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                                  Boa noite! tenha uma ótima leitura
VEJA MAIS...

Surfistas querem produzir ondas em rio da Suíça

O surfe pode chegar à Suíça depois que um grupo de esportistas disse hoje
que planeja construir uma máquina de ondas em um rio de Zurique, o centro
financeiro do país, que não tem acesso ao mar.

"Pegar ondas também é possível longe do mar", afirmou a Organização
Stehende Welle.

Uma represa de plástico no leito do rio Limmat bombearia as ondas, disse o
grupo, que espera completar o projeto em 2006, desde que consiga patrocínio.

"Na Suíça há meio milhão de snowboarders e ser um snowboarder já é meio
caminho andado para ser um surfista. Ondas são as substitutas ideais para o
verão", informou o site da organização.

"Até mesmo os empresários poderiam pegar uma onda", disse o porta-voz
Philipp Kempf.
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Nova York ganha primeiro café para gatos
Mãe e filha dão à luz ao mesmo tempo no RS
China faz cruzada contra "telefonia erótica"
Imigrantes comem vermes na TV para ganhar visto
Pacientes afirmam que recebiam sêmen em seringas
Internet traz dicas para vestibulandos
Novos celulares facilitam digitação de textos
Médicos usam coração virtual para tratar bebês
EUA usam nova tecnologia para propaganda dirigida
Vírus de e-mail estão cada vez mais inteligentes
OAB transmite sessões plenárias ao vivo pela Web
Portal divulga pontos turísticos brasileiros
AMD lança processador de baixo consumo de energia
Seiko Epson cria robô voador para vigiar crianças
Versatilidade justifica o preço de scanner da Epson
Yahoo! também vai vender endereços de internet
Após instalação do SP2, aplicativos podem parar de funcionar
Windows simplificado é frustrante'
PCs desprotegidos não sobreviveriam 20 minutos on-line

 Arquivo de noticias...   clic aqui     Mais noticias... clic

Webmaster Copyright© 1996/2004  Netmarket  Internet  Brasil  - Todos os direitos reservados Home




