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Quem foi Simon Bolívar – Fonte: Wikipédia - Nascime nto de Simon José Antonio 
de La Santíssima Trinidad y Palácios Ponte Andrad y  Blanco – SIMON BOLIVAR. 

Dentro do exercício de minha funções de Alto Comiss ário pelos Direitos 
Humanos, de Cidadania e pela Segurança E Paz, tenho  que estar atento à minha 
militância, e sempre estar focado no que acontece n a Geo Política Internacional, 
haja vista tudo o de ruim que La formatam, explode no Brasil. 

O Brasil é um País continental, e somente o PIB – P roduto Interno Bruto do 
Estado de São Paulo, é maior que os demais países d a América do Sul. 

Devido aos seus recursos naturais, a Amazônia princ ipalmente – estão 
trabalhando na ONU para tirá-la do Brasil – e do Ca pital Financeiro,  
Seus vizinhos vivem à míngua, ou seja, um barril de  pólvora prestes a explodir, 
com a população inquieta, e isto contaminou o Brasi l, que vive desde de Junho 
de 2013, uma série de manifestações, ora pacíficas,  ora violentas, que a cada 
dia, ficam mais forte, como hoje na Capital Paulist a, que paralisou. 

MAS VAMOS EM FRENTE E VEJAMOS QUEM FOI O TÃO CANTAD O SIMON 
BOLIVAR 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar  y Palacios Ponte-Andrade y 
Blanco (Caracas, 24 de julho de 1783— Santa Marta, 17 de dezembro de 1830), 
comumente conhecido como Simón Bolívar (Pronúncia e spanédiahola: [si �mon 
bo�liβar],AFI), foi um militar e líder político venezuela no. 

Junto a José de San Martín, foi uma das peças chave  nas guerras de 
independência da América Espanhola do Império Espan hol1 . 
Após o triunfo da Monarquia Espanhola, Bolívar part icipou da fundação da 
primeira união de nações independentes naAmérica La tina, nomeada Grã-
Colômbia, na qual foi Presidente de 1819 a 1830. 

Simón Bolívar é considerado na América Latina como um herói, visionário, 
revolucionário, e libertador. Durante seu curto tem po de vida, liderou a Bolívia, a 
Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela à indep endência, e ajudou a 
lançar bases ideológicas democráticas na maioria da  América Hispânica. 

Por essa razão, é referido por alguns historiadores  como "George Washington 
da América do Sul". 
Como vocês notaram, Simon Bolívar nasceu em 24 de J ulho, simplificado, 247, é 
um numero cabalístico, a partir do momento em que, somando-se 2+4+7 = 13 e 
1+3=4. O 4, é um Sephiroth, da mística judaica e co mponente da árvore da vida. 

ALGUNS DADOS PARA O NUMERO 247 E SUA MISTICA 
FONTE: pt.wikipedia.org/wiki/24/7 

24/7 é uma abreviação que significa "24 horas por d ia, 7 dias por semana", 
geralmente se referindo a um negócio ou serviço dis ponível o tempo todo, sem 
interrupção. 

O primeiro uso conhecido do termo é atribuído ao jo gador estadunidense de 
basquete Jerry Reynolds, que em 1983, descreveu o s eu salto baleado como 
sendo "bom 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365  dias por ano". No Reino 
Unido, pode ser conhecido por around the clock serv ice, o que em Português 



seria algo como serviço em todas as horas do relógi o. 
Definição do Código 247 e suas variações 

No comércio e indústria, a expressão por vezes iden tifica um serviço que vai 
estar presente, independentemente da hora atual ou do dia, o que poderia ser 
oferecido por um supermercado, lojas, caixas eletrô nicos, postos de gasolina, 
restaurantes, serviços de concierge ou um computado r lotado de facilidade de 
dados. 

Hoje em dia é comum que os call centers tenham repr esentantes disponíveis 
24/7. 

Isto é devido, em parte, a uma diminuição de encarg os no telefonema à longa 
distância, que permite aos empregados baseados em u m continente e fuso 
horário a prestação de serviços aos clientes durant e a noite em outra hora. 

Em alguns casos, até mesmo um serviço indicado para  estar disponível 24/7 
pode desligar, como em um grande feriado. A frase p rorrogada 24/7/365 (..."365 
dias por ano") designa especificamente um serviço q ue está disponível o ano 
todo, como polícia, bombeiros e serviços médicos de  emergência. 

Críticas 

Tem havido algumas críticas à abreviatura e desvio de idade na internet, com as 
empresas que afirmam estar disponíveis 24/7, quando  na realidade apenas os 
seus sites, desacompanhados de qualquer pauta, estã o em operação. 

Quando não só os serviços são destinados a estar di sponíveis 24/7, mas 
também se espera que os trabalhadores adaptem os se us horários de trabalho 
com flexibilidade semelhante, por exemplo 24/7 de t rabalho pode colocar os 
trabalhadores em condições que limitam a sua vida p essoal, escolhas e 
desenvolvimento. 

Apela-se para uma reumanização do 24/7 de trabalho,  que foram por 
conseguinte manifestados. Alguns também tem comenta do sobre a "mania 
coletiva", especialmente nos Estados Unidos, que tê m uma espécie de orgulho 
no "trabalho o tempo inteiro" atitude simplificada pelo conceito 24/7. 

Na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte o S unday Trading Laws (Leis de 
Compras) impede muitas lojas à abertura 24/7, embor a às vezes eles anunciem 
como tal. 

Alguns serviços essenciais, tais como as estações, estão isentos da lei 
obrigando-os a fechar. Uma campanha contra a altera ção da lei foi apoiada por 
muitas entidades, incluindo a Igreja da Inglaterra,  a Igreja do País de Gales e 
muitos organismos seculares, chamados Keep Sunday S pecial (Mantenha o 
Domingo Especial). 

Como vimos, as industrias, o comerico e o serviço, associam seus produtos ao 
numero 247, não sei se por mística ou por um outro motivo qualquer. A Taurus 
por exemplo lançou, armas de fogo do mercado em 200 4, a Taurus PT 24/7 é 
uma pistola semi-automática usando o short tipo de operação de recuo , e está 
disponível em vários modelos com dupla ação somente  (DAO) e / única ação de 
dupla ação do tipo gatilho ações. 



Usando um hammerless , atacante do projeto movidas a estas pistolas são 
fabricados pela Forjas Taurus S / A (Touro Forge), em Porto Alegre Brasil e 
distribuído nos Estados Unidos pela sua subsidiária  Taurus EUA. A 24/7 linha de 
produtos foi projetada para o civil escondeu leva a rmas de fogo do mercado, e 
as armas como backup para agentes da lei,( http://p t.wikipedia.org/wiki/24/7 

Estes dias, navegando pela Internet, fiquei curioso  com um Site de noticias, que 
se identifica como Brasil 247, mas o que mais chamo u-me atenção, são os links, 
das 27 unidades da federação com o nome, e o numero  247 na frente. 

Fiquei confuso em minha linha de raciocínio. O porq ue da particularidade do 
247, em um Site de noticias. Nada de especial, um S ite de noticias apenas¿ Ou 
um Site com um código a ser cifrado¿ 

Foi ai que me remeti a Simon Bolívar e fiz a compar ação com toda a América 
Latina, que é hoje um Barril de Pólvora e está próx imo a explodir. 
Um fato relevante é o vídeo da Academia das Agulhas  Negras, falando que o 
Brasil esta à beira de uma guerra civil. Não sei. A nalise você mesmo, e se nada 
acontecer depois da Copa, em 27 de Julho de 2014, t udo não passou de um 
sobressalto. 
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