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Alberto Torres
Li uma dissertação de mestrado apresentada na Universidade Católica de São
Paulo em 1978 por Teotônio Simões.
A primeira curiosidade foi saber que o autor, Teotônio, achou num sebo em São
Paulo, um livro escrito de Alberto Torres. Leu e gostou. Resolveu escrever a sua
dissertação de mestrado sobre o mesmo. Teve a seguinte dúvida, porque escrever sobre
um pensador brasileiro, o melhor seria escrever sobre um filósofo francês, alemão,
inglês que lhe daria muita projeção. Mesmo assim escolheu Alberto Torres, falecido em
1916.
Alberto Torres foi ministro da justiça de 1806 a 1897 e foi governador do Estado
do Rio de Janeiro entre 1898 a 1900 e fez parte da Corte Suprema do Brasil de 1901 a
1909. Achava que os brasileiros deveriam estudar seus próprios problemas e encontrar
suas próprias soluções. Não acreditava em fórmulas estrangeiras para as soluções dos
problemas brasileiros. Era anti-racista e condenava vigorosamente a urbanização. Um
dos seus discípulos foi Oliveira Vianna.
Torres foi um pensador autoritário e foi totalmente esquecido pela revolução
brasileira de 1930. Depois disso, praticamente ninguém mais leu Alberto Torres.
Alberto Torres dizia que era original em seu pensamento, mas na verdade
contém muitas idéias do inglês Herbert Spencer, Augusto Comte e Saint-Simon.
Outro pensador brasileiro Farias Brito foi totalmente esquecido. Em Guarulhos
existia a Faculdade Farias Brito que mudou depois para UNG- Universidade de
Guarulhos.
Em um livro sobre filosofia em todo o mundo “Word philosophies” de Ninian
Smart quando trata do Brasil cita somente Leonardo Boff devido a “Teologia da
Libertação”.
Farias Brito e Alberto Torres foram esquecidos pelos brasileiros devido a
ditadura de Getúlio Vargas, pois o integralista Plinio Salgado, falava que seguia o
pensamento somente de tais brasileiros. Isto também aconteceu com o Gustave Le Bon
que escreveu um livro sobre as massas e que era de cabeceiras de Mussolini e Adolfo
Hitler, fazendo com que o mesmo fosse esquecido totalmente.

Alexis Carrel

No dia 2 de novembro de 1955 quando tinha 14 anos de idade ganhei do
meu tio Mario Boari Tamassia o livro de Alexis Carrel chamado “O homem esse
desconhecido”. Meu tio inclusive fez uma dedicatória: Ao meu sobrinho Plínio,
promissora inteligência e para que continue cultuando esta lembrança do tio
Mario Boari Tamassia.
O livro é uma edição de 1940 feita em Portugal na cidade do Porto.
Soube mais tarde que este livro foi lançado em 1935 nos Estados pelo
médico Francês Alexis Carrel e editado em mais de dezenove línguas.
Alexis Carrel nasceu na França em 28 de junho de 1873 na cidade de Lyon
e morreu em Paris em 5 de novembro de 1944 com 71 anos de idade.
O seu campo de atividade foi as transfusões de sangue usando as ligações
dos vasos do receptor ao doador. Ganhou em 1912 o prêmio Nobel de Fisiologia e
trabalhou no Rockfeller Institute of New York até 1938 quando foi aposentado
compulsoriamente. Foi para a França ocupada pelos nazistas e foi trabalhar com o
governo fantoche de Vichy e criou a Fondation Française pour le Etude des
Problems Humains.
Alexis Carrel chegou a fazer experiências junto ao grande aviador
americano Charles A. Lindberg usando pedaços do corpo humano com
bombeamento imitando um coração. Conseguiu manter alguns órgãos por dias ou
semanas.
Alexis Carrel bem como Charles Augusto Lindberg (1902-1974) tinham
ideias da melhoria do ser humano através da eugenia. A eugenia é o
aperfeiçoamento da espécie via seleção genética e controle da reprodução. O termo
eugenia for criado em 1883 por Francis Galton (1822-1911) que era primo de
Charles Darwin (1809-1882) que escreveu o livro “Origem das espécies”.

A eutanásia é o ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente
atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis.
No livro “O homem, esse desconhecido” Alexis Carrel é a favor do
eugenismo voluntário. Carrel também cita textos estranhos sobre o espírito.
Mais tardes as ideias eugenistas de Carrel iriam enquadrá-lo como nazista,
pois quando os aliados tomaram a França, imediatamente o afastaram da direção
do hospital e dois meses depois ele morreu de enfarto.
Depois de morto sua esposa publicou o livro “O Homem perante a vida”
cujo original em Francês é Reflexions sur la conduite de la vie. Recebi também do
tio Mario Boari Tamassia em 14 de fevereiro de 1958 um exemplar editado
também no Porto. Nos chama a atenção as ideias místicas e filosóficas de Carrel
que eu acho que interessavam ao tio Mario que era espírita. Penso que o tio Mario
ficou satisfeito que um homem com prêmio Nobel em medicina falasse muito em
espíritos e clarividências.
Atualmente os seus livros não são mais editados, mas se pode conseguir free
digitalmente em Inglês o livro The man, the unknown.
Henry Ford (1863-1947) da Ford Motor Company era eugenista e gostava
muito dos nazistas e instalou uma indústria da Ford na Alemanha na cidade de
Colônia para fazer caminhões para o exército nazista e em 1941 tornou-se o maior
fornecedor de veículos militares para a Alemanha nazista. Dos 350.000 caminhões
do exército nazista em 1942 cerca de 1/3 deles era de fabricação Ford. Mesmo
assim faltaram caminhões para Hitler quando fez a invasão da Rússia, pois, havia
ainda muitos cavalos (750.000) e as divisões de tanques tinham que aguardar a
infantaria atrasando os ataques.
A General Motors também investiu na Alemanha em 1929 comprando 80%
da firma de automóveis Opel. Outra informação interessante é que Henry Ford é o
único americano citado por Adolf Hitler (1889-1945) no seu livro Mein Kampf.
Ford em 30 de julho de 1938 recebeu de Hitler a maior condecoração alemã:
Ordem de Mérito da Águia Alemã.

Quando se lê sobres as ideias eugenistas ficamos surpreso porque eram
difundidas no mundo inteiro- Estados Unidos, Finlândia, Inglaterra, Dinamarca,
Suécia, Noruega, Austrália, Nova Zelândia , África do Sul, Chile e Brasil. Aprendi
há tempos que quando se julgar uma pessoa, temos que verificar o que existia na
época. Assim no tempo da República de Roma de Caio Júlio Cesar (100 aC a 44
aC) era comum a compra de votos e a escravidão. Que democracia era aquela?
Mesmo na era de Sócrates (470 aC a 399 aC) havia escravidão e se falava na
democracia grega.
Platão descreveu no seu livro “A República” que Esparta praticava a
eugenia aos recém-nascidos.
O Brasil foi o primeiro pais da América Latina a tratar da eugenia. O
médico fluminense Renato Ferraz Keh foi o principal incentivar de difundir a
eugenia no Brasil. Em 1918 foi fundada a Sociedade Eugênica de São Paulo, a
primeira na América Latina e foi feito até o Primeiro Congresso Brasileiro de
Eugenia. Em 1931 foi fundado o Comitê Central de Eugenismo presidido por
Renato Ferraz Kehl e Belizário Penna.
No livro “O povo Brasileiro” do antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) e
que demorou 30 anos para ser escrito, cita que os fazendeiros do tempo do império
faziam sexo com as escravas para terem filhos mulatos, pois, estes podiam ter
cargos públicos e serem militares. Era a ideia do branqueamento da raça negra,
pois, os mulatos não eram considerados negros. Lembro que os negros rebeldes
não sei do qual estado brasileiro prometiam matar todos os brancos e transformar
os mulatos em escravos.
Porém os únicos que puseram em prática as ideias eugenistas foram os
nazistas. Lembremos que o aborto é uma forma de eutanásia muito praticada no
mundo. A eutanásia é adotada na Holanda desde 1 de abril de 2002 desde que o
paciente que tiver mais de 60 anos o permita. Li num texto que muitos velhinhos
fogem da Holanda para evitar que seus filhos os matem para ficar com seus bens,
pois, 41% das mortes foram a pedidos de parentes que não suportam mais a
situação...Se você tem mais de 60 anos não vá passear na Holanda.

As teorias populacionais de Thomas Malthus (1766-1834) de que a
produção de alimentos crescia em progressão aritmética e a população em
progressão geométrica é pura invenção do autor, pois, o mesmo não se baseou em
pesquisas para tal afirmação. Aliás o livro em inglês “An Essay on the Principle of
Population” que Malthus escreveu é tão chato que não consegui ler até o metade.
Li em algum lugar, que muitos citam o livro de Malthus, e que na verdade muito
poucos os leram completamente. Vi isto também em críticas a Alexis Carrel onde
afirmam coisas que ele não escreveu, pois, cheguei a verificar na tradução em
português e em livro digital em inglês.
A discussão sobre superpopulação pode ser vista no livro “O Inferno”
escrito pelo americano Dan Brown baseado no livro “O inferno” de Dante
Alighieri, onde se cria um vírus que vai alterar o DNA do ser humano e causar 1/3
de esterilização do mundo. É como se fosse uma peste da idade média onde
morriam 1/3 das pessoas, e os salários eram valorizados e havia o progresso, sendo
que uma desta peste é que causou o Renascimento na Itália do tempo de Dante e
Leonardo da Vinci segundo alguns historiadores. Peço desculpa, mas contei o
principal do livro de Dan Brown.
Guarulhos, 27 de janeiro de 2014
Plinio Tomaz
Engenheiro civil
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O Imperador Augusto e os conselhos
Outro dia lendo um livro baseado numa autobiografia do imperador
romano Augusto, observei uma decepção de mesmo.
Augusto estava velho e experiente. Aconselhou um general romano Varo
que se dirigia aos povos bárbaros onde habitavam os germânicos. Falou das
táticas de guerras usadas pelos germânicos, das surpresas, das armadilhas, etc.
O general romano com seu enorme exército foi para onde se encontravam
os bárbaros na Germânia e caiu em todas as armadilhas que Augusto já tinha
previsto, sendo dizimado todo o exército, inclusive o próprio general. Morreram
27.000 legionários, sendo um verdadeiro massacre.
Augusto, reflete e escreve na sua autobiografia: É esta a desgraça da
velhice: ver que sua experiência não é levada em conta, que é considerada
inútil?
O interessante nos livros de história que leio, é que desde Abrahão o
homem continua a ser o mesmo. Temos aviões a jato, computadores etc, mas a
inveja, o desejo de poder, etc continua o mesmo.
O imperador Augusto constantemente relembrava o acontecido dizendo:
Ah, Varo, devolva as minhas legiões.
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Bolívar
Há pouco tempo vi na TV no Canal Mundo a biografia de Simon Bolívar.
Falava do seu amor, a Manuela Saenz. Lembremos que D. Pedro I tinha a sua
amante Domitila de Castro, a marquesa de Santos.
Fui à livraria Cultura e comprei um livro que falava sobre os libertadores.
Gosto sempre de ler um assunto antigo elaborado por um escritor moderno. O
escritor é Robert Harvey e o livro foi publicado no ano 2.000 com o nome
“Liberators”.
O interessante no livro é que o autor ficou fascinado pelos libertadores da
América Latina e citam entre eles Simon Bolívar, D. Pedro I, Francisco de
Miranda, José de San Martin, Bernardo O’Higgins e outros.
Cita também o conhecido Almirante Lord Cochrane que além de defender
os brasileiros contra os portugueses, defendeu o Peru contra os Espanhóis.
Para falar a verdade fiquei bastante decepcionado com os conhecimentos
que eu tinha dos libertadores da América. Pouquíssimo sabia de Simon Bolívar e
quase nada de Miranda, San Martin ou O’Higgins.
Simon Bolívar a meu ver foi o maior idealista no mundo hispânico. Sua
ideia era fazer uma confederação de todos os países de língua espanhola que
deveriam permanecer unidos num governo central. Tinha ideias semelhantes a
Napoleão.
Visitei uma vez na Argentina o túmulo de San Martin. O mesmo foi
enterrado inclinado.
Quando os países foram se separando da Espanha, a contragosto de Simon
Bolívar os mesmos foram ficando independentes com os nomes de Colômbia,
Venezuela, Bolívia, Equador e Peru.
Fiquei chocado da maneira como a Espanha tratava as suas colônias da
América Latina. A exploração era total.
Os produtores de ouro e prata, principalmente o Peru e México, vendiam a
preços muitos baixos aos espanhóis. A Espanha comprava as frutas tropicais cada
vez a preços mais baixos.
De todo o ouro e prata destinada à Espanha, era o mesmo bombeado para os
outros paises europeus, pois a Espanha não produzia nada. Cada vez a Espanha
estava se empobrecendo mais e cada vez, tirava mais dinheiro das colônias da
América Latina e repassava o ouro e a prata para os outros países. O que
aconteceu com a Espanha aconteceu com Portugal. Basta ler alguns livros do
Marquês de Pombal que tentou melhorar Portugal, mas não deixaram.
Graças a Napoleão Bonaparte que atacou Portugal e a Espanha é que as
colônias da América Latina começaram a se defender da Espanha e exigir uma
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separação. De uma certa maneira, Napoleão foi bom para as colônias espanholas e
portuguesas.
O livro vale a pena ler. É impressionante saber que tivemos na América
Latina um homem como Miranda que foi o precursor dos libertadores. Falava
várias línguas e foi o primeiro da América Latina que foi a Rússia.
Miranda foi amante da Catarina, a grande. Miranda era um tipo latino,
mistura de espanhol com índio, daí ser desprezado pelos espanhóis que eram
racistas.
Li mais tarde outro livro sobre Bolívar do ano 2018 denominado Simon
Bolivar- a life from beginning to end , também muito bom.
Assisti um seriado curto e outro longo com 60 capítulos e achei estranho
que ele morreu desprezado por todos os países e por todas as pessoas. Daí fiquei
curioso e achei outro livro que li chamado Los crimenes de Bolivar de Pablo
Victoria.
Então fiquei decepcionado com Bolívar principalmente ao saber que queria
entregar o Panamá e Nicarágua para a Inglaterra para serem colônias e formaria
um grande pais chamado Bolívia que seria: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru
e Bolívia. Este pais seria dependente da Inglaterra e ele seria o ditador.
Li também que ele quis dar várias partes da Venezuela e Colômbia para os
Estados Unidos.
Lendo sobre Bolívar vi que San Martin queria que o Equador fosse uma
monarquia inglesa. Li também que os ingleses quiseram tomar a Argentina e
torná-la uma colônia sob o comando do general inglês Beresfort, mas foram
derrotados pelos espanhóis e argentinos. Li também que San Martin queria que a
Argentina fosse uma monarquia inglesa.
O interessante na história é que o México teve um imperador francês
chamado Maximiliano que acabou assassinado pelos mexicanos.
Quando Bolívar morreu comentavam que morreu pobre, mas na verdade era
muito rico. Durante as batalhas por independência dos espanhóis, Bolívar mandou
matar a sangue frio milhares de prisioneiros espanhóis.
Bolivar era baixo com 1,65m e magro e seus pais sempre quiseram ter um
título de marques chegando a dar dinheiro para a compra do título, mas não foram
aprovados pelo governo espanhol, porque tinha um negro na família e os
espanhóis não permitiam. Ele tinha paredes índios e alemães.
Bolivar morreu de tuberculose aos 47 anos de idade, quando se preparava
para ir morar na Europa.

Os Borgias
Os Borgias não eram italianos , sim, espanhóis. Tudo começou quando
o Borgia chamado Calixtus III foi para a Itália, nomeado titular da Igreja
denominada Quattro Coronati. No que se refere ao Quattro Coranati ou
em latim Quatuor Coronati há referência no Manuscrito de Hallywell
datado de 1390, que é o documento mais antigo da maçonaria. Até hoje não
se sabe se Severo, Severiano, Carpóforo e Vitório, os quatro coroados,
eram soldados ou escultores que se recusando a receber em ordem de
queimar incenso para oferenda de um deus romano, foram açoitados até a
morte e os corpos dados aos cães.
Rodrigo Borgia (1431- 1503) nasceu na Espanha e foi eleito papa em
1492 com o nome de Alexandre VI.
O papa Alexandre VI tinha varias amantes, o que era costume na
época. Teve nove filhos, sendo quatro com uma amante e outros cinco com
amantes desconhecidas.
De uma das suas amantes Vanozza dei Catanei, o papa Alexandre VI
teve os filhos César, Juan, Lucrécia e Jofre. Destes quatro, os mais
conhecidos foram Lucrécia Borgia e César Borgia.
Lucrécia Borgia é conhecida como uma perita em envenenamento e
César Borgia, que também era perito naquela arte, era um guerreiro
inteligente e cruel com seus inimigos. O seu assessor era Maquiavel, aquele
que escreveu o livro “O príncipe”. O príncipe citado no livro é justamente
César Borgia.
Em 1492, Colombo, a serviço da Espanha, descobriu o Novo Mundo. O
árbitro entre Portugal e Espanha, foi o papa espanhol Alexandre VI que
dividiu as novas terras, logicamente, a favor da Espanha, através da Bula
Inter Caetera em 1493. São as chamadas Bulas Alexandrinas, que foram
em número de quatro.
Mais tarde, em 7 de junho de 1494, foi assinado pelos reis de
Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas, que demarcava para o oeste
370 léguas a partir das Ilhas do Cabo Verde, a linha divisória entre as
terras da Espanha e de Portugal.
O nepotismo empregado pelo papa Alexandre VI era imenso.
Empregou, em diversos cargos, 30 parentes seus. Inúmeros cardeais,

chefes militares, filhos etc. As propriedades da Igreja Católicas eram,
praticamente, do papa Alexandre VI. O dinheiro era distribuído da maneira
que ele queria. Diversos cardeais católicos, entretanto, tentaram moralizar
a igreja, fazendo inúmeras leis. Mas não deram certo, pois, iria atrapalhar
justamente, aqueles que a aplicariam. Foi somente a reforma de Martinho
Lutero que houve uma restauração da igreja católica, mas daí surgiu a
Inquisição.
Na época, era comum um irmão matar outro. O marido matar a
mulher. A mulher envenenar o marido. O irmão mandar prender a irmã que
não queria casar com quem ele indicava. Havia um príncipe em Milão, que
convidava os amigos para jantar e depois os matava. O envenenamento e o
assassinato era prática comum, não só entre os Borgias mas em toda a
Itália.
A Itália não existia como país. Era uma quantidade grande de cidades
estados governadas por príncipes, tiranos, que se matavam uns aos outros.
No sul da Itália havia exércitos espanhóis que ali tinham terras e, ao
norte, comumente, entravam os franceses. A traição era comum. O jogo
entre os príncipes, entre os espanhóis e franceses e a igreja católica
através do papa, era enorme.
O papa Alexandre VI, para aumentar o seu poder utilizou-se da
inteligência do seu filho César Borgia. Assim, aumentou e consolidou as
propriedades da Santa Sé com a incorporação da Romagna aos Estados
Papais.
Leonardo da Vinci trabalhou para César Borgia, executando
fortalezas magníficas. César Borgia era também fascinado pela
parafernália de carros de combate e idéias para a guerra. Maquiavel
admirava e dava assessoria ao pérfido César Borgia, pois, as “suas
intenções nunca poderiam ser ditas a ninguém e só terão conhecimento
quando a mesma for colocada em prática”. Segundo Maquiavel, a prática da
dissimilação de César era a melhor possível.
A irmã de César Borgia, Lucrécia Borgia, casou-se aos 13 anos de
idade. Foi bastante infeliz com diversos casamentos e com problemas entre
seus maridos.
O problema mais comentado de Lucrécia Borgia foi o seu casamento
com Giovanni Sforza. Houve acusação de que o casamento não foi

consumado e o divórcio foi inevitável. Giovanni Sforza acusou o papa de
incesto. Diziam, também, que dois outros irmãos de Lucrécia faziam amor
com ela, ou seja, César Borgia e Juan.
Juan com dezenove anos foi assassinado, provavelmente, por César
Borgia, que tinha inveja do mesmo, que era mais querido do que ele pelo
papa Alexandre VI.
Com setenta e três anos de idade, morreu o papa Alexandre VI e daí,
começou o declínio dos Borgias. Em pouco tempo César Borgia foi perdendo
o poder e perdendo as suas cidades bem como sua fonte de renda que
estava nos bancos de Genova. Foi, inclusive, preso e levado para a Espanha,
prisioneiro do rei Ferdinando, onde, depois de dois anos na prisão,
conseguiu fugir e voltou para a Itália, sendo assassinado em 1507, logo
depois quando tinha 31 anos de idade.
Lucrécia Borgia era bonita, teve vários filhos e morreu em 1519.
Com o fim da família Borgia, os papas continuaram, praticamente, da
mesma maneira que os Borgias, com a vantagem que o papa Alexandre VI
tinha consolidado as novas terras conquistadas, que agora pertenciam à
igreja católica.
Os Borgias refletiam, na verdade, a situação da época de toda a
Itália. A corrupção, os assassinatos, os envenenamentos e as traições. Daí,
porque, Nicolau Maquiavel (1469-1527) escreveu o seu livro em 1513 e que
foi publicado, somente, em 1532 após a sua morte, pois, tinha muitos
exemplos, explicando como um governante deve adquirir e manter o seu
poder.

234 – Boudica, a rainha guerreira

No ano 60 d.C., os romanos que dominavam a Britânia tiveram uma
guerra terrível com a rainha Boudica que era Celta da tribo Iceni.
Os celtas queriam fazer o que o germano Arminius fez com o exército
romano. Lembro que Arminius derrotou o exército romano do General Varo
matando 80.000 homens, mas, depois, o general romano Germânico,
atacou a Germânia e matou milhares de pessoas, sendo que o próprio
Arminius foi assassinado pelos seus amigos.
O general romano Germânico ficou tão famoso que foi envenenado
pelo Imperador Tibério.
Tive a oportunidade de visitar, na Alemanha, o local onde os romanos
do General Varo foram derrotados. O imperador Otavio Cesar sempre dizia:
“Ah Varo, devolva-me minhas legiões”. Cesar também falava de que valem
os conselhos de velhos que não são ouvidos, pois, alertara o general Varo
que os germânicos eram muitos traiçoeiros.
O imperador romano era Nero, que ordenou ao general Suetonio,
com a famosa XIV Legião, que acabasse com Boudica que terminou se
envenenando.
Segundo consta, Boudica com seus guerreiros mataram 70.000
romanos em três cidades, mas depois foram destruídos pelos romanos, que
tinham melhores armas e eram mais organizados. Na batalha final com os
romanos, Boudica perdeu 80.000 homens e os romanos somente 400.
É interessante observar que Boudica tinha forte ligações com os
druidas, principalmente com Alriada.
Boudica era alta e de cabelos vermelhos, tinha duas filhas que tinham
sido estupradas pelos soldados romanos.
Na luta, ela estava sempre com um carro de combate com duas rodas
e um cavalo.
Os generais romanos tinham pedido a Nero que largasse a Britânia,
pois lá não tinha nada de importante. Somente no ano de 410 d.C. os
romanos abandonaram a Bretanha. Logo povos piratas invadiram a
Bretanha, que pediu ajuda às tribos germânicas dos Saxões e Anglos para
expulsar os invasores.
Quando os Anglos e os Saxões viram que a Bretanha não tinha
nenhuma força, tomaram a Bretanha para si e só a perderam em 1.066 d.C.,

com a chegada dos Normandos que habitavam a França. Daí nasceu a língua
inglesa.
Engenheiro Plinio Tomaz
23 de agosto de 2016

Carlota Joaquina
Carlota Joaquina foi mulher do rei D. João VI e que detestava o Brasil.
Foi ela que à chegada de Lisboa atirou os sapatos para fora do navio, para que
nem um grão de pó do Brasil chegasse a Portugal. Isto está no filme brasileiro,
Carlota Joaquina a princesa do Brasil.
Carlota Joaquina era espanhola e nasceu em 25 de abril de 1775, filha
do rei Carlos IV e de D. Maria Luisa Tereza de Parma e Bourbon.
O nome completo é Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e
Bourbon.
Dizem que quando nasceu a sua mãe D. Maria Luisa junto com o seu
jovem amante Antonio Godoy a levou ao místico e charlatão San Germant ou
Germano, Conde Cagliostro, Conde de Stephanis e outros nomes.
Cagliostro disse que Carlota Joaquina seria uma rainha sem coroa,
mulher sem amor e será mártir, martirizando os outros... Parece que tinha
razão.
Carlota Joaquina não era burra como todos pensam e lia diversos
assuntos com interesse e a relação dos livros de sua biblioteca no Catálogo da
Biblioteca de Ajuda em Portugal mostram isto.
Carlota Joaquina casou-se aos 10anos com o príncipe D. João filho de d.
Maria I que depois ficaria louca.
Pelo que dizem as más línguas d. Pedro I seria filha do Marques de
Marialva. D. Miguel outro filho teria como pai o cocheiro e jardineiro da
Quinta do Ramalhão. Ela teve no total nove filhos.
Carlota Joaquina tinha um número enorme de amantes inclusive o
General Junot. A mulher de Junot a Duquesa de Abrantes contribui ainda mais
para difamar Carlota Joaquina.
D João e Carlota Joaquina tinham a seu serviço o famoso Chalaça cujo
nome verdadeiro é Francisco Gomes da Silva e que seria mais tarde
alcoviteiro de d. Pedro I.
Em 1807 a família real mudou-se para o Brasil com ajuda dos ingleses e
Carlota Joaquina foi morar com D. João no Rio de Janeiro.
D. João gostava muito do Brasil e se adaptou facilmente, mas Carlota
Joaquina não, mas não impediu que tivesse um monte de amantes.
Carlota morava no Botafogo e não no palácio do rei D. João VI e se
encontravam somente algumas vezes por motivos políticos.
D. João VI abriu os portos ao comércio, fundou o Banco do Brasil em
1808 e a Escola de Medicina no Rio de Janeiro. Foi ele quem trouxe o café da
África e entregou pessoalmente aos plantadores.

