
ELETRÔNICA 

 

Embora nunca tenha questionado aos meus dois irmãos o porquê da 

Eletrônica. Há uma compreensão interior de apoio e respeito à escolha. Hoje 

me chamou atenção o lago Baikal que fica na Sibéria com sua maior reserva 

de água doce do mundo. O aquífero mais antigo e mais profundo da terra não 

escapa de ser contaminado pelo lixo produzido pelo homem. As novas 

tecnologias de informações e comunicações enviam links. Adaptação. 

Rosalvo desmontando o radinho de pilhas, hipnotizando a irmã... Era um 

sufoco para compreensão da família. Railda, quando ficava brava, o radinho 

que sofria primeiro, doce junção da telegrafia, do telefone sem fio e das ondas 

de transmissão com a capacidade de enviar sons e foto pelo ar. Magnífico! 

 A televisão de tubo era uma realidade.  O empresário jornalista Assis 

Chateaubriand antes que eu pudesse nascer e morar na Cidade de João 

Pessoa foi o responsável pela difusão da TV no Brasil. Louvor. 

Raios catódicos? 

Terceira revolução industrial, pesquisa, conhecimento, desenvolvimento 

industrial e cultural possibilitando concretização de sonhos com a robótica e 

outras contextualizações de ponta em nosso convívio pessoal e ou profissional. 

Terceira Guerra Mundial? 

Máquinas voadoras. A física por vezes nos assusta pelo escasso acesso 

à aprendizagem. Vemos então, o valor imensurável da educação. E por falar 

em aprendizagem, meu irmão estudou por correspondência. Curso de 

Eletrotécnica, Rádio e Televisão – dezessete de setembro de mil novecentos e 

sessenta anunciam – revista cruzeiro. Segunda Escola à distância implantada 

no Brasil. Instituto Universal Brasileiro desde mil novecentos e quarenta e um. 

Seiscentas horas de estudos? 

Olho azul da Rússia, Niassa do Malawi, Tanzânia  e Moçambique. Hiller 

da Austrália, Ness da Escócia, Pedra do Puma da Bolívia e Peru, a tecnologia 

te fez mais admirável, informam os cartógrafos e populares pesquisas 

governamentais através da tecnologia - internet. Na Cidade de Jequié - Estado 

da Bahia, “A Próton Oficina” faz sua história - Atender, servir. Levar conforto e 

informação à comunidade. Aprender, amparar, cooperar e sustentar-se na 

diversidade do sistema capitalista.  

“Todo ser vivo é um motor preso às engrenagens do universo. E, apesar 

de parecer que somos afetados apenas pelo maquinário vizinho, a esfera da 

influência externa se estende infinitamente”, Nikola Tesla (1856 - 1943). 
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