- Tapirapoan 
(16/1/1914) Subindo o RioParaguai

Fase 1. Assuncion-
Caceres/Tapirapoan:
Subindo o Rio Paraguay : barco 
comercial (gaiola); lanchas de 
aluminio  no Rio Sepotuba. 
Pernoite na fazenda  visitada  
por Roosevelt:15 dias.

2014



O Caminho Nao Tomado
Robert Frost, 1915 

Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 

Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day! 

Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back. 

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence: 
Dois caminhos divergiam em uma floresta, e eu-
Eu tomei o menos usado
E isto fez toda a diferenca.



Assim, caminho em direcao ao final de meus dias
Uma dama em cada braco,
A minha direita, Scientia, solida, seria e saudavel
A minha esquerda, Musa,
Facil, flertante, e fabulosa.



Marc Meyers é Professor Distinto de Ciência 
dos Materiais na Universidade da Califórnia, 
San Diego e já realizou extensas investigações 

sobre espécimes biológicos do Brasil, incluindo 
o bico de tucano, escamas de pirarucus e 

dentes de piranha. Esta pesquisa, apoiada pela 
National Science Foundation, usa as ricas 

lições da natureza para criar novos materiais 
sintéticos em um campo emergente chamado 

biomimetica. Sua paixão por este projeto 
remonta a sua infância e inclui a participação 

no Projeto Rondon nas profundezas da floresta 
amazônica em 1969. As pesquisas do Dr. 

Meyers foram apresentado na PBS NOVA, 
National Geographic Magazine, o Canal de 

História, e muitos mais.

Artigo no  National Geographic sobre pesquisa de Dr. Meyers

Projeto  Rondon-1969

Hoje

CPOR -1966



No dorso do monumento ha o simbolo do Projeto Rondon com o lema: Integrar para Nao Entregar

Equipe Projeto Rondon em Pauini, Rio Purus 
Dezembro 1968-Fevereiro  1969

Historia do Projeto Rondon
A idéia surgiu em 1966, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, durante a realização de um trabalho 

de sociologia intitulado "O Militar e a Sociedade Brasileira". A primeira operação do Projeto Rondon, denominada 
"Operação Zero", teve início em 11 de julho de 1967, quando trinta estudantes e dois professores partiram do Rio de 

Janeiro para Rondônia, a bordo de uma aeronave C-47, cedida pelo antigo Ministério do Interior. A equipe permaneceu na 
área por 28 dias, realizando trabalhos de levantamento, pesquisa e assistência médica.3

No ano seguinte, o projeto contou com a participação de 648 estudantes e foi expandido para outras áreas.



No dorso do monumento ha o simbolo do Projeto Rondon com o lema: Integrar para Nao Entregar

Equipe Projeto Rondon em Pauini, Rio Purus 
Dezembro 1968-Fevereiro  1969

Historia do Projeto Rondon
A idéia surgiu em 1966, na EsEscolaa de Cescola de Comandoicola de Comando e Estado-Maior do Exército, durante a 
realização de um trabalho de sociologia intitulado "O Militar e a Sociedade Brasileira". A primeira operação do Projeto 
Rondon, denominada "Operação Zero", teve início em 11 de julho de 1967, quando trinta estudantes e dois professores 
partiram do Rio de Janeiro para Rondônia, a bordo de uma aeronave C-47, cedida pelo antigo Ministério do Interior. A equipe
permaneceu na área por 28 dias, realizando trabalhos de levantamento, pesquisa e assistência médica.3
No ano seguinte, o projeto contou com a participação de 648 estudantes e foi expandido para outras áreas.



Documentação e Documentário

Novamente, como com a expedição original, este 
empreendimento inteiro será bem documentado, 

tanto para fins científicos e de compartilhar 
através da imprensa e mídia social. Isto inclui a 

criação de um documentário por  Jeffrey 
Lehmann de Barnstormer Productions que será 

fornecido gratuitamente para emissoras 
públicas em todo o Brasil e EUA e ira ao ar em 

outros países também.

A distribuição da informaçãoexpedição ao público é 
tão importante quanto os três objectivos principais. 
Esta informação inclui fotos nunca antes vistas da 
expedição original, bem como filmagens aéreas e 

submarinas nunca antes tentada. Toda a expedição 
deve ser coberta pelas mídias sociais, permitindo 

emoção em tempo real em todo o mundo.