Carlota Joaquina mandava chicotear a todos que não se ajoelhavam
quando ela passava.
D. Carlota Joaquina queria ser a rainha de todas as colônias espanholas
da bacia do Prata e coroada em Buenos Aires.
Em 1816 com o falecimento no Brasil da rainha D. Maria I, a louca, é
coroado D. João VI e Carlota Joaquina como rainha.
Em 1820 houve a revolução no Porto chamada Vintismo e a família real
teve que volta para Portugal.
Após a volta a Portugal morreu D. João VI em 10 de março de 1826. 1
pelo que se presume envenenado por arsênico e assumindo D. Pedro I que
preferiu ficar no Brasil, mas casar sua filha brasileira D. Maria da Gloria de
Bragança (futura D. Maria II) com seu irmão D. Miguel.
D. Miguel, filho preferido de Carlota Joaquina, aceitou tudo, mas tomou
o poder nas mãos.
D.Pedro I voltou a Portugal e no Porto fez a revolução e derrubou D.
Miguel sendo o mesmo exilado nunca mais retornando.
Dois anos depois morria Carlota Joaquina em 1830 no Palácio de
Queluz

CLAUSEVITZ E GROUCHY

Já li tantas críticas ao general Grouchy e que devido a ele Napoleão foi
derrotado em Waterloo.
O grande escritor Stefan Zweig em sua obra denominada “Momento Supremo”
põe a culpa no general Grouchy.
Vou contar sucintamente como foi o que aconteceu.
Napoleão Bonaparte depois da derrota do seu exército na Rússia voltou para a
França e perdeu o poder. Foi para uma pequena Ilha chamada Elba e que estava perto da
França e da Córsega. Fugiu de lá e derrubou o governo monárquico e teve que se
defender dos exércitos que marchavam sobre a França. Imediatamente arranjou com os
seus poucos recursos um novo exército com cerca de 130.000 e foi atacar os exércitos
dos Prussianos primeiramente para que não se juntassem aos Austríacos, Ingleses e
Russos, que lhe traria derrota certa.
Napoleão primeiramente teve encontro com os Prussianos comandados pelo
General Blucher e o derrotou na batalha de Ligny. A derrota não foi total, pois, Blucher
se retirou com o seu exército e Napoleão então mandou o general Grouchy em seu
encalço com 33.000 homens.
Acontece que nos quadros Prussianos estava um grande estrategista militar
chamado Carl Von Clausevitz e ele junto com outro alemão comandava o terceiro corpo
do exército Prussiano com 17.000 soldados. Muito sabiamente ele atraiu as forças
francesas do General Grouchy enquanto o grosso das tropas Prussianas se juntaram aos
Ingleses e derrotaram Napoleão em Waterloo. Tudo isto foi no dia 18 de junho de 1815.
A batalha entre os franceses de Grouchy e os prussianos de Clausevitz foi denominada
de Batalha de Wavre.
Na Batalha de Waterloo os franceses tinham 72.000 homens enquanto que os
Prussianos 50.000 e os Ingleses 68.000. Os Russos nem chegaram a entrar em combate,
porque era um exército pesado e lento como sempre.

Depois da Batalha de Wavre o general Grouchy voltou para a França sem perder
nenhum soldado e canhão.
Napoleão iria perder a Batalha de Waterloo mesmo com a ajuda do general
Grouchy. Tinha poucas tropas e poucos recursos financeiros e eram realmente o seu
fim, pois, a França estava esgotada.
Não se sabe como, mas talvez usando pombos correio Nathan Rothschild na
Inglaterra ficou sabendo da derrota de Waterloo e comprou milhares de ações na bolsa
de valores e depois as venderam por um preço elevadíssimo quando os Ingleses
oficialmente souberam da derrota de Napoleão. Não devemos esquecer que os Rothshild
eram especialistas em mensagem rápidas e com transferência de dinheiro.
Li em algum lugar e não consegui comprovar, que Napoleão estava na Ilha de
Elba e que tinha todo dia sete canhões apontados para o quarto onde ele dormia.
Napoleão estava preso, mas não tinha perdido o prestigio. Então o Ministro de Relações
Exteriores Talleyrand que tinha se transformado em inimigo de Napoleão, juntamente
com os Ingleses e com os Austríacos planejou a fuga de Napoleão somente para derrotálo em batalha e humilhá-lo e foi o que aconteceu. Napoleão ficou mais de 50 anos
totalmente esquecido dos franceses.
Napoleão depois da derrota de Waterloo foi para Ilha de Santa Helena onde
morreu envenenado pela nobreza francesa com arsênico adicionado todos os dias ao seu
vinho predileto.

Engenheiro Plinio Tomaz
15 de janeiro de 2014
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Cleópatra
Estamos acostumados a ver filmes novos, antigos, livros que nos falam
da Cleópatra (69aC a 30aC), principalmente, da sua beleza. Mas, na
verdade, os romanos nos deram uma visão distorcida da mesma. Cleópatra
além de bela era inteligente e corajosa. Não tinha medo e lutou,
bravamente, até a sua morte. Morreu com a dignidade de um faraó do
Egito.
Cleópatra não era egípcia e sim grega. Após a morte de Alexandre, o
grande (356aC a 323aC) na Babilônia, que foi enterrado em Alexandria,
cidade fundada por ele em 332 aC, os seus generais disputaram a partilha
de tudo que fora conquistado. O general Ptolomeu, em 285aC, ficou com o
Egito, que era a parte mais rica da Ásia.
Daí nasceu no Egito a dinastia dos Ptolomeus. Eram gregos da
Macedônia. Durante uns 39 anos os Ptolomeus trouxeram esplendor e
riquezas para o Egito e depois começou a decadência. Cleópatra foi a última
da dinastia dos Ptolomeus.
Os Egípcios tinham o costume de casarem, somente, dentro da sua
família. A prática do incesto, dos egípcios, passou para os Ptolomeus.
Cleópatra VII tinha dezessete anos quando foi obrigada a se casar com seu
irmão Ptolomeu XIII que tinha 10anos. O casamento não foi consumado.
O Egito, na época, era o segundo país mais rico do mundo, sendo
superado, somente, por Roma.
Quando Júlio César, com 52anos, aportou em Alexandria havia briga
de poder entre os Ptolomeus e deu-se aquela história em que, Cleópatra
aparece dentro de um tapete, pois, tinha medo de ser assassinada pelas
tropas de seu irmão, que cercavam o palácio onde estava Júlio César. Ele se
apaixonou pela audácia e beleza de Cleópatra e teve um filho com ela,
chamado Cesário.
César tinha levado a Cleópatra para Roma com seu filho Cesário de
três anos de idade.
No dia 15 de março, ou seja, o chamado “idos de março”, Júlio César
foi assassinado antes de ser coroado rei pelo senado romano.
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César iria ser coroado Rei e, em seguida, divorciar-se de sua esposa
Calpúrnia, com a qual não tinha filhos, para casar com a rainha do Egito,
Cleópatra, que tinha então dezenove anos de idade.
A idéia de Júlio César era bastante interessante. Os romanos
acreditavam muito nos Livros das Sibilinas que, segundo a lenda, estavam
guardados no templo de Júpiter na montanha do Capitólio e deveriam ser
consultados, somente, em emergência, pelo senado romano.
As lendas contavam que nove Livros das Sibilinas foram oferecidos ao
último rei etrusco dos romanos, chamado Tarquinius Superbus (534 aC a
510 aC). O mesmo achou muito caro e as sibilinas queimaram seis livros,
sobrando, somente, três volumes que foram arquivados. As sibilinas eram
profetizas que interpretavam os sonhos e podiam ouvir as vozes dos
mortos.
Nos Livros das Sibilinas estava escrito que para a conquista da Parsa,
um país onde ao sul do Irã, o exército romano deveria ser comandado por
um rei. Mas, Roma era uma república e Júlio César já tinha convocado todas
as legiões necessárias para a conquista da Parsa.
Com o assassinato de Júlio César (100 aC a 44 aC) com vinte e três
facadas, Cleópatra teve que voltar urgente para o Egito. Marco Antônio
fez o seu famoso discurso descrito por Shakespeare, considerado, por
muitos, o discurso mais lindo proferido na história. Talvez o discurso não
fosse tão eloqüente assim, mas, o que o povo ficou impressionado, foi com
testamento falso apresentado por Marco Antônio, onde foram feitas
doações de trezentos sestércios a todo cidadão e doando as ricas
propriedades de Júlio César ao longo do rio Tiber, para o povo. Ninguém
sabe, verdadeiramente, quem fez o falso testamento. Uns dizem que foi o
próprio Marco Antônio ou então Calpúrnia, a mulher de Júlio César. Na
repartição de todos os bens de Júlio César, ¾ dos mesmos ficaram com o
filho adotivo Otavio, que estava estudando na Grécia, na época.
Roma então ficou sendo dirigida por um triunvirato: Marco Antônio,
Otávio e Lepidus. Otávio era filho adotivo de Júlio César, Marco Antônio
era o general preferido de César e Lepidus era velho amigo de César e
chefe das legiões que estavam mais próximas de Roma e que controlava a
situação no momento.
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Todos os assassinos de Júlio César foram mortos ou se suicidaram,
bem como, centenas de homens ricos e senadores. Marco Antônio
aproveitou a ocasião para mandar cortar a cabeça de Cícero (106aC a 43
aC), escritor, político e o maior orador romano e, como o mesmo o tinha
criticado num dos catorze livros de oratória denominado Filípicas, mandou
corta-lhe a mão que escreveu a obra.
Os romanos, com o assassinato de Júlio César, dividiram o seu mundo
em três partes: a parte oeste para Otávio, o norte da África para Lepidus
e o leste para Marco Antônio que contaria com seis províncias romanas:
Macedônia, Grécia, Bitinia, Ásia, Síria e Cirene. O Egito era um reino
independente na época.
Marco Antônio foi para a Alexandria, que era mais rica e tinha
palácios mais bonitos que Roma. Marco Antônio se apaixonou por Alexandria
de uma maneira incomparável. Sua paixão é igualada àqueles estrangeiros
que adoram uma cidade de maneira exagerada.
Bebia tanto vinho que se comparava ao deus grego do vinho,
denominando-se o novo Dionísio. Marco Antônio tinha, então 42 anos
enquanto que, Otávio, que ficara em Roma, tinha 21anos.
Marco Antônio tinha a mesma idéia de Júlio César, anexar o Egito a
Roma, derrotar a Parsa e estender o império romano até as Índias. Queria
que a capital do império fosse Alexandria. Contou, para isto, com a
colaboração da Cleópatra que lhe deu três filhos, sendo gêmeos, os dois
primeiros.
Otávio ainda tentou fazer as pazes com Marco Antônio, fazendo com
que o mesmo se casasse com sua irmã Otávia. Marco Antônio casou com a
belíssima Otávia. Teve um filho com ela e voltou para o Egito para junto da
Cleópatra. Otávia ficou com o seu filho e com o filho de Fúlvia, outra
romana que morrera e tinha sido mulher de Marco Antônio.
Otávio (63 aC a 14 dC) tirou a parte de Lepidus, mas, não o matou.
Lépidus morreu mais tarde, tranqüilamente, numa cidade da Itália. Assim,
chegou a hora da confrontação entre os dois gigantes do mundo romano. A
causa principal foi a seguinte: Marco Antônio reconheceu Cesário como
herdeiro de Júlio César. Isto criou problemas para Otávio, que era filho
adotivo de Júlio César e que tinha recebido a herança do mesmo.
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Marco Antônio era guerreiro e ambicioso. Começou então a guerra
contra a Parsa. Roma, há tempos, já tinha sido derrotada pela Parsa, em 53
aC, quando as legiões eram comandados pelo general Crassus que morreu na
batalha de Carrhae. Marco Antônio, imprudentemente, dividiu suas tropas
em dois grandes grupos. O primeiro grupo, onde estavam as máquinas de
guerra, foi, totalmente, dizimado e destruído. O segundo grupo foi atacado
por hábeis cavaleiros que com lanças e flechas fustigavam as suas legiões,
com ações parecidas com guerrilhas. Perdeu as batalhas e ficou
desmoralizado entre os seus legionários. Para levantar a sua moral, Marco
Antônio fez guerra com um país fraco, a Armênia e acabou saindo vitorioso.
As comemorações das vitórias das guerras romanas eram sempre
feitas em Roma e aprovadas pelo Senado. Era uma honra para o Senado
Romano patrocinar as festas, mas, Marco Antônio comemorou a sua vitória
contra a Armênia, na cidade de Alexandria no Egito, o que irritou ainda
mais, os senadores romanos.
Foi crescendo a tensão existente entre Marco Antônio e Otávio. Um
terço dos senadores favoráveis a Marco Antônio, deixaram Roma e foram
para Alexandria. O Egito tinha, na época, uma frota muito grande e,
começaram então, os preparativos da batalha que iria decidir como ficaria
o mundo.
O interessante é que nos Livros das Sibilinas constava que os romanos
deveriam ajudar o Egito, mas, nunca envolverem-se com o Egito.
Como Marco Antônio era romano, mas, se casara com Cleópatra, era
bem aceito em todo o leste. O casamento com Cleópatra não era válido
para os romanos. Então, os reis da Ásia, da Grécia e de todo o leste
europeu passaram a apoiar Marco Antônio e Cleópatra. Seria um conflito do
leste contra o oeste, podendo ser considerado a batalha que mudaria o
mundo.
As tropas romanas eram bem treinadas e o seu forte era a obediência
e disciplina, enquanto que, Marco Antônio tinha 50mil legionários bem
treinados e o resto das tropas eram asiáticas, com pouco treinamento e
pouca disciplina.
Marco Antônio concentrou as tropas e sua frota com quinhentos
navios, na região noroeste da Grécia denominada de Actium.
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A desorganização das tropas de Marco Antônio fez com os seus
generais e reis aliados, prontamente, fossem se mudando para as forças
de Otávio. Mesmo antes do dia da batalha final em Actium, Marco Antônio
já estava derrotado.
Durante a batalha naval em Actium, Cleópatra viu que Marco Antônio
estava sendo derrotado e, como carregava grande parte dos tesouros do
Egito em seu navio, fugiu rapidamente. Marco Antônio tomou um barco mais
leve e fugiu até encontrar o navio de Cleópatra. Pegou, depois, outro barco
e ficou num lugar bem distante de Alexandria, onde, logo depois, se
suicidou com uma espada. Melhor seria se Marco Antônio tivesse morrido
na batalha de Actium, de 2 de setembro de 31 aC.
Era costume dos romanos introduzido por Pompêo, levarem os chefes
prisioneiros para desfilarem em Roma, para mostrá-los acorrentados e, em
seguida os mesmos eram mortos, secretamente, nas prisões, como
aconteceu com Vircingentorix, o grande líder da Gália e outros. Cleópatra, a
seguir suicidou-se quando viu que não havia maneira de fazer acordo com
Otávio, usando uma cobra venenosa, denominada Naja, tendo uma morte
rápida e sem sofrimento através de uma picada no braço.
Os quatro filhos de Cleópatra foram mortos. Cesário, foi o primeiro a
morrer a mando de Otávio, quando foi atraído para Alexandria, para uma
reconciliação.
Quando assisti a filmes e li a respeito de Cleópatra e Marco Antônio,
tive a impressão que a vitória de Otávio foi fácil, o que não é verdade. Foi
uma luta muito grande do leste contra o oeste. Marco Antônio era um
soldado valente, assim como, seus amigos, mas não conhecia a estratégia
militar e nem tinha assessores militares a altura de um Agripa (63 aC a 12
aC) que dirigia as legiões e a frota romana de Otávio.
Se Marco Antônio e Cleópatra tivessem ganhado a batalha de Actium
como ficaria o mundo? Qual seria a língua que falaríamos, pois, Cleópatra
era grega. O mundo seria, totalmente, diferente.
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Cromwell
Quase ninguém sabe, mas a Inglaterra já foi uma República no período
de 1649 a 1660, graças a Cromwell.
Oliver Cromwell (1599-1658), era filho de um cervejeiro e neto do
Thomas Cromwell que trabalhou com o rei da Inglaterra Henrique VIII,
ajudando-o a penhorar e tomar todas as terras da igreja católica que
estavam no país. Devido a sua extrema colaboração recebeu o título de
Conde Thomas Cromwell.
O jovem Oliver Cromvell era totalmente desregrado, gostando de
esportes violentos. De repente, aos 21anos de idade, vira um calvinista
ortodoxo e se casa com a filha de um rico comerciante que levou um grande
dote.
Antes de Cromwell entrar na política, James I (1603- 1625) era rei
na Inglaterra e
os ingleses acreditavam que os reis tinham a sua
autoridade ligada diretamente de Deus e somente a ele deveria prestar
satisfação.
James I era um visionário. Queria unir a Inglaterra e a Escócia. Era
protestante.
Quando, em visita na Inglaterra vi o palácio de Buckingham que era
talvez o mais bonito do pais. Soube pela guia inglesa que Buckingham era o
amante do rei James I. Demos risada quando ouvimos isto, mas em 1618, a
paixão homossexual de James I por um jovem de sangue que não era azul,
chegou ao ponto de elevá-lo à categoria de Duque. Assim, o sr. George
Villiers passou a ser o Duque de Buckingham e foi assassinado em 1628.
A imagem do rei James I estava superdesgastada devido aos seus
escândalos sexuais.
O filho de James I, foi Charles I que reinou na Inglaterra de 1625 a
1649. Este Charles I é que foi decapitado pelo parlamento inglês.
Em 1628, Cromwell foi eleito deputado, iniciando a carreira política no
Parlamento Inglês.
As razões da queda de Charles I são muito discutidas, pois, a vida da
população estava boa e Londres tinha, em 1650, cerca de 500mil
habitantes.
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As causas da guerra são bastante complicadas, mas, a principal sem
dúvida é a questão religiosa. Dois amigos ineptos do rei, como Thomas
Wentworth e William Laud fizeram tantas besteiras na parte econômica e
religiosa, que foram condenados por alta traição pelo parlamento e Charles
I foi obrigado a puní-los. Depois o rei mandou prender cinco membros do
Parlamento, mas, não foram entregues e começou então a guerra civil
(janeiro de 1642).
Charles I precisava de dinheiro e queria invadir a Escócia. Foi acusado
de pedir ajuda à Espanha, à Irlanda católica e ao papado. A esposa do rei
Charles I era Henrietta Maria, católica e filha do rei da França.
Cromwell, junto com outro membro do parlamento, John Pym, fizeram
as revoluções do parlamento contra o rei. Havia dois grandes grupos. Os
parlamentares puritanos e presbiterianos, que eram chamados “os cabeças
redondas” e os partidários do rei, chamado, de “os cavalheiros”.
Acabaram, legalmente, julgando o rei Charles I por traição, sendo o
mesmo decapitado em praça pública.
Cromwell de militar amador, da mesma maneira que Júlio César,
acabou virando um soldado de gênio impressionante e se assenhoreou da
revolução.
Alguns historiadores consideram Cromwell parecido com Júlio César
também em outros aspectos. Ambos eram oportunistas e autocratas.
Pregavam a tolerância e eram intolerantes. Cromwell julgava-se um
escolhido por Deus. Contava que quando criança entrou no seu quarto um
fantasma informando-lhe que tinha um grande futuro.
No filme, vê-se claramente, que o rei Charles I dizia que só prestava
satisfação a Deus e não aos homens na terra. Naquela época as famílias
reais se casavam uma, com as outras e todos se julgavam de ascendência
divina. Julgavam-se deuses e isto se pode ver nos seus tronos e suas
pinturas.
Existem vários filósofos que sempre alegaram que o rei tinha
autoridade direta de Deus. O filósofo inglês John Locke mostrou, mais
tarde, que tudo isto é falso conforme o livro “Segundo Tratado sobre o
governo”. O poder político nasce de um pacto entre os homens.
Durante os primeiros anos, após a decapitação do rei Charles I em 30
de janeiro de 1649, uma parte do Parlamento dirigiu a Inglaterra, mas,
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chegou a hora que Cromwell com seu exército dissolveu o parlamento e
tornou-se um tirano com o nome de Lord Protetor, no período de dezembro
de 1653 até sua morte em setembro de 1658. Consta que quando o
Parlamento Inglês foi fechado, em 20 de abril de 1653, alguém pendurou
nas portas um cartaz dizendo: “Casa para alugar”.
Cromwell implantou a república à força na Inglaterra.
As coisas interessantes da história são estas. Cromwell é considerado
o maior parlamentar da Inglaterra até o século XVIII, justamente ele que
fechou o parlamento é homenageado com estátua em frente ao Westmister
Hall, que ele trancou as portas, lacrando-as.
Cromwell colocou chefes generais em varias regiões da Inglaterra e
com seu exército mandava e desmandava. Prendia quem quisesse sem
nenhum julgamento. Fazia leis, impostos e taxas.
Conquistou a Escócia e a Irlanda. Na Irlanda, Cromwell, em nome de
Deus, matou, deportou e vendeu como escravos tanta gente, que foi
obrigado a mandar muitos ingleses para repovoar certas partes da Irlanda.
Cromwell era tão violento que, ironicamente, os ingleses lhe
ofereceram a coroa de rei - Se ele aceitasse teria que obedecer as leis
inglesas, pois, como tirano, não as obedecia. No filme que assisti parece
comovente a atitude de Cromwell não aceitar ser rei. Ele era bem esperto.
Quando Cromwell morreu, os seus generais brigaram entre si pela
disputa do poder e, o filho de Cromwell, não teve condições de exercer o
controle que seu pai tinha.
Após um ano e meio de guerras internas o General Monck achou que
bastava de brigas e chamou de volta o filho do rei Charles I, que era
Charles II (1660-1685) e que estava na França.
Quando o rei Charles II chegou à Inglaterra, desenterrou Oliver
Cromwell, enforcou-o, queimou-o e jogou as cinzas no rio, bem como, todos
os seus seguidores mais importantes.
Oliver Cromwell introduziu tantas modificações na Inglaterra que
nunca mais ela seria a mesma. Nem mesmo Charles II conseguiria mudar o
que Cromwell tinha introduzido naquele país.
Segundo alguns autores, Cromwell é que impôs a Inglaterra como
potência mundial.

273- Daniel Pedro Muller

Segundo dr. Celso Pinho no seu livro Candinha ele fala
do dr. Muller.
Foi ele que fez a av. Silvestre Pires de Freitas que saia da
Praça 8 de dezembro no Taboão que liga Guarulhos até
Mairiporã. Era uma picada. O nome inicial era Estrada dos
Paulos, depois Estrada dos Veigas.
Ele morreu pobre e suicidou-se afogando no rio
Pinheiros com 56 anos de idade.
Tinha uma biblioteca com 800 livros.
Foi um parente de Daniel Pedro Muller chamado Joao
Guilherme Cristianiano Muller que encaixotou todos os livros
da Biblioteca Regia e mandou embargar apressadamente o que
conseguiu na nau Medusa para vir ao Brasil em 1808. Em 1811
veio o restante dos livros.
D. Joao VI chegou ao Brasil em 1808 e em 30/-08/1810
proibiu os paulistas de andarem encapuzado o que era um
costume de homens e mulheres devido a doenças na pele
devido a varíola.
Era tenente coronel e foi o primeiro diretor de obras
públicas da Província de São Paulo. Muller era um engenheiro
militar formado em Portugal e foi o primeiro pastor Luterano
da Congregação Evangelista Alma em Lisboa e foi diretor da
Academia Real das Ciências de Lisboa. Depois Muller se
converteu ao catolicismo.
Muller nasceu Oeiras, Portugal em 26 de dezembro de
1785 e morreu em São Paulo em 1841 com 56 anos de idade.
Em 1818 sua importação de 755 livros de várias línguas
que chegaram no porto de Santos: alemão, holandês,
português, inglês, latim, espanhol, italiano e hebraico.
Quando foi criada a Escola Politécnica de São Paulo em
1893 o seu primeiro diretor Antônio Francisco de Paula Souza

cita que “nossos avos já a tinha e tentaram realiza-la”
afirmando “como se pode ver pelo surgimento em 1835 do
Gabinete Topográfico feito por Muller. Este Gabinete
Topográfico tinha cerca de mais de 20 alunos que eram
requisitados por diversas partes do Brasil.
Pedro Muller ficava angustiado com o crescimento lento
do Gabinete Topográfico que alguns chegaram a apontar como
causa do seu suicídio.

Dom Quixote de La Mancha

O español Miguel de Cervantes (1547-1616) escreveu o famoso livro Dom Quixote
de La Mancha em duas partes.
A primeira parte foi em 1605 quanto Cervantes tinha 57anos e a segunda em 1615.
Foi a primeira narrativa em prosa na Europa.
Conforme “The handy history answer book” O livro Dom Quixote de La Mancha
serviu de modelo para autores como Gustave Flaubert (Madame Bovary), Fyodor
Dostoevsky (O idiota) e Mark Twain (Aventuras de Huckleberry Finn).
Dom Quixote de La Mancha é a estória de um cavalheiro pobre que morava em La
Mancha no planalto central da Espanha. Ele leu muitos romances de cavalaria e acreditava
que tudo era verdade. Um dia ele pega o seu velho cavalo Rosinante e parte da sua casa.
Encontra um camponês chamado Sancho Pança que sai com ele pelo mundo (Compton’s
Encyclopedia).
Dom Quixote acha que os moinhos de ventos são gigantes e luta contra os mesmos.
A palavra quixotesco significa um ideal não prático, a luta contra o moinho de vento,
significando a luta contra uma dificuldade imaginaria.
Cervantes escreveu a primeira parte do seu livro quando estava na cadeia por falta
de pagamentos de seus débitos. Cervantes participou da arrecadação de fundos para a
Armada Invencível para destruir a Inglaterra. Foi um fiasco incrível.

Einstein
Já tinha lido dois livros e adquiri agora um livro novo com quase 700 páginas sobre
a vida de Einstein.
Confesso que fico impressionado com Einstein que foi sem dúvida o maior gênio
em física do século XX.
No mês de maio de 2008 foi leiloado na Inglaterra uma carta perdida de Einstein
onde conversando com seu amigo dizia claramente que os judeus não são um povo
escolhido e que a bíblia é um amontoado de lendas.
O interessante é que quem ler esta matéria vai automaticamente querer concordar
com as idéias de Einstein. Aqueles que pensam semelhantemente vão argumentar que o
Einstein tinha razão e por ai afora.
Apesar do Einstein ser um gênio na física o mesmo não é um gênio nas outras áreas
como a teologia, política e outras.
Li dois livros sobre a vida de Isaac Newton que era ariano e acreditava somente em
Deus e não em Jesus Cristo e na santíssima trindade. Newton achava que ia ficar famoso no
mundo por ter descoberto erros na bíblia. Escreveu um livro a respeito que ficou por 50
anos encoberto na Holanda e quando foi divulgado não aconteceu nada.
Newton também praticava alquimia e ninguém fala dele sobre suas experiências
fracassadas.
A conclusão que chego é que a pessoa pode ser muito boa numa certa área, mas em
outras a sua opinião tem pouco ou nenhum valor.
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281-Elio de Castro Mesquita

Em 30 de outubro de 2017 faleceu em Guarulhos o dr. Elio de Castro
Mesquita. Nascido em Duartina do Estado de São Paulo. Tinha 90 anos e
era casado com a minha irmã Neusa Thomaz Mesquita deixando os filhos:
Hélio, Claudio, Maria Eugênia e Maria Isabel.
Escola Politécnica da USP.
Vou destacar alguns fatos pitorescos de sua vida.
Formou-se em engenharia civil na Poli. Conheci um colega seu que
era professor no Mackenzie e que ele o chamava de Elio sem H. O seu
primeiro filho foi chamado de Hélio com H.
Apostila de topografia
Tinha um professor na Poli muito velho cujo sobrenome era
Mesquita e nem era parente do Elio.
O Elio junto com um seu colega resolveram fazer uma apostila de
Topografia. Escolheram um local em Guarulhos na Felício Marcondes e
perderam tanto tempo na confecção da apostila com os mimeógrafos etc,
que ambos perderam o terceiro ano na Poli.
O professor Mesquita ensinava um método de cálculo bastante
complicado e dizia que devia-se aprender assim, pois, os outros métodos
seriam mais fáceis de entender. Tinha o método das deflexões, o método
dos Rumos. Será que está certo este raciocínio.
O professor Mesquita também foi meu professor e ele era um
estudioso. Todo ano apresentava uma tese de doutoramento e sempre
alguém da banca descobria um erro. Mas ele tentava novamente. Pelo
que sei nunca conseguiu defender sua tese de doutoramento na Poli.
. Quando alguém fazia uma boa pergunta marcava no seu livrinho
uma estrelinha. Isto era para ele o conceito. Quanto mais estrelinhas tinha
o aluno, melhor o seu conceito.
Quando estudava teve um pendura na casa dele que geralmente era
em torno do dia 11 de agosto devido a Faculdade de Direito do Largo de
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São Francisco. Era um jantar muito bem feito. Em certo momento ele se
retirou com alguma desculpe e o pessoal ficou falando mal dele. Quanto
voltou ligou um gravador e todos ficaram muitos chateados.
O Elio me ensinou calcular as coordenadas e áreas em topografia.
Naquele tempo dava muito trabalho. Se você ficava uma semana no
campo fazendo um levantamento topográfico, ficava uma semana
calculando e desenhando.
O Elio tinha um colega da Poli chamado Elísio Salada. Ele foi quem
ensinou a mim e ao Elio a topografia na prática. O local foi o Mercantoni lá
no bairro do Macedo. Lembro que o Elio contratou o Mylton que
apelidamos de Mylton Cuequinha, pois, sua cueca estava cheio de
bolinhas coloridas. Com o Salada aprendemos a fazer medição correta
com a trena de aço e aprendemos a usar os passos para aferir distâncias
entre as estações. Ele fazia uma pequena correção nos passos e dava
muito certo e estimávamos até precisão de 0,5m.
Foi com o topógrafo chamado Gumercindo que trabalhou com o
Elio que aprendi a usar a mira e medir distâncias. Aprendi um monte de
truques práticos bem como calcular com ângulos internos que estava no
livro do Lelis Espartel ao invés do método de deflexão do professor
Mesquita da Poli.
Várias vezes o Elio me levou visitar a Poli que ficava no Bom Retiro.
Conheci o grêmio politécnico que ficava naquele tempo no porão. Tinha
até barbeiro e era muito movimentado. Tinha também uma coleção de
placas e estatuas roubadas, que era uma tradição da Poli. Cheguei a ver
placas roubadas em várias línguas.
Conheci um colega mais novo do Elio chamado Gilberto que era da
Penha e tinha o apelido de Chulé e mais tarde ele foi meu professor no
curso cientifico no Ateneu Rui Barbosa e um ótimo professor.
Da Poli geralmente íamos para assistir peças de Teatro. Foi o Elio
que me levou para ver diversas peças e me explicava os detalhes delas.
Aprendi muito com ele sobre teatro. Lembro que o ator Carlos Zara de
teatro e televisão era colega da Poli e o Francisco Negrão de Guarulhos de
Guarulhos tinha estudado com ele no curso cientifico. Naquele tempo as
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pessoas iam ao teatro de terno e gravata e as mulheres todas muito bem
vestidas. Era chic ir ao teatro.
O Elio era muito brincalhão. Contava-se na Poli que ele tinha um
colega muito nojento. O Elio pediu para o Francisco Negrão cujo pai era
dentista que lhe trouxesse um dente cariado. Convidaram o estudante
nojento para tomar um cafezinho e o distraíram e o Elio colocou o dente
cariado dentro. Imagine o que aconteceu.
Na Poli o Elio conheceu o Maluf e o Covas e contava que os dois
brigavam muito. O Elio nunca se meteu em politica.
Uma vez o Elio tinha um colega muito pobre na Poli e o levaram
para jantar na casa do João Copoloni na Penha que eram muito ricos. No
jantar tinha um monte de pratos, colheres, talheres e tinha uma tijelinha
para lavar as pontas dos dedos. O colega pobre do Elio tomou a água e foi
uma gozação.
Fui uma vez como Elio e o Darci Panochia em Campos do Jordão. O
Elio ia visitar um colega seu pobre que estava tuberculoso e ia sozinho,
pois, eu e o Darcy Panochia tínhamos medo. O interessante que pedimos
feijoada e o Darcy falou para eu e o Elio nos servir. Foi o que fizemos. Em
seguida e pegou toda a feijoada e comeu. Fomos de ônibus para Campos
do Jordão e voltamos de trem até São José dos Campos e depois pegamos
ônibus para São Paulo. Soubemos mais tarde, que o colega do Elio
morreu.
Uma vez o Elio trouxe um disco de uma peça de um só artista e
gostamos muito de ouvir. Sempre trazia ou contava novidades.
Fiz curso de admissão ao ginásio com o Elio que sempre foi um
excelente professor de matemática. Não paguei nada, pois, ele era
namorado da minha irmã Neusa. Tinha organizado o curso de admissão
que ficava no Coleginho das Freiras no centro de Guarulhos. Para dar aula,
tinha o professor Ernani Furini, João Copoloni e Ivete Zacarias. Passei
facilmente nos exames e fiz o ginásio a noite no local onde era o Grupo
Escolar Capistrano de Abreu.
Além do Elio, seu primo Clair Teixeira Martins foi o melhor professor
de matemática que Guarulhos já teve. Dei aulas de matemática, mas sem
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dúvida o Clair foi o melhor que já vi. Tinha problemas que eu não sabia
explicar direito embora o resolvesse e pedia uma orientação do Clair. Ele
tinha saída para tudo.
Naquele tempo não tinha curso de inglês em Guarulhos. O Elio
sempre arranjava um professor para dar o curso e que geralmente era um
sargento da Base Aérea de Guarulhos. O curso começava animado, todos
comprovam o livro base e em um mês todos abandonavam. Mas o Elio
não desistia e passava uns 6 meses e lá vinha outro curso e outra
desistência. Hoje deduzo que as pessoas não eram professores
profissionais e devido a isto que os cursos não davam certo. Lembro que o
Pitida, meu primo, levou para os Estados Unidos um destes professores de
Inglês e lá chegando saindo do avião o Pitida ficou bobo que o chamado
professor não entendia nada que os americanos estavam falando. O
professor sabia bem o inglês do ginásio somente, mas isto não bastava.
Um curso que deu certo, foi quando o Elio bolou fazer um curso de
ORATORIA. Convidou um professor do SESI especialista e o curso foi um
sucesso e aprendi muito. Dei muitas risadas neste curso, pois, havia aulas
práticas de falar com o microfone. Tinha pessoas que não paravam de
falar e o professor tinha que desligar o som.

Fazenda Bela Vista
Estive uma vez na Fazenda Bela Vista da família dos Mesquitas.
Tinha uma casa enorme com dois pavimentos e muito velha.
O Mylton Mesquita disse que veio a Guarulhos com seu avô pela
primeira vez quando tinha 12 anos de idade. Foram até a Penha e depois
chegando em Guarulhos o seu avo o levou para a Padaria Tupã do meu
avô Ettore Tamassia, dizendo que o pessoal da padaria eram muito bons e
pão excelente. Depois foram para a Fazenda Bela Vista.
O Elio tinha uma espingarda Winchester calibre 22 e fomos atirando
para matar passarinhos. Não matamos nenhum. A fazenda não acabava e
quando paramos para voltar era o que é hoje a Vila Florida.
Na Fazenda Bela Vista terminava em uma lagoa perto da Praça 8 de
dezembro no Taboão. Andávamos de um pequeno barco eu, o Elio,
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Moacyr Mesquita, Newton Evans e outros. Achávamos lindo aquele lago
que hoje não existe mais. Era o nosso logo como o Moacir dizia e
achávamos que o mesmo iria durar para sempre.
Quem loteou a Fazenda Bela Vista foi o dr. Antonio Noronha, que
era um engenheiro civil português e muito inteligente. Estive uma vez com
o Elio na casa do dr.Antonio e ele estava explicando cálculo de vigas
falando dos momentos fletores com um bonito sotaque português.
O Elio antigamente usava as maquininhas Facit para cálculo. Lembro
que ele comprou uma máquina Olivetti para cálculo que era a melhor de
Guarulhos e era enorme.
O Elio gostava de teatro. Fazia peças no Club Recreativo e tinha uma
equipe como o Sacramento, Luiz Dantas e outros. Gostava de comédia.
Realizava peças nos bairros em garagens de gente bem pobre. Eu e
a Neusa íamos em todas as apresentações e o que eu gostava mais era o
entusiasmo do Elio e de sua equipe, mas dávamos muitas risadas.
Quando entrei na Poli o Elio ficou tão contente que me levou no
Rotary que se reunião naquele tempo no almoço e a sede era dentro da
telefônica perto da Igreja do Rosário no centro de Guarulhos.
Para mim
foi emocionante, pois, tinha sido o único de Guarulhos que tinha entrado
na Poli. Lembro também que estava demarcando um loteamento onde era
a Santa Casa, e o dr. Mylton Mesquita veio a pé até onde estava para me
cumprimentar.
O Elio me ensinou tudo sobre topografia. Tinha comprado um
teodolito brasileiro chamado DF Vasconcelos e me ensinou a estacionar o
aparelho e depois fez no quintal uma poligonal e achei os ângulos e
aprendi a calcular pelo método das deflexões do professor Mesquita da
Poli. Na época o Elio morava na rua 7 de setembro no Centro de
Guarulhos e dormia no porão. Quando seu pai o Otavio Braga de
Mesquita faleceu e o ajudei a arrumar os seus livros e o Elio ficou
estarrecido dizendo que não sabia que seu pai lia tanto e que títulos que
nunca imaginaria que seu pai lesse.
Lembro que quando o Elio dormia no porão da casa da Rua 7 de
setembro, veio um parente seu não sei de onde e dormiu no quarto dele.
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Depois souberam que o parente tinha tuberculose e o Elio ficou nervoso,
mas graças a Deus não pegou nada. Lembro que estávamos todos
preocupados.
Houve na Rua D. Pedro II esquina com Rua Felício Marcondes uma
loja de artigos gerais da família MESQUITA E MARQUES. Cheguei a ver a
loja funcionando. Tinha até caminhão para entrega. A loja era enorme e
lembro que até vendiam fumo de corda, pregos, ferramentas, arroz,
feijão, milho, etc. Mais tarde a loja foi vendida e cada irmão foi para um
lado.
O escritório do Elio era no prédio do meu tio Mario Boari Tamassia
que ficava na rua D. Pedro II que era o prédio mais alto de Guarulhos.
Ficava no primeiro andar. No começo tinha uma salinha e mais tarde 3.
Trabalhos o Elio, eu e o Adair. Eu fazia de tudo desde topografia, cálculos e
datilografia. Mais tarde foi trabalhar conosco o Edson Thomaz. Em
topografia tinha dois ajudantes, o Benedito Trieli e um alemão. Eu fazia os
pagamentos deles e só voltavam a trabalhar quando acabava o dinheiro.
Quando o serviço durava mais de uma semana, só fazia o pagamento no
fim, pois eles sumiam. Em topografia usava o Jeep novo do Elio.
No segundo andar ficava a Câmara Municipal de Guarulhos.
No mesmo andar do escritório do Elio ficava o consultório do seu
irmão Paulo Braga de Mesquita, que revolucionou a odontologia em
Guarulhos.
O Paulo era o único dentista que tinha aparelhagem de radiografias
em Guarulhos. Era o dentista mais atualizado e bom. O seu consultório
estava sempre lotado. Tive muita ajuda dele para tratar meus dentes,
pois, tinha muito pouco dinheiro. Gostava de conversar com o dr. Paulo e
ele me esclarecia um monte de dúvidas.
Lembro que uma vez o dr. Paulo falou comigo de uma cliente que
tinha saído e que não conhecia e nem lia a revista chamada Seleções.
Naquele tempo todos liam Seleções e era realmente engraçado ver
alguém que não sabia nem o que era. Todas estas coisas interessantes o
Paulinho como os formados o chamavam, me contava quando me
convidava para tomar um café na Padaria da frente do prédio.
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Lembro de um loteamento que o Elio fez quando se usava
carrocinhas puxada com burros. Os burros aprendiam sozinho o caminho
e era muito gozado de ver o trabalho. As carroças iam sozinho para
determinado lugar e voltam vazias. Tudo sem ninguém orientar. Lembro
de um trabalhador que tinha um braço só e como trabalhava.
Naquele tempo se parava o carro onde quisesse em Guarulhos.
Uma vez o Elio foi na Prefeitura de carro e sem perceber voltou a pé.
Quando desceu para ir para casa foi o desespero: roubaram o seu carro.
Fomos procurar e achamos na frente da Prefeitura na Praça Getúlio
Vargas.
No escritório do Elio ele me ensinou a ampliar os mapas usando o
conceito de homotetia. Isto era muito usado nos seus laudos para
comparar diferentes plantas em diferentes escalas. O Elio foi o maior
perito de Guarulhos sem dúvida.
Contava que via no fórum o curriculum dos peritos de São Paulo e
ficava com inveja, pois, tinham diplomas de Lisboa, Paris, Cairo, Atenas,
Roma e outros. Mais tarde embarcou com minha irmã em uma excursão
de navio, não assistiu nenhuma aula e recebeu todos os diplomas fajutos
que eles tinham.
O Elio tinha um sitio no bairro do Taboão em Guarulhos perto da
Cachoeira da Macumba. Ele adorava este sitio e tinha muitos peixes e
frutas. Todas as festas da família eram feitas lá. O Paulinho dentista
comprou pouco depois um sitio vizinho e também se apaixonou pelo
mesmo.
Junto com o Elio fundamos a ASSEAG.
O Elio junto com Afonso Trieli e Clair fundaram a reunião chamada
Sobreviventes que se reúne no Guaru Center cada 2 meses.

Tinha uma vez que adorava discos voadores e dava palestras em
Guarulhos e em São Paulo e de repente desistiu de tudo e até saiu do
Rotary.
O Elio era um pescador incrível e gostava da pescaria do Pantanal.

Comentários da vida do dr. Elio de Castro Mesquita que se casou com Neusa Thomaz
Mesquita
Plinio Tomaz, engenheiro civil, novembro de 2017

Gostava muito de viajar com grupos ou com a Neusa. Uma vez
conversando com a Neusa sobre quando se morre no caixao não tem lugar
para escrituras e nem dólares. Ela contou para o Elio e ele disse: o Plinio
tem razão, vamos viajar de novo. Tinham acabado de vir da Europa.
O Elio era o maior gozador que já vi. Cito o caso do susto no Chico
Negrão e a brincadeira com o Eucario Arruda. Mais tarde quando
engatilhou na sua imobiliária Mesquita e deixou de vez o teatro e as
brincadeiras.
Apareceu no escritório do Elio um andarilho chamado sr. Caio. Ele
me ajudava em topografia, mas tinha uma cultura incrível. Era um homem
extremamente culto e parece que fugia de alguma coisa. O Elio o levava
aos domingos no melhor restaurante de Guarulhos que era o Ponto Chic.
Conversava com todos: advogados, engenheiros e arquitetos. Lembro que
o Mylton Mesquita ficava impressionado com os conhecimentos do sr.
Caio.
Um dia o sr. Caio conversou com um arquiteto e mostrou que ele
não sabia nada. Quando o sr. Caio falava, todos escutavam. Uma vez
mostrei um cartão que tinha uma correspondente em inglês na Alemanha.
Era um cartão com pintura de Picasso e não entendi nada. O sr. Caio me
mostrou fazendo um barulho de explosão com a boca e detalhou o
quadro. Lembro que ele conhecia o mundo inteiro e falava até das
pirâmides do Egito e da Itália. Então o sr. Caio sumia e 6 meses depois
aparecia novamente.
O sr. Caio me ensinou um poema toscano da terra da minha mãe
Eugenia. Ele falava em italiano e traduziu para mim em português: Livros
delicias do meu espirito, nunca me deveis deixar, vos sois como as
mulheres que se pode ver sem perigo, mas que nunca se deve emprestar.
Quando tinha 72 ano o Elio foi assaltado em seu escritório na Rua
Diogo de Faria, 72 e deram 3 pauladas na sua cabeça e desde então ficou
definhando 17 anos até morrer aos 90 anos. O triste é que o Elio não
acreditava em violência. Quando alguém começava a falar de crimes,
assaltos, ele disfarçadamente saia e dizia que violência não existia.
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O último teorema de Fermat
Pierre de Fermat nasceu em 20 de agosto de 1601 na cidade de
Beaumont-de-Lomagne na França.
Fermat era juiz de direito e naquele tempo os juizes eram
desencorajados a terem amizades. Daí Fermat nas horas vagas se dedicava
a matemática como uma distração.
Adquiriu em 1621 um livro novo chamado Aritmética, que fora
escrito pelo grego Diofante, que gostava de números inteiros e escreveu 13
livros sobre o assunto.
O livro veio a calhar para Fermat, pois também gostava de problemas
com números inteiros. Fermat constantemente escrevia em latim nas
margens do livro.
Mais tarde quando Fermat morreu, o seu livro de Diofante foi
examinado e o que ele tinha escrito nas margens, pois, as demonstrações
que tivera ideia, ele as tinha jogado no lixo.
Aos poucos os matemáticos foram encontrando as demonstrações
para as afirmações ou conjecturas que Fermat tinha feito.
Houve uma última conjectura ou o último teorema de Fermat que
intrigou os matemáticos.
Fermat afirmou categoricamente que para números inteiros maiores
que dois não é válida que:
zn = xn + yn
Em 1637 Fermat escreveu então nas margens do livro de Diofante
“Eu tenho uma demonstração realmente maravilhosa para esta proposição,
mas esta margem é muito estreita para contê-la”.
Em 12 de janeiro de 1665 Fermat morreu e o seu filho, publicou as
anotações de Fermat. Somente em 27 de junho de 1997 o teorema de
Fermat foi solucionado pelo matemático inglês Andrew Wiles, professor da
Universidade de Princepton nos Estados Unidos.

Muitos matemáticos tentaram antes demonstrar o ultimo teorema de
Fermat, alguns até chegaram à conclusão que não tinha solução, que
Fermat tinha errado.
Um outro matemático francês que contribuiu para a demonstração do
último teorema de Fermat foi Évariste Galois que nasceu em 25 de outubro
de 1811 em Paris e morreu com vinte anos de idade.
A vida de Galois é interessante. Suas descobertas matemáticas a
chamada teoria dos grupos foram desprezadas pelos professores franceses
da época. Encaminhou os seus trabalhos de matemática para um concurso e
seu trabalho sumiu. Por causa de uma mulher bateu-se em duelo e morreu
atingido por bala de pistola no estômago no campo isolado e sem amigos.
Antes do duelo escreveu as suas teorias matemáticas e pediu que um amigo
as enviasse para as universidades mais importantes da Europa.
Um industrial alemão chamado Paul Wolfskehl, cansado da vida ia
se suicidar e como todo alemão, era bastante organizado e tinha até
marcado a hora do suicídio. Mas para se distrair foi ler alguns livros e
acabou passando as horas lendo sobre o ultimo teorema de Fermat. Passou
a hora do suicídio e o alemão, como recompensa ofereceu em 27 de junho
de 1908 o equivalente a um milhão de dólares para quem demonstrasse o
último teorema de Fermat.
Na verdade foi uma serie de descobrimentos matemáticos que
possibilitou que Andrew Wiles pudesse demonstrar o último teorema de
Fermat. Um dos gênios da matemática atual foi o japonês Yutaka
Taniyama. Taniyama aliado a outro japonês, Shimura chocaram os
matemáticos com as descobertas das equações elípticas e as formas
modulares, mostrando que as mesmas eram uma só. Taniyama foi dar aulas
nos Estados Unidos na Universidade de Princepton e suicidou-se quando
tinha 31 anos de idade. Uma semana depois, sua noiva suicidou-se também.
A conjectura de Taniyama e Shimura só foi demonstrada mais tarde
por Andrew Wiles. Consta que estava presente o matemático japonês
Shimura que no fim disse: -Eu e Taniyama estávamos certos. Nos sabíamos
só não tínhamos conseguindo demonstrar.
A demonstração de último teorema de Fermat não mudou o mundo.
Somente trouxe novas descobertas matemáticas e a solução de um
problema que os matemáticos já estavam julgando insolúvel. Sem as
descobertas de Galois, Taniyama-Shimura e de outros matemáticos,
Andrew Wiles, não teria demonstrado o último teorema de Fermat. Uma

pergunta que eu me faço, é se existe uma outra demonstração mais fácil
que o Fermat tinha descoberto e ninguém descobriu ou se Fermat
simplesmente chutou.
A vida é interessante, existe alguma coisa de misteriosa nas
conjecturas, tanto no ultimo teorema de Fermat como na conjectura de
Taniyama-Shimura. O célebre Fourier demonstrou que uma função podia
ser uma soma de senos e cosenos. Mais tarde foi demonstrado que Fourier
errara na demonstração. Alguém entretanto conseguiu demonstrar que
Fourier estava certo.
Li há pouco tempo nos jornais que um cientista francês, de posse dos
cadernos de Pasteur refez todas as descobertas e pelo que Pasteur
pesquisou, nunca poderia ter feito as descobertas que fez. Mais tarde foi
provado que Pasteur estava certo. Como é que ele chutou tão certo? As
vezes o homem com tantas informações no cérebro, a solução certa sairá,
embora ele mesmo não saiba como chegou aquela conclusão.
Tinha um advogado na Prefeitura de Guarulhos, o dr. Cotrim que
falava: -Quando você tem um problema, estuda bastante e depois vai
dormir. No dia seguinte você terá uma solução. O dr. Cotrim talvez tivesse
lido Leonardo da Vinci, pois o mesmo praticava dentre outras coisas o
Sfumato, que significa “esfumado” e que é uma atitude constante de
questionamento e a insistência no uso dos sentidos para explorar a
experiência para os inúmeros insights e descobertas. Estudos modernos dos
neurocientistas calculam que o nosso banco de dados inconsciente supera o
consciente de mais de 10 milhões para um. A incubação propicia o insight
óbvio ou um “Descobri”. Quem quiser mais detalhes, favor ler o livro
”Aprenda a pensar com Leonardo da Vinci, de Michael J. Gelb, 1998.

Fernando Pessoa
Visitei o museu Fernando Pessoa na casa onde ele morreu
localizada na rua Coelho da Rocha, 16 em Lisboa.
Fernando Pessoa (1888-1935) nasceu em Lisboa em frente ao
Teatro São Carlos e morreu na mesma cidade aos 47 anos de idade.
Fernando Pessoa escreveu o livro “A mensagem” em 1934, no
café chamado “A Brazileira” do Chiado localizado na Praça do
Comércio em Lisboa, que tive a ocasião de visitar e escutar os
estudantes de Coimbra com suas capas pretas e instrumentos
musicais tocando músicas portuguesas. Tinha me sentado perto de
uma estátua de bronze mostrando Fernando Pessoa sentado.
Visitando o museu de Fernando Pessoa, em cinco andares,
vimos como o mesmo era pobre. Praticamente deixou umas arcas,
uma estante, uma mesinha, uns livros de poetas portugueses e
estrangeiros e mais nada.
A bibliotecária contou que os brasileiros é que mais admiram
Fernando Pessoa. Fazem dissertações de Mestrado, Teses de
Doutoramento. Disse que os brasileiros é que descobriram Fernando
Pessoa.
Informou ainda que Fernando Pessoa tinha 70 heterônimos e
não 25 como tinha aprendido. Mais tarde lendo um livro feito pelo
brasileiro José Paulo Cavalcanti Filho sobre Fernando Pessoa, soube
que teve 127 heterônimos, inclusive umas quatro mulheres.
Em cada nome que assumia tinha uma personalidade diferente:
Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares,
Antônio Mora, Vicente Guedes, Carlos Otto etc. Alguns
heterônimos têm até data de nascimento como Álvaro Caeiro,
Álvaro de Campos.
Quando Fernando Pessoa morreu tinha em vários baús mais de
30.000 páginas de artigos, críticas e estudos. Algumas sem valor e
em outras foram coligidas e transformadas em livros.

Fernando Pessoa escreveu poesias em inglês, pois morou com
sua mãe e irmãos em Durban na África do Sul.
Nós brasileiros sempre ficamos em dúvida para saber quem é
melhor Fernando Pessoa ou Camões.
Quando estudava no cientifico em São Paulo no Jardim Penha
de França, Colégio Ateneu Rui Barbosa, que hoje não existe mais,
um professor de português fez uma palestra no colégio das Freiras
sobre Fernando Pessoa e eu fiquei impressionado. O professor tinha
ido a Portugal estudar Fernando Pessoa e a partir daí fui lendo tudo
o que ele escreveu com exceção das poesias escritas em inglês as
quais as li já traduzidas para o português. Lembro que o professor,
baseado em Pessoa, comentava que o homem é um ser incoerente.
Para se ver alguma coisa de Fernando Pessoa, vamos mostrar
um pedaço da poesia denominado “Autopsicografia”
“O poeta é um fingidor
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente”
Existe outra poesia muito interessante em que Fernando
Pessoa compara o Tejo com um rio de uma aldeia qualquer.
“O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo, não é mais belo que o rio que corre pela minha
aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia”
A aldeia de Fernando Pessoa era somente a área da casa onde
morava em frente ao Teatro São Carlos.
Fernando Pessoa era um solteirão e bebia muito. Era magro,
tinha um bigodinho gozado, usava óculos e um chapéu.
Pessoa era uma pessoa complicada, pois, acreditava em tudo
que era místico. Acreditava em astrologia, fez cursos sobre
teosofia, gnose, maçonaria, rosa-cruz e outros que não sabemos.

Considerava-se um médium e chegou a tentar escrever o que os
espíritos lhe indicavam e alguns dizem que os heterônimos são
mensagens de espíritos. Deixou nas arcas muitas páginas escritas
pelos espíritos, mas sem valor literário.
Pessoa gostava tanto de Astrologia que até montou uma firma
para vender cálculos astrológicos, mas não vendeu nenhum e ainda
existem, portanto 318 deles que estavam dentro da arca.
Pessoa chegou a elogiar a escravidão dos negros e depois em
um poema em inglês, ficou contra.
Fernando Pessoa era homossexual e isto está bem acentuado
em um poema em inglês denominado Daisy. Pessoa chegou a editar
um livro de um homossexual português da época em sua incipiente
editora que logo faliu, sendo criticado e ofendido nas ruas de
Lisboa.
Quando surgiu a ditadura de Salazar em Portugal escreveu um
livro de 16 páginas chamado “Interregno” publicado em 1928
elogiando a ditadura e mais tarde a criticou. Criticou o comunismo e
o cristianismo e devido a todas estas atitudes era criticado pelos
intelectuais portugueses e só sendo admirado pelos brasileiros que
não o conheciam bem.
Fernando Pessoa era Sebastianista como o Padre Vieira e
escreveu um poema muito bonito chamado o Quinto Império. D.
Sebastião foi aquele rei português que foi derrotado na Batalha de
Alcacer-Quibir e que seu corpo nunca foi encontrado e até hoje
existem pessoas aguardando o seu retorno.
Pessoa uma vez se associou a um mago da Inglaterra chamado
Aleister Crowley, chegando os dois, a inventar o suicídio de Aleister
sendo que o próprio Pessoa escolheu o local do falso suicídio. O
objetivo de Aleister era escapar dos credores na Inglaterra com
sua suposta morte e de Fernando Pessoa era escrever um livro
sobre a morte de Aleister e ganhar muito dinheiro. O nome de
Aleister Crowley tem muitas lembranças recentes, entre elas, o uso
de sua foto em dois discos dos Beatles.

Outro fato que nós brasileiros não sabemos é que Fernando
Pessoa se julgava um supra-Camões e seu sonho era ganhar o prêmio
Nobel de literatura que nunca veio e nem foi indicado. Em minha
opinião admiro mais Fernando Pessoa do que o próprio Camões.
No que se refere à maçonaria não se tem informação se
Pessoa era maçom, mas o mesmo escreveu no jornal Diário de
Noticias defendendo o fechamento de todas as lojas maçônicas em
Portugal em 21 de maio de 1932 pela Lei 1901 da “Ilegalização das
Sociedades Secretas”. Alguns afirmam que Pessoa nunca foi maçom,
pois, a maçonaria não aceita ateus em sua ordem. Visitei um
Portugal uma loja maçônica de Lisboa que foi destruída pela
ditadura de Salazar, onde vi as duas colunas J.B. tombadas. Pensava
Salazar que com isto destruiria a maçonaria portuguesa, mas a
mesma continuou a se reunir no oceano Atlântico além das 12 milhas
em um navio Inglês.
É interessante nos argumentos de Fernando Pessoa em defesa
da maçonaria é que estranhava como um poder menor como Portugal
poder fechar um poder maior que é a maçonaria e pregava um
boicote mundial dos maçons a Portugal.
Na primeira guerra mundial, Fernando Pessoa se pronunciou a
favor da Alemanha sendo muito criticado por isto.
Fernando Pessoa foi uma pessoa complicada e os seus poemas
em português são os melhores da língua portuguesa. Quanto aos
poemas em inglês pelo que li pelos especialistas, não são tão bons
como os feitos na nossa língua portuguesa, que modéstia a parte é a
mais linda do mundo.
Morreu em Lisboa com 47 anos de idade no dia 30 de
novembro de 1935 de cirrose hepática, pois, bebia muito.
Engenheiro Plinio Tomaz
15 de abril de 2013

Fidel Castro e a falsa crise dos misseis

O livro “ Fidel- o tirano mais amado do mundo” escrito por Humberto Fontova
me trouxe várias informações. Uma delas foi a famosa crise dos mísseis de 22 de outubro
de 1962, quando o jovem presidente Kennedy salvou os Estados Unidos, fazendo o
bloqueio de Cuba e obrigando a União Soviética a retirar os famosos misseis.
A verdade é que Kennedy fez um acordo com Nikita Kruschev da União Soviética.
Os misseis seriam retirados bem como os 40 mil soldados soviéticos que estavam lá, e os
Estados Unidos tirariam os misseis que estavam na Turquia apontando para Moscou, e se
comprometeria dali em diante, de proteger Cuba quanto a qualquer invasão.
Na época os Estados Unidos tinham plena vantagem militar, pois, possuíam 5.000
ogivas nucleares enquanto que a União Soviética somente 300.
Logo em seguida a guarda costeira dos Estados Unidos compraram mais 12 novos
barcos e 7 aviões para proteger Cuba de alguma invasão.
Não esqueçamos que Cuba dista 145 km dos Estados Unidos e que a invasão de
Cuba na Bahia dos Porcos em 17 a 19 de abril de 1961 feita pelos exilados cubanos foi
antes da crise dos misseis e que os soldados de Fidel estavam na praia aguardando os
invasores. Logicamente isto foi avisado pelos próprios americanos.
Steven Spielberg visitou Havana no outono de 2002 e conversou 8 horas com
Fidel Castro e declarou que foram “as oito horas mais importantes da sua vida”.
Comentando com um amigo o caso acima, o mesmo disse que Spieberg e Fidel se
deram muito bem, pois, ambos vivem de sonhos, um no cinema e outro no socialismo
utópico. Comento que a utopia faz parte da mente humana.
Quando Fidel fez a revolução havia entre nós estudantes brasileiros uma relação
de amor e ódio aos Estados Unidos e de uma certa maneira todos gostamos quando
desafiou o pais mais potente e orgulhoso do mundo e soube se manter de pé. Mas com o
passar dos anos os países foram mudando e o poder dos americanos não é mais o mesmo.
A política do “big stick”, isto é, do “Grande Porrete” de Roosevelt praticamente acabou.

Francisco Negrão
O Francisco Negrão era filho de um dentista prático e muito
respeitado por ser maçom. Tinha numerosos irmãos e irmãs. Morava em
uma casa térrea e grande numa esquina em frente onde hoje é o Fórum de
Guarulhos.
O Francisco era chamado pelos amigos de Chico.
O Chico era muito amigo de Élio Mesquita e eles estudavam no
científico na capital.
O Élio era o mais brincalhão de toda a mocidade que existia na época
e teve uma idéia brilhante. Dar um susto no Chico, pois ele estava fazendo
um curso de Arte Dramática em São Paulo no período noturno e voltava de
ônibus, chegando assim tarde em casa.
Para isto se reuniram uma meia dúzia de amigos no bar denominado
Ponto Chic, ponto de encontro da juventude de Guarulhos e que ficava na
rua D. Pedro II e teve a idéia. Um dos amigos, que lhe daremos o nome de
Bugio, pois o apelido correto era “Cú de Aranha”, iria esperar em frente, a
casa do Chico onde havia uma matagal e quando o mesmo passasse, iria
chacoalhar uma árvore
para que o Chico pensasse que era uma
assombração.
Sem ninguém saber o Élio contou o que iria acontecer ao Chico e pediu
ao mesmo que arranjasse um revolver com balas de festim.
Quando o Chico chegou de ônibus em Guarulhos, de longe o grupo
olhou que o Chico se dirigia para sua casa. Já estava esperando no mato o
Bugio para lhe aplicar o susto.
O Bugio movimentou o mato e o Chico mostrando medo gritou:
—Quem está ai?
O Bugio uivou e o Chico gritou mais alto
—Quem está ai?
O Bugio uivou mais alto e chacoalhou mais o mato. O Chico tirou o
revólver da cintura e começou a dar tiros com as balas de festim.
Imediatamente o Bugio saiu correndo e gritando e o Chico continuou
atirando. O Bugio chega ofegante na rua D. Pedro II, onde estava o Élio e o
grupo aguardando. Logo atrás, chegou o Chico e todos entenderam a
brincadeira. Nunca mais o Bugio falou com o Élio Mesquita.

Mais tarde o Chico terminou os estudos de Arte Dramática e foi
artista de televisão e de cinema. Fez vários filmes, entre eles, a “Ilha” que
foi um sucesso na época. Fazia também telenovelas aos domingos e ficou
bastante famoso. Lembro que assisti ao lançamento, no teatro,de uma peça
famosa na época denominada- “O moço de Pinda”, na qual trabalhou no
papel principal e foi brilhante. Mais tarde conversei com vários amigos que
nasceram em Pindamonhangaba e nunca ouviram falar desta peça.
O Chico estava quase no fim da sua carreira quando se casou com uma
mulher rica de Santo André, em cujo casamento estive presente.
O Chico morreu e foi cremado e suas cinzas jogadas no rio Hudson de
New York nos Estados Unidos, pois gostava mais dos Estados Unidos do que
o Brasil.

Gaudi, o arquiteto
Antonio Gaudi (1852-1926), foi o maior arquiteto da Espanha, nasceu
na cidade de Réus na Catalunha em 25 de junho de 1852.
Em junho de 2002 em Barcelona se comemorou os 150anos do seu
nascimento.
Era pobre e estudou no Colégio dos Padres Esculápios em Réus e
depois na Escola de Arquitetura de Barcelona conseguindo se formar
arquiteto em 1878.
A família de Gaudi fabricava caldeiras. O senso de espaço nasceu da
oficina do seu pai quando ele manuseava os tubos de cobres.
Gaudi fez um banheiro público em Barcelona, baseado numa patente
de Enrique Girossi.
Tomou inicialmente, o principio eclético, passando a seguir pelo
neogótico, chegando no fim do século para uma interpretação bastante
audaciosa. Um estilo, extremamente exuberante. Seu trabalho foi
violentamente criticado em Paris, numa exposição realizada em 1910. O
público não estava preparado para absorver as bases de sua arquitetura,
cujas linhas e movimentos apóiam-se nos princípios dinâmicos dos
organismos vivos da natureza. Isto significa que sua arquitetura se torna
parte integrante da paisagem. Seu trabalho se aproxima da escultura, ora
confundido-se com a neve, ora com o verdor da natureza, fora o universo
de plantas e animais.
Logo depois projetou postes de iluminação na Praça Reial. Cada poste
tinha seis lâmpadas tudo em ferro fundido e que até hoje existe.
Depois Gaudi projetou um escritório em vidro numa loja de luvas. O
empresário Eusébio Guell, que era o industrial mais rico da Catalunha viu o
seu projeto e ficou fascinado. Foi como um mecenas para Gaudi a amizade
com a família Guell.
Projetou e construiu o Palácio Guell, o Parque Guell a Colônia Guell.
Através do Eusébio Guell (1846-1918) todas as pessoas ricas da Espanha
tratavam de contratar Gaudi.
Para entender realmente Gaudi tem-se que ir a Barcelona e ver as
suas principais obras.

O interessante é que as suas obras parecem que foram feitas hoje. É
supermoderna e arrojadas. Gaudi se inspirava na Natureza, num processo
conhecido como “construção orgânica” no qual uma idéia é adicionada a
outra, há transformação e crescimento.
Uma obra interessante é o projeto de um prédio de apartamento da
família Milà feita entre 1906 a 1910 e que está em Barcelona no Paseo da
Graça,92. É a famosa Casa Milà, conhecida como “La Pedrera”.
Este é o estilo de Gaudi. Não há simetria. Ele fazia maquetes
tridimensionais em argila. Todos os seus trabalhos onde dava a forma da
sua criatividade. Construiu em concreto, aço, vidro. Fazia esculturas de
diversos materiais.
O templo católico denominado “A Sagrada Família” é o ponto alto de
visita das obras de Gaudi em Barcelona. Ainda está em construção. Era
solteiro e viveu os últimos 12 anos de sua vida dentro da igreja enorme que
é a Sagrada Família.
Existe pouca fotografia sobre o mesmo.
Gaudi foi reconhecido pela prefeitura de Barcelona como grande
arquiteto em 1900. Somente em 1952 quando um professor da
Universidade de Columbia em New York exibiu os seus trabalhos e foi
reconhecido em todo o mundo.

Detalhe do projeto da Casa Milà ( La Pedrera)em Barcelona. Projeto
de Antonio Gaudi.

Facha da Casa da Família Milà (La Pedrera) em Barcelona. Projeto de
Antonio Gaudi, nascido na Catalunha.

Sagrada Família, Barcelona, Espanha

249 – General Robert Lee

A história do General Robert Lee (1807-1870), que nasceu no estado de Virginia
e comandou o exército dos Estados Confederados da América, na guerra de secessão nos
Estados Unidos, no século XIX, já é bastante conhecida. Vou mostrar somente alguns
aspectos que acho interessante.
Visitei a casa, em Arlignton, onde morava o General Lee antes da guerra. Ele
recebera a casa de herança do sogro. Era uma casa realmente grande, onde havia a parte
inferior e a superior simplesmente enormes. Quem visse aquela grandeza de casa nunca
pensaria em deixá-la em se meter em uma guerra sem esperança. Hoje, a casa se encontra
dentro de um cemitério militar de Arlignton.
Outra curiosidade é que, após a guerra, a família do General Lee, devido a
perseguições sofridas, mudou-se para o Brasil. D. Pedro II ofereceu terras a eles no Estado
de São Paulo, em locais como Santa Bárbara do Oeste e Americana.
A cantora Rita Lee é realmente parente do General Lee.
Apesar de poucos recursos em homens, canhões, armas e munições, o General Lee
enfrentou muito bem o norte. Em um livro que li sobre o presidente Lincoln, percebe-se
o medo que o mesmo tinha de perder a guerra, apesar de ter muito mais recursos. O
General Lee tinha muitas habilidades e já tinha lido o livro de Clausevitz e das guerras de
napoleônicas.
Há uma admiração geral, no mundo inteiro, pela figura do General Lee.

Guarulhos, 08 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

241 – Guderian
O general alemão Heinz Guderian (1888/ 1954) foi o homem que desenvolveu e
pôs em aplicação a guerra relâmpago (Blitzkrieg), usando as divisões de tanques (Panzer).
Pode ser considerado o pai da Blitzkrieg. Por incrível que pareça, foram os ingleses que
tiveram a ideia de utilizar os tanques em massa para ataque, mas o alto comando inglês
não achou importante. Naquela época, os tanques ficavam um bem longe do outro e
ficavam na frente da infantaria. Eram uma espécie de proteção.
Li em algum lugar que, quando os alemães atacaram a França, os franceses tinham
mais tanques e maiores que os alemães. Só que tais tanques estavam todos espalhados
pela França e pouco puderam fazer frente ao ataque maciço das Panzerdivisionen
(divisões de tanques) alemãs.
Seu primeiro teste das divisões Panzer foi na anexação da Áustria, cobrindo 690
Km em dois dias. Mais tarde, na invasão da Polônia, em 26 de agosto de 1939, utilizou
muito bem as divisões Panzer.
Foi o general Guderian que, em 17 de junho de 1940, tomou a linha francesa
denominada Maginot. Como se sabe, a linha Maginot era de concreto e tinha 80 Km de
comprimento e tinha até linha de trem dentro dela e nela estavam 80.000 soldados. Só
que os canhões só atiravam para frente. Os alemães, muito sabiamente, deixaram uma
divisão de tanques na frente, fora do alcance dos canhões, e Guderian deu a volta por trás
e conquistou a Linha Maginot sem dar um só tiro. Depois, não me venham dizer que
português é burro.
Lembro que minha mãe contava que os franceses dançavam na rua, pois, para eles,
a Linha Maginot era intransponível. Conheci um estrangeiro aqui em Guarulhos, que
estava em Londres na época, e disse que os ingleses ficaram impressionados com o modo
como os alemães tomaram a Linha Maginot.
Foi Guderian quem começou a operação Barbarossa, invadindo a Rússia com sua
divisão de tanques, em 22 de junho de 1940. Chegou perto de Moscou e Hitler mandou
parar o ataque.
Guderian foi removido do cargo e voltou para a Alemanha, escrevendo vários
livros sobre as divisões de tanques.

Sabia que em um ataque perdia-se 30% dos tanques por danos mecânicos e criou
pessoal de manutenção para cada grupo de tanques.
Em 1935, Guderian fez uma demonstração do uso de tanques para Hitler que ficou
impressionado e disse: Era isto o que eu queria. Guderian mandou instalar rádios
transmissores em todos os tanques alemães. Lembro que, no início, os tanques ingleses e
franceses não tinham rádio. Alguém tinha que descer do tanque e ir correndo ao outro
tanque, bater em algum lugar e transmitir as ordens.
Tinha um amigo meu, filho de alemão, nascido em Santa Catarina, que lutou a
favor de São Paulo, na revolução de 1932, e lutou na segunda guerra mundial ao lado dos
alemães. Vi em um livro alemão uma foto onde ele aparecia junto com o general Guderian
e, ao fundo, dezenas de tanques alemães.
Quando terminou a segunda guerra mundial, Guderian ficou nos Estados Unidos
dando aulas e escrevendo sobre tanques. Depois de dois anos, voltou para a Alemanha e
foi morar na pequena cidade da Baviera chamada Schwangau, onde está localizado o
castelo Newschwanstein, que inspirou o castelo da Disney e que tive oportunidade de
conhecer.
Guarulhos, 02 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

Gunther Bernert e a rainha da Suécia
No ano do meu nascimento 1941, o exército alemão (Wermach)
juntamente com a força aérea (Luftwaffe) deu inicio à campanha da Rússia.
Com quinze anos juntamente com um primo chamado Ernane Tomaz
fomos ao Clube Alemão do Picanço conhecido na época como Tibagi Clube.
O clube Alemão hoje existente é feito de alvenaria de tijolos e
concreto armado e situa-se a algumas quadras do club original da Alameda
Yayá. Tinha ouvido também que muito antes do clube Alemão da Alameda
Yayá havia outro clube mais antigo que o meu pai havia freqüentado.
Tratava-se de um galpão grande, feito em alvenaria e que ficava nos fundos
da rua Dona Tecla.
O Clube dos Alemães estava situado no Picanço tendo acesso a
Alameda Yayá numa área com aproximadamente 30mil metros quadrados
cheia de arvores bem altas, talvez resquícios das antigas florestas de
Guarulhos.
Logo na entrada do portão estava uma construção em madeira enorme
num estilo alemão com telhado bastante inclinado. A construção estava a
cerca de 1,5m acima do solo, havendo uma escada para subir.
Na época o clube já parecia velho.
Dentro havia um balcão de bar semelhante aos usados na Europa,
coisa que não existia em Guarulhos na época. Junto ao bar estava escrito
em alemão e que traduzido para o português significa mais ou menos isto:
no céu não tem cerveja então vamos bebê-la aqui.
Lá conheci um alemão chamado Gunther Bernert , homem de estatura
média, sempre numa atitude e posição de respeito. Ficava quieto tomando a
sua cerveja ou chope e pouco conversava. Cumprimentava a todos, mas
quase não conversava com ninguém.
Tinha impressão que era um engenheiro, um técnico de alto nível, mas
o mesmo não falava a respeito. Conheci a sua filha Anne Marie que estava
sempre conosco nos bailes aos domingos ou quando fazíamos visitas aos
outros clubes alemães localizados em São Paulo.
Mais tarde o Gunther Bernert entrou no Rotary Club Guarulhos Vila
Galvão e recebeu o troféu Paul Harris em março de 1983.
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Um dia ele trouxe uma fotografia tirada na época em que comecei a
freqüentar o clube alemão. Fora tirado de dentro do clube com as moças e
os moços sentados e de pé. Dava para se ver as janelas abertas e as
árvores existentes ao fundo. Tratava-se de uma tarde de domingo
ensolarada.
Na fotografia aparecia numa mesa várias moças e em lado estava o
Gunther Bernert .
O Gunther me mostrou uma moça e disse-me se tratar da Sílvia,
rainha da Suécia. Soube depois que ela morava na capital de São Paulo e
estudava na escola alemã denominada Colégio Porto Seguro. Aos domingos,
de vez em quando, vinha visitar uns parentes no Picanço em Guarulhos e ia
aos bailinhos no Tibagi Clube.
O Gunther me disse que neste dia eu estava lá, mas não sai na
fotografia. Realmente me lembrei dos amigos e amigas que estavam na
fotografia.
Mais tarde li em um jornal que realmente a rainha da Suécia era
brasileira.
No rotary club Guarulhos Jardim Vila Galvão eu e o Bruno, gerente da
antiga indústria Febernati, que ficava na rodovia Dutra perto do Estádio
Fioravanti Iervolino.
Fizemos amizade com o Gunther e íamos uma vez por mês tomar
cerveja e jogar bolão no Tibagi Clube que já era o clube novo. O bolão é um
jogo parecido com o boliche. O Gunther jogava bem, mas nós só íamos
tomar cerveja e comer comida alemã.
Varias vezes, íamos primeiramente a casa do Gunther, batíamos um
papo e tomávamos uma cerveja. Sua casa parecia uma casa de boneca e
ficava próxima ao clube e na rua 24 de outubro no Picanço perto do atual
Anel Viário.
Um dia o Gunther se dirigiu a sua biblioteca, pois, via-se que lia muito,
e nos mostrou um livro grosso escrito em alemão. Folheou as páginas até
encontrar uma fotografia. Lá estava o Gunther Bernert de uniforme militar
junto ao famoso General Heinz Guderian (1888-1954), o pai do Blitzkrieg
(guerra relâmpago) que comandava as divisões de tanques da Alemanha e
que tanto trabalho deram aos Europeus. Foi o que me parece o criador das
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panzer divizione que atacaram e derrotaram os franceses passando por
trás da linha Maginot.
Desde criança aprendi o que era a linha Maginot. Os franceses com
medo da Alemanha fizeram uma fortaleza fixa inexpugnável, invencível,
com trens subterrâneos e grandes canhões apontados para a Alemanha.
Minha mãe contava que os franceses dançavam em Paris e não sabiam que
os alemães muito espertos entraram pela Bélgica e atacaram a linha
Maginot por trás e os canhões não podiam atingi-los. Parece piada, mas isto
realmente aconteceu. Conversei uma vez com um libanês de Guarulhos que
estudava na Inglaterra e em visita na Alemanha na época, cumprimentou
Hitler e disse que estava na Inglaterra quando os alemães passaram a linha
Maginot por trás. Disse que foi algo de impressionante e de admiração
geral. Aqueles tanques eram comandados pelo general Guderian. Contei isto
para minha filha mais tarde e ela riu de como os franceses colocaram os
canhões que só podiam disparar somente para a frente.
Os dois estavam em frente aos últimos tanques alemães da época.
O Gunther nunca me falou qual o seu posto militar e nem o que
significava aquela fotografia. Vários amigos alemães de Guarulhos que
freqüentavam o Tibagi Club, nunca ouviram falar sobre o que o Gunther me
contara. A minha sogra, filha de alemães e que freqüentava também,
quando moça, o Tibagi Club disse que o Gunther era simpático, inteligente,
mas nunca comentava nada sobre a guerra e que isto era comum também
entre os outros alemães, pois temiam represálias.
Uma vez o Gunther me disse:
—-Plínio, nasci em Santa Catarina, portanto sou brasileiro. Lutei a
favor de São Paulo na revolução constitucionalista de 1932 e perdemos a
guerra. Lutei na guerra a favor da Alemanha em 1939 a 1945 e perdemos
também. Todas as guerras que lutei eu perdi. Não disse isto pesaroso, mas
em tom de brincadeira, com o seu formoso sotaque alemão.
Foi o Gunther Bernert que me disse que estavam mais de 80mil
soldados brasileiros lutando a favor da Alemanha, mais do que os 23.344
brasileiros lutando contra o eixo (Alemanha, Itália e Japão) na segunda
guerra mundial. Nunca vi isto escrito em nenhum lugar, mas sei de muitos
amigos e conhecidos que lutaram na Alemanha naquela época e que se
diziam descendentes de alemães.
3

O que o Gunther Bernert fazia eu não sei. Eu e o Bruno achávamos
que ele devia entregar medalhas da cruz de ferro ou que ele pertencia ao
serviço de inteligência da Alemanha, pois esteve em um número enorme de
frentes de batalhas, inclusive em Stalingrado.
Havia onde hoje é o aeroporto internacional de Guarulhos, quando
tudo era mato e campo, um galpão enorme onde ficavam aviões planadores
alemães de treinamento. O meu sogro que era alemão, nascido em Leipzig
fez curso de pilotagem. Após os treinos faziam festas com chopes e
comidas típicas alemãs com bastantes moças e músicas para alegria de
todos.
Meu sogro disse que todos os filhos de alemães de Guarulhos que
foram para a Alemanha antes da guerra e lutaram na Luftwaffe não
voltaram. Morreram todos. Graças a seu pai que tinha lutado na primeira
guerra mundial e sabia qual seria o resultado, o meu sogro foi proibido de ir
para a Alemanha.
Uma vez li que anos após o término da guerra, o comandante das
forças aéreas alemãs era um brasileiro nascido em Santa Catarina.
O Gunther que era rotariano viajou até a África do Sul e foi bem
recebido, sendo feito homenagem especial para ele. Trouxe um monte de
fotografias e mostrou para todos no Rotary. Mais tarde ele foi para a
Alemanha num clube rotário, sentou-se a uma mesa e ninguém conversou
com ele. Voltou totalmente magoado e decepcionados com o rotary da
Alemanha, justo ele que lutara cinco anos ao lado daquele país.
O Gunther morreu com aproximadamente uns 80 anos. A sua esposa
continuou a freqüentar o rotary com as outras mulheres dos rotarianos e
depois não apareceu mais.
Quanto ao que foi realmente o Gunther nunca saberemos, mas era um
homem culto, inteligente e integro.
Por incrível que pareça conheço um outro Gunther que também é
rotariano e que nasceu em Santa Catarina. Dá impressão que todos
nasceram em São Bento do Sul, Jaraguá e Pomerode.
Contou-me este outro Gunther que estava doente e o médico sugeriu
à família que se deveria mudar para a Alemanha para se curar. Foi para a
Alemanha, formou-se em engenheiro quando estourou a guerra.
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Imediatamente foi convocado como oficial devido aos seus estudos de
engenharia. Foi mandado a lutar justamente contra os brasileiros.
—Não vou lutar contra os meus irmãos brasileiros, ele disse, pois
eu sou brasileiro.
Assim o Gunther foi para encaminhado para a corte marcial.
Estava sentado aguardando para ser julgado quando um major alemão
lhe perguntou qual o problema que ele tinha. Contou e o mesmo lhe disse
que era da África do Sul e que compreendia o problema do Gunther. Pediu
para aguardá-lo.
Depois voltou e disse ao Gunther:
—Você está doente.
—Eu não estou doente !
—Não, você está doente, compreendeu.
O Gunther foi para o hospital e o major conseguiu resolver o problema
da corte marcial e foi enviado para a frente russa, que era a pior de todos.
Contou-me também, que os alemães desenvolveram o avião a jato, mas
quem inventou realmente foram os italianos. Este ainda está vivo.
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Opiniões e Crenças

Crença é um ato de fé de origem inconsciente, que nos força a admitir em bloco
uma idéia, uma opinião, uma explicação, uma doutrina, conforme Le Bon, 1913.
Quando uma crença é verificada pela observação e experiência ela se torna
conhecimento.
A crença é uma intuição inconsciente independente da nossa vontade enquanto que
o conhecimento é uma aquisição consciente verificada por métodos racionais.
Todos os homens possuem crença, mas o conhecimento exige labor.
Segundo Le Bon, as verdadeiras revoluções são aquelas que despertam as crenças
fundamentais de um povo.
As opiniões de modo geral proveem do inconsciente e de elementos afetivos ou
místicos e não racionais. As opiniões são chamadas de pequenas crenças.
Os elementos psicológicos do homem são o Prazer e a Dor que são a linguagem da
vida orgânica e afetiva, a expressão de equilíbrios satisfeitos ou perturbados do organismo.
A fome é a dor mais temida e o amor é o prazer mais procurado.
Shiller disse: a máquina do mundo se sustenta pela fome e pelo amor.
O prazer e a dor são descontinuo. O único prazer um pouco durável é o desejo, isto
é, um prazer não realizado.
Os homens têm o desejo de alcançar o prazer e de evitar a dor. Não confundir
vontade com a palavra desejo, pois vontade traduz deliberação, estado de consciência, que
não se observa no desejo.
Spinoza dizia que julgamos uma coisa boa, não por julgamento, mas porque a
desejamos.
A esperança é filha do desejo, mas não é o desejo, diz Le Bon.
Hábito é regulador da vida sendo o verdadeiro sustentáculo da vida social.
Costume explica os nossos atos mais fortes e mais violentos. Foi o costume que fez
tantos cristãos, diz Le Bon.
Segundo Le Bon só existe duas grandes certezas, o prazer e a dor. Todos procuram
o atrativo do prazer e o receio da dor. Desapareceria a atividades dos seres se não
existissem o prazer e a dor.
A felicidade consiste conforme Le Bon em procurar o prazer e evitar a dor.
Segundo Le Bon a historia do homem é uma narração de esforços empregados para
edificar um ideal e destruí-lo em seguida quando o tendo atingido, descobre a sua
fragilidade.
Le Bon compara uma ilhota no oceano, sendo que o vértice é o consciente e resto
invisível da montanha . Disse que no inconsciente temos uma parte do resíduo ancestral.
A intuição é a soma da cultura existente e na hereditariedade que estão no
subconsciente. Os sentimentos estão todos no inconsciente. O amor e o ódio existem em
nós e que estão no inconsciente.
Separa três tipos de inconsciente: orgânico, afetivo e intelectual.
O inconsciente orgânico é os fenômenos da vida como a respiração, pois não
pensamos para respirar.
O inconsciente intelectual forma o nosso caráter.
O inconsciente afetivo forma os nossos sentimentos e é indiferente a razão.
A educação é a arte de fazer passar o consciente para o inconsciente.
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Os animais possuem sentimentos tão desenvolvidos quanto os nossos, mas a sua
inteligência é muito fraca. É, sobretudo pelo desenvolvimento da inteligência que o homem
se separa deles.
Existem o eu afetivo e o eu racional que atuam independente um do outro. No eu
afetivo estão os sentimentos, paixões e emoções. No eu racional (intelectual) está a
inteligência.
Quando um sentimento adquire grande intensidade torna-se paixão.
A inteligência é, sobretudo, caracterizada pela faculdade de refletir, da qual decorre
a de raciocinar, isto é, perceber, na obediência a certas regras, as relações visíveis, ou
ocultas das coisas.
O caráter é constituído por um agregado de elementos afetivos, mesclando-se aos
intelectuais, mas são sempre os primeiros que dão ao indivíduo a sua verdadeira
personalidade.
A inteligência é da mesma espécie para todos.O que distingue os povos é o caráter
e não a inteligência.
Os homens, na sua imensa maioria, somente possuem opiniões coletivas. A mais
independente professora, em geral, as opiniões dos grupos sociais a que pertencem. Estas
opiniões coletivas se transformam na alma nacional.
Para Le Bon a existência da alma nacional é uma realidade palpitante e da sua
solidez depende à força de uma nação. Em pequenas discussões pode haver divergências,
mas não em grandes discussões, onde ela passa a ser unânime.
A alma popular é afetada por elementos afetivos e místicos, não obedecendo a
argumentos racionais.
A afirmação e a repetição são os agentes muito poderosos para a formação das
opiniões.
A afirmação não precisa ser racional, mas deve ser curta, enérgica e que
impressione.
A repetição é o complemento da afirmação. Repetir muitas vezes uma palavra, uma
idéia, uma fórmula, é transformá-la fatalmente em crença. Isto foi usado pelos fundadores
das religiões. O General romano Pompêo repetia tantas vezes que César não atacaria Roma
que ele mesmo acabou acreditando e foi derrotado. Na guerra de 1870 da França com a
Alemanha, os franceses espalhavam que o seu exército era o melhor do mundo e que o
alemão era inferior. No fim os alemães ganharam.
Pascal: Fazei tudo como se acreditásseis, isso vos fará crer.
O Contágio e Prestígio determinam na imensa maioria as nossas opiniões.
Contágio mental constitui um fenômeno psicológico cujo resultado é a aceitação
involuntária de certas opiniões e crença.
Dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és.
A emoção mais contagiosa é o medo.
O contágio mental existe não só nos homens, mas nos animais. Quando um animal
foge, o resto vai atrás dele. O contágio mental é percebido em crenças religiosas e políticas
que se espalham na multidão por contagio. Os grandes movimentos religiosos foram
sempre o resultado de contágio mental.
A moda faz coisas importantes, mas a mesma deve-se a ação do inconsciente.
Explosão de opiniões é importante também, pois o próprio Napoleão temia as
correntes de opiniões. Dizia que a opinião pública é uma força invencível, misteriosa, às
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quais nada resistem, nada é mais móvel, mais vago, nem mais forte; embora seja
caprichosa, é justa, muitas vezes mais do que se pensa.
É nula a influencia da razão sobre a crença dizia Le Bon.
Le Bon disse que o politeísmo é melhor que o monoteísmo, pois só existe o
islamismo que é monoteísta, pois as outras, tem o diabo, anjos, santos etc.
Uma crença pode ser transformada em religião. Isto foi o que Robespierre tentou
fazer criando a deusa Razão.Para Le Bon se o socialismo possuísse alguma divindade para
adorar obteria sucesso completo.
Para Le Bon os deuses surgem quando necessários.
Mesmos os sábios podem ser transformados pelas crenças. Le Bon provou que não
existem espíritos e nem materialização ou levitação, mas quem tem fé no espiritismo não
adianta nada. Mesmo pessoas com muita cultura possuem a sua crença assim como um
operário ou trabalhador rural qualquer.
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Psicologia das multidões
O estudo da “Psicologia das multidões” ou das “Psicologia das massas”
foi feito pela primeira vez pelo sociólogo francês Gustave Le Bon em 1886.
Os fatores que determinam as opiniões e crenças são dois, os fatores
imediatos e fatores remotos. Os fatores remotos são: raça, tradição,
tempo, instituições políticas e sociais e educação.
A raça tem uma importância fundamental, principalmente nas crenças,
nas artes, enfim em tudo.
As tradições representam os sentimentos do passado e são uma
síntese da raça. Um exemplo de conservação das tradições são os romanos
antigos e os ingleses modernos, que mantiveram a sua tradição.
O tempo é importante, pois o mesmo remove montanhas, grão por
grão. As opiniões e crenças são adquiridas pelas multidões, de acordo com o
tempo.
Os fatores imediatos das opiniões e crenças são: imagens, palavras,
fórmulas, ilusões, experiência e razão.
Imagens, palavras e fórmulas.
O poder da palavra é impressionante. As palavras evocam imagens,
que variam conforme a idade das pessoas e de povo para povo. Certas
palavras estão associadas a imagens que agem como o botão de uma
campainha elétrica. Mas não são todas as palavras que provocam imagens e
sim algumas, como república, liberdade, pátria e democracia cuja definição
é muito longa e que cada uma tem a sua explicação.
A razão e argumentos são incapazes de combater certas palavras e
fórmulas.
Assim a idéia de república dos romanos, que possuíam escravos e uma
aristocracia que dominava o poder, não é a mesma de hoje. A palavra pátria
variou muito desde os espartanos e atenienses até hoje.
Foram os romanos que unindo os gauleses através de uma única
religião, constituíram uma unidade política na Gália.
O conceito de democracia não é o mesmo dos ingleses. Para nós,
democracia significa que o indivíduo está subordinado ao Estado e que o
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Estado deve tomar todas as medidas para a população. Para os ingleses é ao
contrário, a democracia significa que o Estado está subordinado ao
indivíduo e que alguns serviços como segurança, forças armadas, relações
diplomáticas pertencem ao Estado e o resto tudo pode ser feito pelo
indivíduo.
Ilusões
As civilizações sempre foram impulsionadas por ilusões. Quantos
templos estátuas e altares foram construídos por todas as classes sociais.
Na idade média se construíram mais de 26mil igrejas e conventos em
menos de 150anos.
Experiência
Existe numerosas experiências que fornecem muitas lições, como a
revolução Francesa de 1789 e comunismo implantado na Rússia (1917 –
1992).
Razão
As multidões nunca usaram a razão e sim a emoção. As leis da lógica
não se aplicam as multidões.
Líderes das multidões
Os líderes servem como guias. Grandes homens como o apóstolo Paulo,
Lutero, Maomé, Cristóvão Colombo, Ferdinand Lesseps e Garibaldi
exerceram a sua liderança. Em todas as esferas sociais da mais alta a mais
baixa são influenciadas pelos lideres.
Os meios de ação dos líderes: afirmação, repetição e contágio.
A multidão é influenciada rapidamente por sugestão através do
exemplo. Le Bon destaca a importância do presíigio.
São básicos os três princípios: afirmação,repetição e contagio.
Afirmação
A afirmação tem que ser simples e concisa e tem influência quando a
mesma é repetida continuamente. A repetição continua fixa na mente e é
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aceita finalmente
como se fosse verdade. Isto era muito usado pelo
ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebells que dizia que uma
mentira dita mil vezes virava verdade.
A idéia da afirmação é usada nas propagandas continuamente pelos
jornais, rádios e televisões.
As afirmações são repetidas tantas vezes, que acabamos esquecendo
que foi o autor das mesmas e passamos a acreditar nelas.
O contágio é muito importante, pois as idéias, sentimentos, emoções
e crenças nas multidões produz um contágio intenso como se fosse
micróbios.
Dize-me com quem andas e eu direi quem és, falavam nossos pais, pois
isto é verdade. O contato com as pessoas trás influências uma nas outras
pelo contágio.
As opiniões e crenças das multidões são propagadas por contagio e
não pela razão.
O contagio é uma força tão importante que mesmos os sentimentos
pessoais desaparecem sob a ação do mesmo.
O prestígio é uma força misteriosa que se adquire através da
afirmação, repetição e contagio.
O prestígio se deve a sentimentos de admiração e medo. Todos nos
consideramos indiscutivelmente o prestígio de Alexandre, o grande, Julio
César, Maomé, Buda, por exemplo, mas as divindades estranhas e
monstruosas como Moloch, existentes na antiguidade são esquecidas.
O prestígio exerce uma dominação nas nossas mentes e podem ser
individuais, uma idéia ou uma obra.
O prestígio pode ser pessoal ou adquirido. O prestígio pessoal de
grandes lideres como Buda,
Maomé, Joana D’Arc e Napoleão são
indiscutíveis. O prestigio adquirido é dado pelo título, dinheiro e reputação.
Quem ousa discutir o prestígio do Partenon de Atenas na Grécia e tem
coragem de criticar um livro aborrecido como a Odisséia de Homero.
Devido ao prestígio ninguém discute os valores das mesmas. Quem tem
coragem de criticar o quadro da Mona Lisa de Leonardo da Vinci?
Um outro fenômeno social importante é a imitação, onde
independente da classe social o homem é influenciado. A imitação é uma
regra inconsciente que todos seguem. Como exemplo, temos os estilos de
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pintura, como a moderna e livros, como os de ficção etc onde as pessoas
que imitam acabam adquirindo um grande prestígio.
A queda do prestígio provoca nas pessoas a destruição do herói e o
mesmo não é mais admitido. Robespierre quando por poucos votos, perdeu o
seu poder, foi logo guilhotinado, pois perdeu o seu prestígio imediatamente.
De modo geral as multidões quebram as estatuas de seus lideres
quando acabam o seu prestigio. É o que aconteceu com Stalin e Sadan
Hussein. As estátuas são ídolos e eles são sempre derrubados.
As opiniões e crenças das multidões podem ser divididas em duas
classes: as crenças permanentes e as transitórias.
Os romanos antigos tinham uma crença fanática no culto a Roma e
acreditavam que eram os senhores do mundo. Quando esta crença acabou,
caiu o império romano.Assim acontece com as grandes nações. Os
americanos de hoje possuem a mesma crença dos romanos antigos.
A crença para ser estabelecida por uma nação pode ser falsa, mas
pode ser imposta para todas as classes sociais e aceita pelas pessoas mais
inteligentes.
Observe que grandes gênios como Newton, Galileu e Leibnitz não
discutiram as crenças das suas épocas, sendo as mesmas aceitas pelos
mesmos.
Ainda hoje existem pessoas que tem a crença num socialismo utópico
de eterna felicidade, embora já tivéssemos os exemplos, da Rússia e da
Alemanha Comunista, onde não houve esta felicidade.
Mudanças de opiniões das multidões
A multidão muda constantemente de crenças, tanto na parte política
como religiosa.
Um bom exemplo é o que aconteceu na França durante a revolução no
período de somente 30 anos de 1790 a 1820. O povo era católico e com a
revolução virou ateu, como Voltaire e outros. Depois virou deístas, isto é,
só acreditavam em Deus e no fim voltou a ser católico novamente. Quem lê
detalhadamente a revolução francesa verifica a mudança das crenças em
tão pouco tempo.
Os artistas, escritores são constantemente trocados de valores.
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A diferença de opiniões se deve a três diferentes razões: velhas
crenças, extrema mobilidade das crenças e os jornais, televisão, rádios
etc.
No passado os jornais e os escritores tinham influencia na nação e
hoje não existe mais. A influência da mídia causa transformações tão
violentas que a mobilidade das idéias é enorme e os políticos aproveitam
estas idéias. Para vender mais jornais e ser ouvido ou assistido, a mídia
muda de opinião constantemente.
Antigamente os jornais como o “Estado de São Paulo” tinham uma
opinião definida, mas depois da revolução de 64 passaram a ser como os
outros, só se interessando pelas ondas de crenças que são divulgadas.
Classificação das multidões.
As multidões podem ser homogêneas ou heterogêneas.
As multidões homogêneas são as religiões, os partidos políticos etc.
As multidões heterogêneas podem ser de dois tipos: multidão
anônima, como o povo da rua, ou multidão não anônima escolhida por um
tribunal de júri, uma assembléia, um parlamento etc.
Multidão dos eleitores
A multidão dos eleitores constitui uma multidão heterogênea e os
métodos de persuasão são os seguintes.
Primeiramente é necessário que o candidato tenha prestígio, não
sendo muito importante o talento ou ser um gênio.
Mas o prestígio somente não garante o sucesso, sendo preciso que se
façam as promessas mais fantásticas sem nenhuma hesitação, usando
afirmação, repetição sem parar.
Os argumentos do candidato adversário não devem ser combatidos. A
técnica de persuasão deve ser muito usada. Palavras chaves como
exploração do operário, elites dirigentes, socialização da riqueza devem
ser usadas.
Muitas vezes a palavra escolhida tem para cada grupo social uma
significação e é a melhor alternativa.
Para a compreensão do comportamento de uma multidão nunca deve
ser esquecido que ela é influenciada somente por medidas emocionais.
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Psicologia do Socialismo
Em 1899 Gustave Le Bon escreveu o livro “Psicologia do Socialismo” do
qual vou comentar alguns trechos interessante e atuais.
Le Bon analisa o socialismo desde o início dos tempos e afirma que
nunca deu certo. As experiências feitas na Grécia antiga e em Roma foram
mal sucedidas e duraram muito pouco.
Marx afirmava que o fim e o começo da humanidade começa no
estômago. Nada mais que um enorme estômago, cujas necessidades físicas
constituem o motivo principal para todas as atividades mentais. O estômago
seria a primeira causa e o destino da humanidade. Marx sempre dizia que o
socialismo nada mais é que a religião do estômago.
Quando Le Bon escreveu o livro ainda não tinha sido criado o regime
comunista da Rússia que deu inicio em 1917. Disse na época que gostaria de
ver como funcionaria o regime comunista. No começo, tudo daria certo e
depois haveria crise e o país ficaria em ruínas e foi tudo isto que aconteceu
na Rússia.
O autor ainda cita que o livro de Karl Marx chamado “O capital” é tão
difícil de entender que ele não tinha dúvida que somente uma pessoa em
dez mil que leram o livro é que entenderam. Li uma vez “O capital” e
confesso que entendi muito pouco. Sei que existem pontos controvertidos e
discutidos pelos próprios especialistas na matéria.
A evolução do comunismo caminha para uma forma de religião. Isto
aconteceu na Rússia que tentou abolir todas as religiões. Cita que como os
“apóstolos” surgem no comunismo pessoas tão fanáticas que são chamadas
de apóstolos e que sacrificam a sua vida e da família para o seu objetivo.
Estas pessoas chamadas “apóstolos” são comparadas por Le Bon a fanáticos
como o espanhol Torquemada, chefe da inquisição espanhola que queimou e
torturou milhares de pessoas em nome de Deus e Robespierre, da revolução
francesa, que levou para a guilhotina milhares de pessoas em nome da
Liberdade. Todos eles eram sonhadores e achavam que queriam a felicidade
do mundo.
Le Bon comenta que apesar do socialismo não dar certo para a sua
implantação sempre se cometem os mesmos erros, parecendo que a
humanidade não aprende com a história.
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Winston Churchil comentava que o capitalismo não é uma boa forma
de governo, mas que as outras são piores.

Henrique VIII
Minha mãe uma italiana católica fervorosa desde criança sempre me
falava que um rei chamado Henrique VIII (1491-1547) da Inglaterra,
queria se divorciar e, como a igreja católica não permitiu, fundou a Igreja
Anglicana e se fez o papa da mesma. Casou-se seis vezes.
Tudo era verdade, mas, faltavam ainda muitas coisas, como por
exemplo: que 2/3 das melhores terras da Inglaterra pertenciam a igreja
católica e de que os ingleses estavam cansados dos católicos.
Historicamente, o que aconteceu foi o seguinte:
Henrique VIII governou a Inglaterra de 1509 a 1547. Com 18anos foi
coroado rei e casou com Cristina de Aragão, viúva do irmão, com a benção
do Papa.
Henrique VIII queria ter um filho homem e como a igreja católica não
permitia o divorcio, rompeu com o Papado e aprovou várias leis no
parlamento inglês assumindo assim a chefia da Igreja.
Desta maneira, Henrique VIII foi casando com Ana Bolena, Jane
Seymor, Ana de Clèves, Catherine Howard e Catherine Parr.
O interessante é que desde que o imperador romano Constantino
tornou a religião católica oficial, os ingleses sempre a criticaram.
Thomas Hobbes (1588-1679) cita que quando da implantação da
religião cristã no império Romano, os sacerdotes que existiam estavam,
totalmente desmoralizados, devido a corrupção, impurezas e avareza. O
mesmo aconteceu com a religião da Igreja de Roma. Acabou facilmente.
Havia um ressentimento total contra os bispos católicos em toda a
Inglaterra. Henrique VIII contou com isto e com o apoio dos bispos
católicos, para se separar de Roma. Criou a Igreja Anglicana e ele mesmo
seria o papa da sua igreja.
Depois, muito habilidosamente, fez um recenseamento de todas as
terras da igreja católica usando o conselheiro Thomas Cromwell, que não
deve ser confundido com Oliver Cromwell (1599-1658).
Foram contadas 1.593 terras da igreja católica na Inglaterra, sua
área, seu custo e rendimento anual. Com estes dados Henrique VIII deu 69
terras para seus amigos que se tornaram seus fortes aliados e 1.513

(95,6%), vendeu a preço de mercado para arrecadar fundos para o governo
que estava quebrado.
Ficou para o governo inglês somente 11 terras da Igreja Católica. Não
devemos esquecer que, naquele tempo, as terras eram o melhor
investimento que existia.
Mais tarde, Thomas Cromwell, foi morto também por Henrique VIII.
Henrique VIII, para contentar o povo, consentiu que as igrejas
católicas fossem saqueadas dos metais, jóias, bibliotecas, esculturas e
obras de arte.
Sempre no mundo, as atitudes dos homens e das nações precisam de
um apoio filosófico. Henrique VIII inventou um rei que nunca existiu. Era o
rei inglês Lucius I, que era católico e do tempo do Imperador romano
Constantino. Disse que havia um documento em que o rei Lucius I teria
escrito ao papa Eleutherus, pedindo informação de como transmitir as leis
de Roma e o papa tinha respondido que ele não precisava de nenhuma lei
romana. Bastava usar as leis britânicas. Esta foi a base legal de Henrique
VIII o resto era o dinheiro da igreja católica e desejo da continuação da
dinastia Tudor e de ter um filho homem.
Na época de Henrique VIII, a bíblia estava escrita em latim e,
somente, os letrados podiam lê-la. Não havia a bíblia escrita em inglês, pois,
somente as pessoas superiores podiam interpretá-las e era um perigo para
os pobres lerem a bíblia. Fizeram para isto um livro especial chamado de
Livro de Orações.
Mesmo assim os livros sobre Lutero iam para todas as escolas.
Thomas Moore (1477- 1535), chegou a ser membro do parlamento e
Chanceler do rei Henrique VIII, mas, condenou o divorcio do rei, foi preso
e decapitado em 1535. Moore esteve na Itália, em Florenza, onde teve
contatos com os neoplatonistas Marsílio Ficcino e Pico Dela Mirandola.
Thomas Moore escreveu em 1516, o livro “Utopia” que é uma sátira em
que cria uma república imaginaria em uma ilha remota, em que todos são
felizes e não há perseguição religiosa e tampouco desequilíbrios sociais. A
ilha é do tamanho da Inglaterra e um lugar onde todos são felizes, não há
desemprego e não há dinheiro. Alguns consideram o livro “Utopia” uma idéia
socialista.

Thomaz Moore foi também um intolerante. Condenou a tradução da
bíblia para o inglês feita por Tyndale e condenava a todos os homens o
direito do exame livre das Sagradas Escrituras, sustentando ainda, que a
igreja tinha origem divina.
Em 1935, Thomaz Moore foi canonizada pela Igreja Católica como
Santo.
A filha de Henrique VIII com Ana Bolena, que nasceu em 7 de
setembro de 1533, foi mais tarde Elisabete I, muito importante na história
da Inglaterra.
A verdadeira história é sempre mais interessante.

228- Hipátia de Alexandria
Vi um filme chamado Hipátia de Alexandria. Depois, li o
livro em inglês sobre sua vida, escrito por Marisa Dzilska.
Hipátia foi a última pessoa sabia da Grécia. Nasceu em
355 d.C. e morreu em 415 com 60 anos de idade. Era muito
bonita, virgem, filósofa, matemática e astrônoma.
Hipátia nunca deixou Alexandria. Era filha de Théon que
também era matemático, cientista e astrônomo.
Tinha lido e feito comentários sobre o livro Aritmética de
Diofante. Escreveu também sobre Hermes Trismegisto.
Era professora de matemática, filosofia, religião e
literatura. Era amiga de Orestes, prefeito romano de
Alexandria e que tinha grande influência sobre o mesmo, pois
ele tinha sido seu aluno.
Gostava dos neoplatônicos de Alexandria, como
Antoninus Sosipatra, que foi professor do filósofo Plotino.
A morte de Hipátia foi o fim da ciência e filosofia Gregas.
Os fanáticos cristãos, comandados pelo Arcebispo Cirilo,
levaram-na a uma igreja, onde, mesmo viva, arrancaram sua
pele e depois a esquartejaram, levando os restos mortais para
vários pontos da cidade de Alexandria e queimando todos os
pedaços.
A sua morte foi mais política do que religiosa e não
representou o fim do paganismo.
Muitos poetas, pintores e escritores falaram sobre
Hipátia e até mesmo os positivistas americanos e ingleses do
século XIX a elogiaram como a última pensadora da Grécia.
Guarulhos, 25 de junho de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

Inês de Castro
Camões no livro “Os Lusíadas” imortalizou Inês de Castro como aquela
que depois de morta, foi coroada rainha.
Mas afinal de contas quem foi realmente Inês de Castro (1325-1355).
Inês de Castro era filha de um fidalgo galego chamado Pedro
Fernandes de Castro, uma espanhola jovem muito bonita e elegante que
tinha o cognome de “Colo de Garça”.
Veio a Portugal para a capital da época, que era Coimbra, em 1340
fazendo parte da comitiva de Dona Constança que iria se casar com D.
Pedro I.
D. Pedro I nascera em Coimbra em 8 de abril de 1320 e era filho do
rei Afonso IV. Não confundir o D. Pedro I do Brasil que é chamado de D.
Pedro IV em Portugal.
Logo que chegou a Coimbra D. Pedro I se apaixonou por Inês de
Castro, embora se casasse com D. Constança em 6 de fevereiro de 1336 e
obrigou Inês de Castro a se retirar para Castela.
Do casamento com Dona Constança nasceram três filhos: Dona Maria,
D. Luiz, que morreu e D. Fernando que mais tarde seria rei.
Dona Constança morreu e D. Pedro I, trouxe para Coimbra a sua
amante Inês de Castro onde teve quatro filhos nascidos entre 1349 e 1354
sendo que um deles morreu. Os filhos foram: João, duque de Valença, Dinis
e Beatriz que se casou com o conde de Albuquerque. Inês de Castro era
prima de segundo grau de D. Pedro I.
Embora morando maritalmente com Inês de Castro, D. Pedro I não
tinha se casado oficialmente com ela, devido aos filhos que tivera com Dona
Constança.
Como D. Pedro I era apaixonado por Inês de Castro, a família
castelhana Castro começou a ter um enorme poder em Portugal. Isto
trouxe uma ciumeira enorme e três nobres: Diogo Lopes Pacheco, Pedro
Coelho e Álvaro Gonçalves pediram permissão ao rei D. Afonso IV para
assassiná-la. O rei permitiu o assassinato de Inês de Castro, pois tinha
medo de que a Espanha tomasse conta de Portugal, uma tentativa que a
Espanha sempre estava querendo fazer. O rei sabia que D. Pedro I tinha

solicitado permissão ao papa em 1351 para se casar com sua prima Inês de
Castro e o papa negara devido a pedidos dos próprios portugueses.
Após o assassinato em 7 de janeiro de 1355 em Coimbra no local
denominado “Fonte das Lágrimas”, D. Pedro I, se uniu aos espanhóis
parentes de Inês de Castro e iniciou uma guerra contra o seu pai Afonso
IV. Tempo depois fez as pazes com o rei, pois o povo estava com o rei
Afonso IV e não com D. Pedro I.
Em 1357 com a morte do rei Afonso IV, D. Pedro I sobe ao trono e
procura os três assassinos da sua amada. Muitos historiadores acham que
D. Pedro I era um joguete nas mãos de Inês de Castro, mas a verdade
ninguém sabe. Outro fato importante, é que Inês de Castro estava
envolvendo D. Pedro I nas disputas da corte espanhola o que implicaria em
guerra que os portugueses queriam evitar.
Um assassino fugiu para a França e nunca mais se soube dele. Os
outros dois foram presos e levados a presença de D. Pedro I, que fez com
que se arrancasse o coração dos dois enquanto vivos, sendo um pela frente,
pelo peito e outro pelas costas.
Em 1360 na localidade de Cantanhede, D. Pedro I afirmou que tinha
contraído matrimonio com Dona Inês de Castro, declaração esta que
segundo a maioria dos historiadores não é verdadeira. Com isto D. Pedro I
queria legitimar os filhos que tivera com Inês de Castro. Foi daí que nasceu
a lenda de que Inês de Castro foi coroada depois de morta. A cerimônia do
beija a mão da rainha morta é lenda. Dezenas de livros foram escritos no
mundo inteiro sobre Inês de Castro.
Dentro da Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, estão os
túmulos dos dois amantes. Dona Inês de Castro está a esquerda e D. Pedro
I a direita, como se tocasse os pés dos amantes. Dizem que se por acaso os
dois se levantassem dos seus túmulos, estariam frente a frente do outro.
O Mosteiro de Alcobaça é o primeiro edifício em estilo gótico
construído em Portugal.
Mas o interessante da história é que ela não para aí. Com a morte de
D. Pedro I em 1367, o seu filho D. Fernando assume o reinado de Portugal e
tem uma filha chamada Dona Beatriz, mesmo nome da sua irmã.

Dona Beatriz, filha de D. Fernando casa-se em 30 de abril de 1383
com o rei de Castela, D. João I que era viúvo e pouco tempo depois em
outubro do mesmo ano, morre o seu pai, o rei D. Fernando de Portugal.
Para quem ficaria o trono? Portugal ou Espanha?
A esposa do rei D. Fernando era Leonor Teles que deveria conservar a
regência até que o filho homem de Dona Beatriz tivesse mais de 14 anos de
idade. Dona Leonor Teles tinha um amante, o Conde de Andeiro, que era um
escândalo na corte portuguesa, mesmo quando seu marido D. Fernando
estava vivo. Dona Leonor Teles declarou a filha Dona Beatriz como rainha
de Portugal e ela seria a regente. A idéia de Dona Leonor Teles era assumir
o trono com seu amante, o conde de Andeiros.
No dia 6 de dezembro de 1383 D. João I vai ao palácio onde está
Dona Leonor Teles e mata o conde de Andeiros e Dona Leonor Teles foge e
convida o seu genro D. João de Castela a invadir Portugal.
Começou a revolução popular na cidade de Lisboa.
Em Lisboa o povo, juntamente com os nobres, escolheram como
regente D. João I (1356-1433), filho bastardo de D. Pedro I com Tereza
Lourenço.
Lembremos que após a morte de Inês de Castro, D Pedro I arranja
uma amante chamada Tereza Lourenço e tem um filho da mesma, nascido
em Lisboa no dia 14 de agosto de 1356 no Castelo de Alcáçova. D. João I
foi criado por Lourenço Martins, grão mestre da Ordem Militar de Aviz. D.
João I era filho de Tereza Lourenço e não de Inês de Castro, pois esta
morrera em 7 de janeiro 1355.
Em abril de 1385 na cidade de Coimbra os grupos sociais: clero,
nobreza, letrados e cidadãos, denominado as “cortes” ou os três estados,
proclamaram D. João I, rei de Portugal.
D. João rei de Castela, que era marido de Dona Beatriz, queria ser o
rei de Portugal ataca Lisboa. Devido a peste que se deu nas suas tropas,
os castelhanos se retiraram do cerco a Lisboa em fins de maio de 1384.
Os castelhanos comandados pelo seu rei D. João I de Castela,
continuam a atacar Portugal e são derrotados por Nunes Álvares Pereira na
batalha de Atoleiros, onde com um grupo de forças populares e motivada
derrotou os espanhóis. Esta vitória deu ânimos aos portugueses.

O rei de Castela, D. João, ataca os portugueses novamente e são
derrotados na batalha de Aljubarrota em 14 de agosto de 1385.
D. João I de Portugal foi o fundador da dinastia de Aviz ou Joanina e
pai do famoso D. Henrique, o navegador que todos conhecemos no Brasil.
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Isaac Newton só acreditava em Deus
Isaac Newton nasceu na Inglaterra em 25 de dezembro de 1642 e
morreu em 20 de março de 1727. Isaac Newton fez as três leis básicas da
mecânica, descobriu os cálculos infinitesimais, chamados de derivadas e
integral. Descobriu a lei da gravidade quando uma maçã caiu na sua
cabeça.
Fez as leis das atrações dos corpos que interagem em todos os
planetas. Newton era um gênio. Tentava escondido descobrir como de
qualquer metal, fazer o ouro. Era um alquimista, sendo que escreveu meio
milhão de palavras inúteis de alquimia. Quase ninguém sabe que Newton
também achou que a luz, ora parecia “partículas” e ora “ondas”. Isto foi
confirmado mais tarde por Einstein.
Newton escreveu um livro chamado Principia, que já foi traduzido
para o português, mostrando uma nova maneira de pensar, o empirismo,
isto é, que nosso conhecimento decorre fundamentalmente da experiência.
O grande filósofo inglês e criador do empirismo John Locke (16321704) era amigo de Newton. Newton ia freqüentemente visitar Locke e
achava que seria famoso não devido a descoberta da “lei da gravidade”,
mas sim devido as suas descobertas religiosas.
Newton leu os originais de documentos religiosos do século IV e
também os escritos de S. Anastácio, onde chegou a conclusão que os
documentos foram falsificados, criando-se a Trindade (Pai, Filho e Espírito
Santo).
Estas descobertas foram mostradas a Locke e Newton em 1692
mandou que elas fossem publicadas anonimamente na Holanda. Na última
hora Newton ficou com medo de perder os seus cargos públicos na
Inglaterra e mandou suspender a publicação.
Cinqüenta anos após a morte de Newton as mesmas foram achadas
casualmente na Biblioteca Protestante de Amsterdã na Holanda, trazendo o
nome de Newton mesmo e não de um anônimo. Se fosse publicado na
época Newton, perderia o seu cargo de professor na Trinity. Imagine que
Newton trabalhava no College of the Holy and Undivided Trinity
(Faculdade da Sagrada e Única Trindade), na qual ele não acreditava.
Newton era ariano, que foi uma heresia cristã da época dos romanos
e criada por Arius, que viveu de 256 a 336 em Roma. Na época o
imperador romano era Constantino, que adorava o Sol, mas permitia todos
os tipos de religiões e gostava do catolicismo. Arius afirmava que o Filho
não pode dividir a divindade com o Pai, não acreditando que Jesus Cristo
era filho de Deus. No Congresso de Bispos realizado em Nicéia presidido
pelo próprio Constantino, os arianos foram declarados hereges. A
divindade de Jesus e a natureza desta divindade, foram decididas por votos.
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O arianismo se difundiu para a Síria, o Egito, em algumas partes da
Alemanha, mas não progrediu muito, sobrevindo até o século XVII.
O imperador Constantino admirava muito o Sol, adotando o
Domingo que era o dia do Sol, como dia sagrado, persistindo até hoje em
contraposição ao Sábado que o dia sagrado dos Judeus. O dia mais
importante da comemoração do Sol Invictus era o dia 25 de dezembro, daí
foi alterado o nascimento de Jesus Cristo para este dia.
O interessante é que Newton foi encarregado de construir na
Inglaterra cinqüenta igrejas anglicanas e que foi obrigado anualmente a
declarar-se fiel a igreja inglesa, caso contrario perderia o seu cargo na
Trinity. Newton reconhecia Cristo como um mediador divino entre Deus e
a humanidade, mas subordinado ao Pai que o havia criado.
Michael Baigent e outros autores afirmam que Isaac Newton foi o
líder de uma ordem secreta denominado Monastério do Sinai nos anos de
1691 a 1727, que teve inicio em 1188 com Jean de Gisors.
Foi Isaac Newton quem descobriu o cálculo infinitesimal. Newton
divulgou as novas descobertas da matemática aos seus amigos e um deles
escreveu o fato para Leibnitz e o mesmo veio para a Inglaterra onde leu os
trabalhos de Newton e tomou nota. Não há discussão. Quem descobriu o
cálculo infinitesimal foi Isaac Newton, embora a nomenclatura adotada foi
a do matemático e filósofo alemão Gottfried Wilhem Leibnitz (1646-1716).
O interessante nisto tudo é que Newton achava que seria famoso
pelos seus estudos sobre a Bíblia, e nisto ele foi praticamente esquecido e
não acreditado, bem como suas inúteis experiências sobre alquimia. Isto
mostra que nem em tudo Newton estava certo, tanto é assim que Einstein
acabou com as teorias de mecânica de Newton, com a Teoria da
Relatividade Geral. As leis de Newton só têm aplicação na Terra e não no
espaço.
Além do mais as suas leis básicas da mecânica, estão baseadas no
físico e astrônomo italiano Galileu Galilei (1564-1642), que Newton nem
cita no seu livro Principia e que foram consideradas fundamentais pelo
físico alemão naturalizado americano Albert Einstein (1879-1955).
Em 1651 o inglês Thomas Hobbes escreveu um livro chamado
“Leviatã”. Nele encontrei os fundamentos das leis da mecânica que Hobbes
aprendeu estudando Galileu quando esteve na Itália.
“Quando algo está imóvel, permanecerá imóvel para sempre, a
menos que alguma coisa a agite. E não é tão fácil aceitar esta outra, de que
quando uma coisa está em movimento permanecerá constantemente em
movimento a menos que algo o pare, muito embora a razão seja a mesma,
isto é, nada pode mudar por si só”.
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Joana d’Arc
Todos já viram algum filme, alguma peça de teatro ou leram livros
sobre Joana D’Arc, que foi queimada viva pelos ingleses, mas o último filme
retrata quase que fielmente a sua vida.
O fato é que Joana D’Arc não é lenda, pois realmente existiu. Existem
dois documentos principais, o primeiro chamado “Julgamento da
Condenação” e o segundo o Julgamento da Reabilitação”. A sua prisão e
dados de sua vida estão extremamente detalhados através de declaração
dela mesma.
A França naquele tempo tinha mais da metade do seu território
dominado pelos Ingleses desde 1415 e Joana D’Arc recebeu uma mensagem
de Deus para que fosse comandar suas tropas francesas e derrotar os
Ingleses.
Havia várias profecias antes de surgir Joana D’Arc. Uma delas
lembrada por Gérard Machet era de “uma pessoa simples da França virá
ajudar o rei da França”. Outra profecia mais famosa é de Marie d’Avignon
que profetizou ao rei Charles VII, alguns anos antes, que: ”virá um pessoa
do povo que libertará a França de seus inimigos”. Na verdade quando Joana
D’Arc apareceu todos já a esperavam devidos as profecias.
Joana D’Arc nasceu na França na cidade de Domrémy perto do rio
Meuse em 1412. Em 1425 começou a ouvir vozes. Em dezembro de 1428
deixa a cidade onde nasceu e vai em direção aonde está o Delfim da França,
que seria depois o rei Charles VII. De Chinon foi mandada para Poitiers
onde seria examinada por três semanas por um comitê da igreja indicado
pelo rei.
Ela então fez duas profecias que se concretizaram: a primeira seria
que os ingleses seriam derrotados; a segunda que o delfim seria coroado
rei na Catedral de Rheims.
Fizeram uma armadura para ela e quando foram lhe dar uma espada
ela disse que a espada, que queria tinha cinco cruzes e uma flor de lis
marcada estava num lugar secreto da igreja de Sainte Catherine-deFierbois. O pessoal foi até lá e achou a espada. Joana D’Arc não conhecia a
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igreja de Santa Catherine e sua espada ficou famosa como uma espada
mágica.
O sítio a Orleans começou em outubro de 1428. Os ingleses eram
comandados pelo melhor general, o duque de Salisburry Thomas Montacute.
Havia duas torres chamadas “The Tourelles” e foi lá que Joana D’Arc o
atacou. O inglês que comandava “The Tourelles” era Sir William Glasdale.
Os franceses sob o comando dela ganharam a batalha.
Em 1429 os franceses ganharam a batalha de Patay e esta foi a última
batalha da chamada Guerra dos Cem Anos entre a França e a Inglaterra.
Os ingleses perderam todas as suas possessões na França ficando somente
com o porto de Calais.
Após tomar Orleans, Joana D’Arc fez varias outras investidas contra
os ingleses, mas sem o apoio do rei Charles VII. No ataque a Campiègne
perto de Paris no ano de 1430 ela foi tirada do seu cavalo por Jean de
Luxembourg, um hábil capitão que estava a serviço do Duque de Burgundy.
Mais tarde foi negociada e vendida para as autoridades inglesas que
estavam em Rouen. Foi julgada por heresia e bruxaria e queimada viva,
amarrada em uma estaca na praça do Mercado Velho na cidade de Rouen em
30 de maio de 1431.
Foi presa na Tour de Coudrai na mesma cela em que esteva o grande
mestre dos templários Jacques de Molay que também foi queimado vivo em
uma estaca. De Molay escreveu na parede as seguintes palavras “Peço a
Deus que me perdoe”.
Quando estava sendo queimada pediu ajuda a São Michael e Santa
Catherine. Gritou pela água sagrada e gritou antes de morrer: “Jesus”. São
Michael era um símbolo da resistência francesa contra os ingleses e Santa
Catherine morreu virgem da mesma maneira que Santa Margaret.
O Delfim que se tornou depois Charles VII nasceu em 22 de
fevereiro de 1403 e morreu em 1461 e foi rei da França desde 1422 até
sua morte em 1461.
Um dos grandes mistérios de Joana D’Arc são as vozes e as visões
que tinha. Alguns especialistas afirmaram que na Inglaterra 52% das
pessoas entre 15anos e 30anos têm algum tipo de experiência de
alucinação. A verdade é que ninguém sabe a verdade e o importante é que
suas visões se cumpriram, não totalmente, mas quase todas.
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Joana d’Arc, a donzela de Orleans, foi canonizada pelo Papa Benedito
XV em 1920 e é considerada a Santa Padroeira da França.
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Juscelino Kubitschek, morreu de amor
A capital do Brasil, Brasília teve inicio em 1957 e em 1960 foi
inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976),
conhecido como JK. Morreu aos 73 anos de um desastre de automóvel na
Rodovia Presidente Dutra na pista São Paulo – Rio de Janeiro.
Durante o mandato de presidente da República do Brasil (1956-1960)
Juscelino realizou o sonho do sacerdote italiano S. João Bosco (1815-1888):
construir Brasília entre os paralelos 15 e 20 no centro do Brasil. Cumpriu
também idéias surgidas em 1789 de construir a capital do pais, estabelecida
pela Constituição do Brasil de 1891.
Brasília é uma cidade com origem mística, e tem a sua forma de avião
ou do condor egípcio, com suas obras que captam a energia da terra (Senado)
e a que capta as energias do espaço (Câmara dos Deputados). Ao fundo estão
dois prédios administrativos em forma de torres, que são as colunas de
Hércules (última fronteira avistada pelos Europeus no Mar Mediterrâneo na
época dos Romanos), por onde se pode ver o sol na data de sua fundação.
Em Brasília temos várias obras místicas criadas pelos arquitetos
brasileiros Oscar Niemeyer (1907-) e Lúcio Costa (1902-).
Particularmente não acredito em misticismos e acho que, Brasília está
mal localizada. Não tem água e o clima é muito seco. Atualmente (1998)
Brasília tem 1.800.00 habitantes e em 2.015 terá o dobro, isto é, 3.600.000
habitantes
O meu tio dr. Mário Boari Tamassia, que foi um brilhante economista e
autor de uma tese de doutoramento "Ensaio sobre a Economia Agraria- a
fraqueza congênita da agricultura”.
Ocupou o cargo de Delegado Federal do Imposto de Renda no Estado
de São Paulo no tempo de Juscelino, quando então era ministro o mineiro
Alkmim, aquele que disse a célebre frase “Em política não valem os fatos e
sim a interpretação dos mesmos”. Sempre ouvi falar bem do Juscelino,
sempre tivemos enormes esperanças no mesmo.
Quando era jovem lembro-me do Marechal Lott em Guarulhos,
acompanhado do meu tios Mário e Armando e de meu pai Egisto e demais
parentes e admiradores na Rua d. Pedro II, saindo da Igreja Matriz a pé
descendo pela mesma com o deputado federal Ulisses Guimarães que era
muito amigo do meu tio Mário. Parece-me que Juscelino apoiava o Marechal
Lott e o meu primeiro voto que tive na minha vida foi para ele.

A vida do Juscelino assim como a de John Fitzgerald Kennedy (19171963), ainda têm mistérios a desvendar, como por exemplo, a sua morte. Com
relação a Juscelino, um americano denominado Jack Anderson divulgou uma
carta datada de 28 de agosto de 1975 de um coronel chileno para o governo
brasileiro, discutindo uma maneira eficiente de tratar com dois dissidentes
muito importantes: Juscelino Kubitschek do Brasil e Orlando Letelier do
Chile.
Por coincidência, poucas semanas após o “acidente” de Juscelino,
morreu em Washington com uma bomba no seu carro o Sr. Orlando Letelier.
Segundo declarado pelo jornalista americano Jack Anderson a carta é verídica
e foi fornecida ao mesmo pelo serviço secreto americano.
Há também uma indagação bastante interessante: porque Juscelino foi
viajar com um carro chevrolet velho (Opala) com pneus carecas com um exmotorista ao invés de viajar de avião como sempre fazia? Os negativos do
suposto acidente onde morreu Juscelino, desapareceram ou ficaram encobertos
sobre o título de segurança nacional. Outro fato interessante é que um pouco
antes de Juscelino morrer no acidente na Via Dutra ns pista São Paulo - Rio,
uma amiga sua, que mora em Brasília, a empresária Vera Brandt, recebeu
dezenas de telefonemas de São Paulo e Rio de Janeiro, que queriam a
confirmação da morte de Juscelino, sendo que Vera Brandt sabia que ele
estava numa fazenda na região de Brasília. Parece que foi um teste, para ver a
reação pública com sua morte, pois o mesmo morreu dias depois, na Rodovia
Dutra na pista São Paulo – Rio de Janeiro.
Segundo o médico Guilherme Romano, amigo do Juscelino, o mesmo
foi para o Rio de Janeiro para se encontrar com sua amante, a socialité Lúcia
Pedroso, a qual Juscelino amava loucamente. Com a morte de Juscelino, o seu
amigo desmanchou todo o apartamento montado para o casal, escondendo
todas as cartas de amor que Juscelino tinha escrito para sua amada. Segundo
este médico, Juscelino morreu de acidente quando ia encontrar o seu amor.
Morreu de amor.
Juscelino não se dava bem com sua mulher Sarah Kubitschek e sua
maior felicidade era a sua amante. Não podemos comparar Juscelino com o
presidente mulherengo dos Estados Unidos, Bill Clinton (1946- ), pois
Juscelino, bem como todos os nossos presidentes foram muitos discretos, com
exceção de nosso imperador d. Pedro I, que deixou 36 filhos em diversas
partes do mundo. D. Pedro II também não era nenhum santo, mas era discreto.
A verdade nunca saberemos, mas a admiração que todos temos por
Juscelino nunca será esquecida, pois com Juscelino nasceu a indústria
automobilística no Brasil.

Karl Marx
Quando estudava engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo adquiri o livro “O Capital”, de Karl Marx, para entender os fundamentos da
doutrina comunista.
O livro tinha capa vermelha e com a foto do barbudo Karl Marx. Lembro que,
quando estourou a revolução brasileira de 1964, um aluno foi em cada apartamento em
que viviam os 120 alunos pobres da Poli, recomendando que se tivessem um livro
qualquer de capa vermelha, para que a retirassem e jogassem no lixo. Mais tarde soube
que muitas prisões foram feitas por sargentos somente por possuírem um livro de capa
vermelha, mesmo sendo um livro de estórias de crianças.
Ainda como estudante li “O Manifesto do Partido Comunista” escrito por Marx
e Engels (1848) e publicado em várias línguas, lançados no mesmo dia. Li umas três
vezes, e em todas fiquei arrepiado. O livro foi bom para a humanidade e o Jostein
Gaarder, autor do “Mundo de Sofia”, comenta que os resultados foram importantes para
as sociedades da época. As ideias de Marx começaram a mudar o mundo e hoje todos
sabem alguma coisa de Marx, mesmo sem lê-lo.
Karl Marx nasceu na Alemanha em 5 de maio de 1818 e faleceu na Inglaterra em
14 de março de 1883 aos 64 anos de idade. Marx aprendeu sozinho o inglês e italiano,
traduzindo obras de Tácito e Aristóteles. Só para comentar, Marx, Engels, Lenin e
Trotski eram maçons.
Escreveu o livro “O Capital” quando morava na Inglaterra. O livro foi lançado
na Alemanha com pouco sucesso. Depois fizeram uma tradução para a língua francesa
com a própria ajuda de Marx. A tradução para o inglês foi feita apenas mais tarde.
Hitler criticava o comunismo de Stalin, pois, como Marx era judeu, o
comunismo seria uma ideia judia o que é um contrasenso, pois para Marx a religião era
o ópio do povo.
O livro foi traduzido para o russo em 1872 e teve sucesso, mas o imperador da
Rússia mandou tirar a foto de Marx na capa. Na Rússia, Marx começou a ser lido como
o autor de uma bíblia onde todos procuravam justificar alguma coisa tirando as ideias
do livro, não sendo nada aceito que não fosse escrito por ele. Bakunin, Trotsky e Lenin
foram seus seguidores.
Marx tinha um amigo muito rico chamado Frederich Engels que era mais novo
que ele, que o ajudava financeiramente. Max, porém vivia em completa miséria,
devendo para todos e vendo seus filhos morrerem por convulsões, bronquite e
tuberculose. Quase não podia comer carne e era perseguido continuamente pelos
credores.
Marx tinha previsto escrever seis livros, mas escreveu somente um em outubro
de 1868, falecendo logo. Outros foram publicados após sua morte, com a ajuda de
Engels. Mais tarde foi publicado outro livro em nome de Marx, completando 4 livros.
Marx lia, relia, escrevia de novo e estava sempre mudando e atualizando as
ideias e era, sem dúvida, um gênio que fez uma obra inacabada, onde permite que haja
continuação das suas ideias.

O economista Michael Lebowitz compara Marx ao descobridor de um novo
continente, que o fato de Marx descobrir um novo continente, não significa que o
mesmo o tenha mapeado de modo adequado.
Especialistas como Francis Wheen são unânimes em afirmar que “O Capital” é
cheio de paradoxos e hipóteses, intricadas explicações e narrativas fracionadas.
Em 1998, com a dissolução econômica da Rússia, todos pensavam que Marx
estava morto, mas ressurgiu das cinzas, pois ele também criticou a globalização, a
desigualdade, a corrupção política, a monopolização, progresso técnico, o declínio da
alta cultura e previu que ela traria problemas. George Soros, em seu livro sobre “A crise
do capitalismo global”, comenta que o perigo não vem do comunismo, mas do
fundamentalismo do mercado.
Um banqueiro chamado John Cassidy, citado por Wheen, diz que o mesmo
afirmou que, quanto mais tempo passava em Wall Street, mais convencido estava que
Marx estava certo.
O interessante é que hoje o mundo está a procura de um economista que possa
ressuscitar Marx e dar uma teoria coerente, como disse Wheen. A descrição da
globalização de Marx há 150 anos continua válida até hoje.
Não concordo com todas as ideias de Marx, mas que ele revolucionou o mundo
ninguém pode duvidar e os problemas do capitalismo previsto por ele ainda não foram
resolvidos.
O mundo espera ansiosamente um novo Marx, pois, Adam Smith com o laissezfaire e John M. Keynes já tiveram a sua época.

Karl Popper e a lógica da pesquisa científica
O mega-investidor no mercado de capitais no mundo George Soros
escreveu o livro “A crise no Capitalismo Mundial”, no qual o mesmo cita
exaustivamente o filósofo britânico de origem austríaca Karl Popper. Daí li
o livro “A lógica da pesquisa cientifica” de Karl Raimund Popper
elaborado em 1934.
Teoria da Falseabilidade
Karl Popper rejeitou o método indutivo. No método indutivo através
de experiências e de repetidas observações é feita uma hipótese. Na opinião
de Karl Popper, a hipótese deve ser testada, para ver se ela é verdade.
Quando tivermos qualquer coisa que a invalida, a hipótese não é mais
válida. Esta é a teoria da falseabilidade.
Segundo Popper,
“uma teoria é chamada de empírica ou falseável, sempre que sem
ambigüidade, dividir a classe de todos os possíveis enunciados básicos nas
seguintes duas subclasses não vazias: Primeiro: a classe de todos os
enunciados básico com os quais é incompatível, a essa classe chamamos de
classe de falseadores potenciais da teoria; e Segundo: a classe dos
enunciados básicos que ela não contradiz.
Mais resumidamente, podemos apresentar o ponto dizendo: uma
teoria é falseável se não estiver vazia a classe de seus falseadores
potenciais” .
Karl Popper (1902-1994) diz que não existe o conhecimento
absoluto, sem erro, absolutamente certo. Tudo o que existe é provisório.
Segundo Popper, a posse do conhecimento é a procura da verdade.
Nada é definitivo, assim a velocidade da luz que aparece como limite
na fórmula de Einstein não é absoluto, pois, não temos ainda capacidade de
produzir uma luz, com a velocidade maior de 300.000 km/segundo. Poderá
algum dia se achar um velocidade maior, invalidando a fórmula de Albert
Einstein (1879-1955). Uma outra coisa interessante é que somente as
pesquisas deste século levaram Einstein a formular a sua teoria. A teoria de
Einstein engloba as leis de Newton, principalmente aquela que diz aplicada
uma força sobre uma massa, produz uma aceleração. Dobrando-se esta
força, dobra-se a aceleração. Triplicando-se a força, triplica-se a
aceleração. Os conhecimentos do passado não davam para fazer a teoria de
Einstein, mas os conhecimentos atuais, contem os conhecimentos passados,
sendo um caso particular dos mesmos, pois, na Terra vale as leis de
Newton e no espaço, vale a lei de Einstein.
Ainda segundo Karl Popper as teorias não são verificáveis, mas
podem ser “corroboradas”.

“Ao invés de discutir a probabilidade de uma hipótese, toca-nos, a tarefa de
averiguar que testes, que críticas essa hipótese conseguiu superar; cabe-nos
tentar averiguar até que ponto a hipótese mostrou-se capaz de manter-se
incólume, resistindo aos testes a que foi submetida. Em resumo, cabe-nos
averiguar até que ponto ela foi corroborada”.
George Soros
George Soros fez a hipótese, que iam cair as bolsas no Mercado de
Capitais na Inglaterra. Tirou então bilhões de libras da Inglaterra e as
transformou em dólares, ganhando uma fortuna inacreditável. A sua teoria
estava certa e foi “corroborada” na prática.
Segundo George Soros, se alguma coisa der errado com sua teoria,
ela está errada. Outra coisa que George Soros acrescenta, é que quando os
outros percebem que a teoria de George Soros está certa, ela não mais
funciona, pois todos a conhecem. Ela só tinha valor quando somente ele a
conhecia. Trata então de fazer outra teoria para outro lugar.
Na apresentação do livro de Karl Popper, é citado Novalis: “As
hipóteses são redes: só quem as lança colhe alguma coisa”. Isto é
constantemente feito pelo investidor George Soros.
Como diz Karl Popper, “nunca podemos alcançar a verdade, só
podemos conjecturar”.
Liberdade
Para participar do jogo cientifico é preciso ter idéias e expô-las à
refutação. As novas idéias estão ligadas a liberdade. Somente com a
liberdade é que aparecem as idéias. Isto marca uma diferença fundamental
entre o Ocidente e a China. Embora a China tenha descoberta a pólvora,
imprensa e o astrolábio, ela não se utilizou da mesma. Da pólvora o
Ocidente fez canhões poderosos e dominou o mundo, com a imprensa
divulgou o conhecimento e com o astrolábio dominou os mares.
Probabilidade e simplicidade
Ainda segundo Karl Popper “a missão do cientista é a de buscar leis
que o habilitem a deduzir previsões”. Estas leis podem ser causais ou
deterministas. Nem sempre uma lei feita por um cientista acha um valor ou
valores, as vezes trata-se de probabilidades, pois não temos certeza dos
resultados.
Karl Popper afirmava que as probabilidades só podem ser calculadas
a partir de estimativa de probabilidade. Quis desta maneira contradizer a
Teoria Quântica, segundo a qual não se sabe a posição e a velocidade de
um elétron de uma maneira determinista, e sim somente de probabilidades.
Karl Popper mais tarde viu que estava errado e concordou com a Teoria

Quântica cujas bases foram estabelecidas por Max Planck em 1900 e com o
Principio da Incerteza de Werner Heisenberg de 1927.
Karl Popper nos fala também da ‘simplicidade’. A tendência que
todos temos de entender as teorias mais simples e adotá-las. Assim a
geometria Euclidiana que diz que num plano, um triângulo retângulo, a
soma de seus ângulos internos é de 180 graus. Caso considerássemos a
geometria não-euclidiana de Bolyai-Lobatschewsky, onde o triângulo está
sobre uma superfície curva, para saber a somatória dos ângulos internos de
um triângulo teríamos que saber as dimensões do triângulo. Por outro lado,
a geometria Euclidiana é um caso particular quando o raio da esfera é
infinito. Temos geralmente mais facilidade de entender as coisas mais
simples. Assim é mais fácil entender as leis de Newton do que as fórmulas
de Einstein.
Karl Popper, ainda baseado na Teoria da Falseabilidade, classificou
como pseudo-ciência, a astrologia, a psicanálise Freudiana e o Marxismo.
Karl Popper é a favor da teoria do Estado Mínimo, isto é, deseja um
Estado que seja o mais pequeno possível. É contra o Estado Burocrático e o
Estado Paternalista.
Quanto a televisão, Karl Popper se pronuncia contra a mesma Diz
que logo após uma guerra, a sociedade fica violenta alguns anos. Mas a
Segunda guerra mundial já terminou a mais de 55 anos e a violência
continua invadindo os lares. Segundo Popper a televisão deve ser
controlada e auto-controlada. A televisão atualmente é muito poderosa e o
poder tem que ser controlado. Assim é a democracia. Precisamos de
liberdade para que o Estado não abuse do poder. Precisamos do Estado para
se prevenir que não se abuse da liberdade.
Mesmo assim a democracia é a melhor de todas as opções. Popper
cita sempre, Churchill, que disse: “a democracia é a pior forma de
governo, exceto que as outras são ainda piores”.
Karl Popper é um dos maiores pensadores do século XX, além da
criação da Teoria da Falseabilidade, que revolucionou o método indutivo,
criticou as pseudo-ciências, principalmente o Marxismo. É um critico duro
da Televisão e defensor do Estado Mínimo. É o homem do nosso tempo.
Sua esperança na democracia ficará por muitos anos. Todos devem ler Karl
Popper.

Lucas Nogueira Garcez
Antes de entrar na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o meu
cunhado Elio de Castro Mesquita, sempre comentava alguma coisa do seu professor
Lucas Nogueira Garcez. Ele tinha sido governador do Estado de São Paulo e levou o
pessoal da Poli para vários cargos importantes no governo do Estado, iniciando uma
tradição de um ajudar o outro na subida aos cargos importantes.
Quando entrei na Poli o Lucas Garcez não foi meu professor. Era chefe da
cadeira e só comparecia em solenidades e uma vez o vi lado a lado na subida de um
elevador.
O Lucas Nogueira Garcez escreveu um livro com a colaboração de vários
professores e o livro era muito famoso quando comecei a estudar na Poli.
Após me formar fez vários cursos de pós-graduação na própria Poli e na
Faculdade de Higiene e Saúde Pública, sempre com a orientação do professor Kokei
Uehara.
Depois de estudar muito a hidráulica e hidrologia e lendo muitos livros
internacionais achei que o livro do Lucas Garcez não trazia nenhuma novidade e
comentei isto com o prof. Kokei que disse: O professor Lucas Garcez introduziu novos
conceitos no Brasil através do seu livro pondo em risco sua carreira como professor,
pois, naquele tempo tais assuntos eram novos e todos tinham até medo de ensinar. Ele
foi corajoso em mostrar o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e outras ideias
novas.
Acabei concordando, pois, quando avaliar uma pessoa nos devemos reportar à
época em que ele viveu e não nos tempos atuais.
Outra curiosidade do Lucas Garcez foi me contada pelo professor Luiz Augusto
Martins.
Na construção do aeroporto militar em Cumbica em Guarulhos era responsável o
engenheiro civil do Mackenzie Olavo Fachini, que era primo do meu pai Egisto
Thomaz.
O dr. Olavo Fachini contratou o engenheiro José Augusto Martins para fazer a
pista e como tinha muito problema de drenagem ele acabou ficando um especialista no
assunto sendo convidado após a conclusão da pista a ser professor na Poli, com a
condição que fizesse um estudo de aperfeiçoamento na Harvard nos Estados Unidos
que era o padrão da Poli naquele tempo. Outros professores como Azevedo Neto
também fizeram o curso na Harvard à custa da Poli.

Luiz XVI

Quando estudava no ginásio Conselheiro Crispiniano em Guarulhos
li um livro sobre Maria Antonieta escrito por Stefan Zweig. Achei o livro
ótimo e vi que Luiz XVI era um homem baixo, gordo, bonachão que não
ligava para nada e só gostava de consertar relógios.
Aprendi em história sobre a independência dos Estados Unidos em
sua luta contra a Inglaterra onde deixaram de ser colônia em 4 de julho
1786.
Li vários livros sobre a revolução francesa, sempre tendo uma má
ideia da figura de Luiz XVI até que li recentemente um livro escrito por
Bernard Vincent e mudei completamente de ideia sobre o mesmo.
O grande responsável pela independência americana que gastou um
fortuna enterrando o seu pais, foi Luiz XVI.
Luiz XVI falava latim, inglês, italiano e alemão. Traduziu a Historia da
Inglaterra escrito por David Hume para o Francês, bem como o livro o
Declínio e queda do império Romano escrito por Edward Gibbon. Lia de 3
a 4 livros por semana.
Luiz XVI aboliu a escravidão, pois havia na época um milhão de
servos na França. Aboliu também a corveia, que era um direito que tinha
os antigos feudos de que as pessoas trabalhassem de 2dias a 3 dias por
semana sem receber salário. Além disto Luiz XVI era maçon.
Luiz XV tinha perdido uma guerra com a Inglaterra que era a guerra
dos 7 anos e Luiz XVI se vingou ajudando os Estados Unidos na sua
independência e declarando guerra a Inglaterra. Queria atacar a Inglaterra
com soldados que desembarcaria na Ilha, mas nunca conseguiu.
Na guerra de independência dos Estados Unidos as tropas
americanas dispunham 8.800 soldados, enquanto que os Ingleses sob o
comando do General Cornwalllis tinha 9.000 soldados e os franceses
tinham sob o comando do general Lafayette e Rochambeau o total de
12.000 homens.

O interessante é que o tratado de paz entre os Estados Unidos e a
Inglaterra foi assinado na França em 3 de setembro de 1783 e um ano
depois a Inglaterra vendia muito mais aos Estados Unidos do que vendia
no tempo de colônia, recuperando-se da guerra rapidamente, enquanto
que a França ficou com enorme dívida.
As ideias de liberdade trazidas dos Estados Unidos contaminaram
toda a Europa e, portanto, a vitória de Luiz XVI pode ser considerada uma
vitória de Pirro.
O restante é por demais conhecido, houve a revolução francesa em
1789 e o rei Luiz XVI e sua esposa Maria Antonieta tiveram a cabeça
decapitada.
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Marquês de Pombal
Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal (1699-1782),
nasceu em Lisboa e provinha de família modesta de pequenos fidalgos.
Pombal foi primeiro ministro do rei D. José I e praticamente governou
Portugal entre 1750 a 1777.
Os métodos de governo de Pombal são comparados por alguns, aos
métodos de Stalin e de Goebbels.
Em 1º de novembro de 1755 houve um terremoto e enchentes em
Lisboa que destruíram um terço da cidade. Somente três mil casas das vinte
mil tinham condições de serem habitáveis após o terremoto. Morreram cerca
de 40.000 pessoas.
No tempo de Pombal a nobreza primava pela imbecilidade e o povo
pela superstição.
Os jesuítas criticaram o governo que o terremoto tinha sido causado por
Deus como castigo ao desmando do Marques de Pombal. Mais tarde, o
Marques de Pombal incluiu oito jesuítas num processo de tentativa de matar o
rei D. José I, e os mesmos foram queimados ou postos no garrote. Todos os
nobres envolvidos no regicídio foram mortos. Pombal aproveitou para se
vingar da alta nobreza e dos jesuítas.
Pombal aproveitou para reformar toda Lisboa, com ruas largas de 18m e
calçadas de 3m, com cruzamentos em ângulos retos. As ruas secundarias
ficaram com 12m. Os engenheiros na época fizeram uma “gaiola” de madeira
que os prédios deveriam possuir para agüentar os terremotos. Quem teve que
pagar todos os custos logicamente foi o Brasil. Foram lançados mais impostos
aos brasileiros dando origem a revolução de Ouro Preto onde estava envolvido
Tiradentes. No começo os impostos eram provisórios e no Brasil tudo que é
provisório vira definitivo e tudo que é definitivo vira provisório.
O Brasil era a vaca leiteira de Portugal. Do Brasil vinha o ouro e o
diamante, além do açúcar, tabaco e madeiras.
Em 1703 Portugal tinha assinado com a Inglaterra o famoso Tratado de
Methuen, onde as mercadorias inglesas de lã entravam em Lisboa livre de
impostos e taxas e em troca os vinhos portugueses recebiam igual medida em
Londres. Ficou criado e perfeitamente caracterizado o vinho do Porto, que
imediatamente desbancou os vinhos franceses.
Para a demarcação do chamado vinho do Porto, o Marques de Pombal,
demarcou os vinhedos dos aristocratas e muito ricos tirando de fora as
propriedades menores e dos pobres. Na zona demarcada o Marques de

Pombal, como bom português que era, demarcou todas as suas terras que
estavam 160km abaixo da área do vinho do Porto, aumentando assim o valor
das propriedades da família de Pombal. Foi estabelecido que só poderiam ser
vendidos com a marca vinho do Porto somente os vinhos da área demarcada.
Fora da área teriam outros nomes e eram proibidos para exportação.
O Tratado de Methuen foi elogiado por Adam Smith e este tratado foi o
precursor do Tratado de Éden de 1786 entre a Inglaterra e a França.
Com o passar dos tempos, Portugal a ser um importador crônico de
cereais. Portugal passou a importar da Inglaterra, Holanda, Alemanha
drenando para estes paises todo o ouro, diamante e as riquezas do Brasil.
Pombal sabia que o ouro e diamante do Brasil um dia iria acabar e
queria construir uma indústria moderna em Portugal bem como uma frota
marítima comercial pujante para aumentar o poderio do reino. Mas Pombal
não conseguiu. Na verdade, ele não tinha os funcionários públicos que
precisava, não tinha uma elite que pudesse mudar Portugal do jeito que ele
queria.
Pombal criou grandes companhias para o comércio internacional,
principalmente para o Brasil. O objetivo de Pombal era que as pequenas
companhias não teriam futuro. Seriam necessárias grandes companhias para
desenvolver o Brasil e Portugal.
Pombal criou a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, Companhia de
Pernambuco e Paraíba e outras. Criou verdadeiros monopólios e os pequenos
comerciantes foram impiedosamente sacrificados. Para Pombal a pequena
burguesia não tinha o seu lugar. Quando Pombal deixou o governo, elas
praticamente se acabaram. A Companhia do Grão-Para e Maranhão foi extinta
em 1778, sendo festejado pelos comerciantes de Lisboa.
Com relação ao ensino, Pombal tinha a idéia de que o ensino é um meio
de integração do individuo ao Estado. Impôs o ensino prático da medicina e
alterou substancialmente o ensino do Direito.
O marques de Pombal era maçom e tinha muita influência entre os
diversos maçons na Europa, principalmente da Espanha.
Todo o ouro e diamante que vinham do Brasil, eram esbanjados pela
nobreza em aquisição de produtos inúteis e caros. A agricultura de Portugal
estava cada vez mais pobre, pois tudo era importado, a preço de ouro. Foi
criado uma ociosidade e luxo desenfreado na nobreza portuguesa, que não foi
bom para Portugal pois, o pobre continuava mais pobre do que nunca. Porisso
é que o Marques de Pombal era contra a alta nobreza.
Pombal é que conseguiu com os espanhóis o Tratado de Madrid e com
isto consolidou as conquistas dos Bandeirantes paulistas, aumentando as

possessões portuguesas de uma maneira impressionante. Por este motivo o
Marquês de Pombal é muito importante para o Brasil.
Como os jesuítas cresceram muito em poder e estavam criando uma
república guarani nas 38 reduções entre o Brasil, Paraguai, Argentina e
Uruguai em área de quase a metade da França, Pombal houve por bem,
extinguir a Companhia de Jesus, expulsando-os de Portugal e conseguindo
mais tarde que o próprio papa extinguisse a Companhia de Jesus.
Uma das inovações de Pombal foi a criação de uma máquina de
propaganda destinada a elogiá-lo e a denegrir a imagem dos adversários.
D. José I morreu em 24 de fevereiro de 1777 e logo depois Pombal se
demitiu em 4 de março de 1777. Assumiu D. Maria I, a louca, que com o
alvará de 1785 mandou fechar todos os teares e fábricas existentes no Brasil.
O governo português ficava cada vez pior e era comum na época se dizer “
mal por mal, antes Pombal”.
O Marquês de Pombal é uma figura controvertida na história
portuguesa.

Max Weber - o capitalismo e os protestantes
va
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, costumeiramente
citava o grande sociólogo e economista alemão Max Weber (1864-1920). O
importante em Max Weber é que ele provou que foram os protestantes que
criaram o espírito capitalista moderno. Isto se deu dentro da denominada
civilização ocidental, que são os Estados Unidos, Canadá e os países da
Europa, como Inglaterra, Alemanha, França, Itália e outros.
Na verdade Max Weber salienta, a grande vantagem da civilização
ocidental em praticamente tudo. Na geometria, os gregos inventaram a
lógica, enquanto que as outras civilizações como os babilônios e egípcios
não existia a lógica matemática. Mesmo na arte jurídica as leis romanas
tiveram uma consistência que não existiam nas leis chinesas.
Na música, por exemplo, o ocidente supera o resto do mundo. Nas
artes gráficas os chineses já a conheciam, mas foram os ocidentais que a
desenvolveram e a difundiram, fazendo uso prático da mesma. A ânsia do
lucro, o impulso para o ganho, foi uma ideia ocidental. Isto não quer dizer
que não houveram tentativas capitalistas em outros países fora do ocidente.
Houve sim, na Índia, na China e outros países, só que não se pode
comparar ao espírito capitalismo do ocidente.
A igreja católica, no tempo de Martinho Lutero (1483-1546), tinha
além do poder religioso, o poder político. Todos os países católicos eram
obrigados a pagar impostos para Roma. Os bispos e autoridades
eclesiásticas em qualquer país católico eram nomeados pelo Vaticano.
Mesmo os reis e príncipes quando tomavam posse do seu reino, tinham que
ter as bênçãos do Vaticano para validação.
Foi em 1527 que surgiu então um padre católico que se revoltou
contra a Igreja de Roma, afixou na porta da igreja católica da Alemanha em
Wittenberg, as famosas noventa e cinco teses contra a venda de
indulgências e depois escreveu uma bíblia em alemão para que todos os
alemães pudessem ler, contrariando as idéias católicas, que as bíblias
deveriam ser em latim, que poucos conheciam. Os príncipes alemães
baseados nas idéias de Lutero e principalmente devido ao fato de que
dependiam de Roma para tudo, adotaram uma religião contrária ao
Vaticano. Na verdade houve um maior interesse financeiro do que fé
propriamente.
Na Inglaterra o rei Henrique VIII (1491-1547) que queria se
divorciar e tomar as terras da igreja católica, fundou rapidamente o
Anglicanismo, adotando as idéias do padre francês que vivia na Suíça João
Calvino (1509-1564), que dizia que um pequeno lucro nos empréstimos de
dinheiro não ofendia a Deus. Logo de início o rei tomou os 2/3 das terras
da igreja católica na Inglaterra e as distribuiu generosamente, dando início

a uma nova classe social de senhores ricos de terras, a uma nova nobreza,
que é lógico, ficou apoiando o rei.
Como diz Max Weber, o capitalismo existiu na China, na Índia, na
Babilônia, na antiguidade clássica, na Idade Média, mas faltava a este
capitalismo alguma coisa especial, que os protestantes criaram: o espírito
capitalista.
Benjamim Franklin (1706-1790), nascido nos Estados Unidos,
afirmava que o – o homem é dominado pela produção do dinheiro, pela
aquisição encarada como finalidade última da sua vida -.
-A avidez do ouro é tão velha como a história do homem -, cita Max
Weber. - O trabalho deve ser executado, como um fim absoluto por si
mesmo, como uma vocação -. O espírito moderno do capitalismo deve-se a
esta vocação.
A ideia de lucro inevitável é citada também por Santo Tomás de
Aquino (1225-1274), dizendo que este lucro é eticamente justificado.
Assim os lucros dos comerciantes e pequenos empresários católicos foram
justificados como lucro inevitável e justificado.
Tempo é dinheiro, dizia Benjamim Franklin e acrescentava que o
trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da vida.
É comum estranharmos as pessoas que só pensam em ganhar
dinheiro. Vemos pessoas importantes, velhas, doentes, cujo único objetivo
é ganhar dinheiro, como se isso fosse evitar a sua morte. Estarão elas
erradas? Os católicos queriam ganhar dinheiro para o seu sustento somente
e quando no comércio, tinham o que Santo Tomás de Aquino, denominava
de lucro inevitável e justificado. Mas será isto certo. Creio que não, pois,
foi o espírito capitalista dos protestantes que trouxeram a riqueza ao
mundo.
Aproximadamente de 1500 a 1850, os países católicos europeus
foram prejudicados pelo catolicismo, por sua falta de espírito capitalista.
Aconteceu com Portugal e Espanha, bem como o sul da Itália, que foi
praticamente colonizado pelos espanhóis. Os órgãos de inquisição da igreja
católica causaram a estes países um retardamento na evolução, enquanto
que nos países protestantes o progresso continuava.
A Espanha chegou a impedir que as pessoas saíssem do país para
aprender novas ideias. Pessoas foram queimadas vivas em fogueiras na
Espanha, por tomarem banhos todos os dias.
A França teve uma grande vantagem de ter a metade da população
protestante. Esta criou o desenvolvimento da França, arrastando os
católicos para o capitalismo moderno.
Em meados de 1850, os países católicos e outros mudaram
radicalmente adotando o espírito protestante do capitalismo, que levou o
progresso material para todo o mundo.
O mundo deve muito a Martinho Lutero e a Calvino.
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Mussolini
As idéias socialistas são bastante conhecidas e divulgadas, sendo que
praticamente todos conhecem alguma coisa, mas da doutrina ou filosofia
fascista nunca vi nada escrito.
Na verdade o fascismo não tinha filosofia nenhuma. Era uma forma de
governo oportunista que o Mussolini (1883-1945) inventou. Mudava a toda a
hora. Mussolini falava que existia uma doutrina fascista, mas pelo que
constatei não existia nada.
As idéias fascistas eram contradizentes de tal maneira que uns
achavam que os fascistas eram de direita, outros de esquerda e outros
ninguém sabia onde eles estavam. O programa fascista de 1919 contradiz
completamente o programa de 1932.
Em 1922 após a chamada Marcha para Roma os fascistas tomaram o
poder na Itália.
O primeiro filósofo que aderiu ao fascismo foi Giovanni Gentile em
1922. Depois foi Benedetto Groce. Gentile anos depois caiu em desgraça
pelos próprios fascistas e Croce em 1925 repudiou o fascismo.
Mussolini falava entre seus amigos que o segredo do seu sucesso do
fascismo era que não tinha programa e que o fascismo era um método de
exercer o governo e não uma doutrina ou filosofia.
Os discursos de Mussolini eram feitos geralmente no balcão do
Palazzo Venezia e o seu dom oratório era eficaz. O que está escrito
geralmente não tem grande significado, mas a oratória dirigida às massas
baseava-se na “emoção” e não na “razão” explicado no livro “Psicologia das
massas” escrito em 1886 pelo sociólogo Gustave Le Bon, que era o livro de
cabeceira também de Hitler e Mussolini.
Gustave Le Bon criou a psicologia social com o seu livro, cujos
fundamentos são usados até hoje. Cheguei a pensar que as idéias de
propaganda do segundo homem na Alemanha de Hitler, Joseph Goebells,
ministro da Propaganda, mas eram de Gustave Le Bon, que criou os
fundamentos da psicologia das massas.
Tive um amigo na Prefeitura Municipal de Guarulhos que fez um curso
de oratória e aprendeu que o maior orador do mundo tinha sido Mussolini.
Mostrou-me uma vez uma gravação de um trecho do discurso de Mussolini e

2

confesso que a gente fica arrepiado em escutá-lo. É tudo mentira, tudo
falso, mas ele era um grande orador.
Os fascistas eram tão esquisitos que logo provaram que as
descobertas de Pasteur, Faraday, Ampere e outras eram todas de italianos.
Descobriram que Shakespeare na verdade era um poeta italiano que
escrevia sob nome falso. Tudo mentira.
Mussolini teve o seu ministro das finanças chamado Giuseppe Volvi
que foi sucessor de De Stefani. O programa econômico de De Stefani era
comum como todos os outros e de Giuseppe Volvi obedeceu as ordens de
Mussolini de manipular toda a economia e estabilizar a moeda.
O interessante na economia é que em 1929 houve o crash da bolsa de
New York. O mundo inteiro sofreu, somente não tiveram grandes problemas
os paises como Itália, Alemanha e Rússia que tinham uma economia dirigida
e centralizada e não adotaram o “laissez- faire” de Adam Smith (17231790).
O grande economista inglês John Maynard Keynes (1883-1946)
estudou as economias daqueles paises totalitários e tirou algo de bom,
adaptando-as para as idéias liberais.
São as famosas teorias de Keynes que eu pensava, há tempo, que os
fascistas, nazistas e russos tinham copiado as suas idéias, mas foi ao
contrario, Keynes copiou as suas idéias dos regimes totalitários.
Em 1930 escreveu um “Tratado sobre o dinheiro” e em 1936 publicou
a “Teoria Geral do Emprego, lucro e moeda”.
Mussolini criou as leis trabalhistas italianas com a famosa “Carta Del
Lavoro” (Código do Trabalho) aprovada em 21 de abril de 1927, que foi
copiada pelo presidente do Brasil Getúlio Vargas e está em vigor até hoje.
Li a Carta Del Lavoro feita por Mussolini e é impressionante o que foi feito.
Criou a previdência social, seguro contra acidentes, seguro desemprego,
seguro maternidade, moléstias profissionais etc.
Como é tipo do fascismo, nazismo e comunismo só há um partido.
Mussolini criou então que a câmara dos vereadores, deputados estaduais e
federais teriam como representantes as “corporações”. Assim haveria
representante de todas as classes de trabalhadores em todos os órgãos
legislativos.
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Mussolini com suas idéias imperialistas lançou a Itália na segunda
guerra mundial, sendo destituído do ser cargo em julho de 1943 pelo
Grande Conselho Fascista e com a ajuda dos seus amigos nazistas fundou
ao norte da Itália a República de Saló.
Os colaboradores de Mussolini, na chamada República de Saló, eram
comunistas. Tinham idéias comunistas e adoravam a Rússia. O comunismo e
o fascismo são semelhantes em muitas coisas, daí a afinidade entre os
regimes, pois todos admitem um único partido político e são totalitários.
O fundador do partido comunista na Itália, Nicola Bombacci fazia
parte do staff de Mussolini e dizia que o mesmo era o único socialista sério
na Itália. Por aí se vê como Mussolini era oportunista, a ponto de que os
próprios socialistas o consideraram como de esquerda e os estrangeiros o
consideravam de direita.
A república de Saló não demorou muito. Em 1945 Mussolini, sua
amante Clara Petacci e seus amigos foram todos presos e assassinados pela
LII Brigada Garibaldi composta pelos guerrilheiros italianos denominados
“partizan”.
O meu avô, por parte de mãe, chama-se Giuseppe Forli e era sargento
da Artilharia de Montanha na Itália e tinha lutado na África (Líbia), em
Trieste e feito prisioneiro na batalha de Capuretto na primeira guerra
mundial.
Quando os fascistas tomaram o poder em 1922, a minha avó queria
fugir dos mesmos e previu que ia haver nova guerra. O meu avô comprou
passagem de navio e veio para o Brasil. Dois anos depois minha avó, mãe e
dois tios vieram para o Brasil como imigrantes italianos.
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236 – Mylton Mesquita
Hoje, dia 4 de setembro de 2016, o dr. Mylton Mesquita tem 90 anos. Nasceu em
1926, em Duartina, no Estado de São Paulo.
Em 1937, quando tinha 11 anos, veio com seu avô Martins Junior visitar a cidade
de Guarulhos. Pegaram dois ônibus para chegar a Guarulhos e, lá chegando, o seu avô o
levou à única padaria que existia, a Padaria Tupã, que era do meu avô Etore Thomaz
Tamassia. Lá, apresentou o Mylton para as minhas tias que trabalhavam no balcão e
comprou alguns pães e foram para a Fazenda Bela Vista.
A Fazenda Bela Vista tinha sido recém adquirida por Martins Junior, em 1937,
que mudou o nome original que era Fazenda São Joaquim.
Tinha uma casa grande em dois pavimentos e cheguei a ir a uma festa junina no
local.
O Mylton se formou em Direito, casou com uma mineira chamada Vissi que anos
mais tarde faleceu e casou-se novamente com a Ivone.
Com a primeira mulher teve 4 filhos: Myltinho, Isaura, Hugo e Lucio.
O dr. Mylton tinha vários irmãos e a partir do mais velho temos: Carlito, Alvaro,
Clovis, Mylton, Elio e Paulinho.
O dr. Mylton foi eleito duas vezes vereador e chegou a ser presidente da Câmara
Municipal de Guarulhos. O interessante é que naquele tempo os vereadores não recebiam
salário.
Li, em um livro da família Mesquita de uma outra cidade, que os mesmos eram
judeus que se converteram ao catolicismo em Portugal e, como eram perseguidos, vieram
para o Brasil.
A minha irmã Neusa Thomaz se casou o dr. Elio de Castro Mesquita.
O dr. Mylton era muito amigo do meu pai Egisto Thomaz que pertencia ao mesmo
partido político, o PRP- Partido de Representação Popular. O dr. Noronha também fazia
parte do mesmo partido.
O meu pai gostava tanto do Plinio Salgado que eu recebi o seu nome Plinio Tomaz.
Lembro que, quando prestei o vestibular na Escola Politécnica e passei nos
exames, estavam demarcando o loteamento chamado Jardim Gumercindo, no centro de

Guarulhos. O dr. Mylton parou o carro bem longe e veio no meio mato me cumprimentar
e eu fiquei muito contente pelo respeito que tinha por ele.
A Fazenda Bela Vista mais tarde foi loteada e vinha desde o Taboão até a Vila
Fátima. Era realmente enorme e foi dividida em vários loteamentos pelo Engenheiro
português dr. Antonio, que cheguei a conhecer.
A Fazenda Bela Vista era tão grande que o pai do dr. Mylton, o sr. Otavio Braga
de Mesquita, teve em sua homenagem a estrada que vai para o Taboão.
O dr. Mylton segue a boa tradição dos Mesquitas, que são pessoas cultas, honestas
e de bom carácter.
Guarulhos, 4 de setembro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

Napoleão Bonaparte
Não há nenhum estudante que não admire Napoleão Bonaparte.
Depois de ler vários livros sobre o mesmo e de analisar a sua figura,
restou, somente, o seguinte: Napoleão era um homem comum, que se
aproveitou da situação do momento e fez um monte de coisas boas e ruins,
ao mesmo tempo. Foi uma espécie de Hitler que, mesmo sendo austríaco, se
achava mais alemão que os verdadeiros alemães. Bonaparte nasceu em 15 de
agosto de 1769 na Córsega, onde se falava o italiano e que três anos antes
tinha sido vendida pelos genoveses à França. Napoleão era, portanto, um
italiano que se julgava francês.
Napoleão era muito bom em história e matemática.
Os livros sobre biografias, antes do século XX, eram de modo geral
elaborados da seguinte maneira. O biografado era endeusado, pois, tudo o
que o autor achava ao contrario do mesmo, não era colocado na biografia.
Isto aconteceu com as biografias de Alexandre, o Grande, Júlio César e
Napoleão. Há uma tendência normal do ser humano de endeusar aquele que
será objeto da biografia. Imagine, hoje em dia, um ministro do governo
brasileiro elaborar uma biografia do presidente. Ele viraria um semi-deus.
Mas, voltemos a Napoleão Bonaparte.
A revolução francesa de 1789, é muito discutida e em alguns pontos
bastante controvertida. Existem centenas de livros sobre a mesma.
Antes de estourar a revolução, o antigo regime (ancien regime) estava
falido. Não havia mais condição de continuar. As injustiças eram enormes,
assim como os impostos. Na verdade, a revolução francesa era uma
transformação que tinha que ser feita de qualquer maneira.
A revolução Francesa, na verdade, foi uma luta da burguesia contra a
nobreza. As idéias de igualdade, fraternidade e liberdade eram
basicamente o que queriam os burgueses, isto é, ter os mesmos direitos
que a nobreza. Os pobres não entravam nesta disputa e foram usados, como
sempre, como massa de manobra política. Os grandes filósofos como
Voltaire, Diderot, Rosseau e outros, eram, na verdade, representantes da
burguesia e não da classe pobre.

Uma vez, na França, visitando o museu do Louvre vi uma foto onde
uma mulher, valentemente, empunhando a bandeira francesa comandava o
povo para destruir a fortaleza da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Quem
comandou tudo foram os burgueses, mas, quem foi para a frente de batalha
foi o povo.
No que se refere aos pobres, baseados no lema criado pela revolução
francesa: igualdade, fraternidade e liberdade quiseram tomar as terras
dos ricos e morreram de uma vez 5.000 pessoas, que foram,
impiedosamente, massacradas pelo exército revolucionário, que era
burguês.
Era a época do iluminismo, onde a razão se sobrepunha a tudo. Todos
achavam que a razão resolveria os problemas.
Na confusão em eliminar as pessoas leais do antigo império francês,
foram banidos, também, muitos dos revolucionários.
Na confusão então reinante Napoleão, que era pobre e estudava de
graça numa escola imperial do antigo regime chamada Escola Militar de
Brienne, mudou do lado realista e passou para o lado vencedor, isto é, do
revolucionário Robespierre.
Napoleão subiu na carreira militar rapidamente, pois, os oficiais de
famílias nobres fugiram imediatamente da França. Se não houvesse uma
revolução Napoleão nada mais seria que um simples tenente.
Napoleão Bonaparte, aproveitou os estragos que os revolucionários
fizeram e fundou um império onde ele seria o primeiro imperador. Uniu os
interesses burgueses aos interesses da nobreza e daí, surgiu a paz entre
as classes sociais.
Napoleão conhecia muita bem a psicologia das massas e usava as
técnicas de afirmação, repetição e contagio. Sabia que as coisas afirmadas
repetidamente fixavam-se na mente e eram aceitas como se fosse verdade.
Fechou quase todos os jornais e só admitiu aqueles que falavam bem
dele. A censura era exercida não só nos jornais, mas, em livros, teatros e
tudo o que era impresso pela sociedade francesa. Para se ter uma idéia da
censura de Napoleão, somente 8 anos após a derrota das forças navais em
Trafalgar (21 de outubro de 1805) e quando o império napoleônico já tinha
acabado, é que o povo soube que tinham perdido uma batalha naval para a
Inglaterra.

O Cabo Trafalgar fica no sul da Espanha e perto do estreito de
Gibraltar. O Almirante Nelson, da Inglaterra, foi o vencedor contra os
navios da França e da Espanha, que era dominada por Napoleão.
Em 2 de dezembro de 1804, Napoleão e Josefina foram coroados
imperadores da França, na Catedral de Notre Dame.
Napoleão mandou o papa Pio VII vir de Roma para coroá-lo. Mas, tirou
a coroa das mãos do papa e a colocou na própria cabeça e, em
seguida,,coroou Josefina.
Depois, mandou cunhar uma moeda com o seu perfil com os seguintes
dizeres: “Deus defende a França” e a data de seu nascimento, 15 de
agosto que tornou-se um dia santo, ou seja, a festa de São Napoleão.
É famoso o “Código de Napoleão” elaborado em 1807. Todos pensam
que o próprio Napoleão escreveu o Código. Mentira.
Quem escreveu o Código Napoleônico foram quatro juristas franceses
que compilaram as 2.281 leis existentes na França e, em cinco meses,
elaboraram a minuta do código. Pelo que se sabe Napoleão opinou, somente,
em alguns artigos sobre a família.
A capacidade de organização de Napoleão era enorme, assim como a
sua habilidade de improvisação e de sempre tirar partido das situações.
Mesmo quando as coisas saiam mal para Napoleão, ele tinha uma desculpa e
tudo acabava bem. Era um homem de sorte, assim como Hitler.
Napoleão era mulherengo e estava cheio de amantes, assim como, os
nossos imperadores do Brasil d. Pedro I e d. Pedro II.
Dizem que tinha idéias fantásticas, nunca imaginadas e que
revolucionara as guerras o que também não é verdade. A batalha de
Marengo, na Itália, foi vencida por um general de Napoleão, pois, se fosse
pelas suas idéias a teria perdido.
Napoleão sabia nomear um general e um administrador. Pensava na
sua capacidade militar e não na amizade e confiança absoluta.
Todos sabem que Napoleão dominou toda a Europa com facilidade,
com exceção da Inglaterra, Espanha e Portugal. Os portugueses foram os
que mais enganaram a Napoleão, pois, transferiram toda a sua corte e
dinheiro para o Brasil, em 1807. Napoleão chegou a ter na península
Ibérica, em 1811, cerca de 360.000 soldados e mesmo assim não dominou,
totalmente, os espanhóis e os portugueses.

Uma causa principal do fracasso de Napoleão na península ibérica, foi
o problema de suprimentos, pois, as estradas eram péssimas e os meios de
comunicação eram demorados e difíceis.
Foi bom para o Brasil que d. João VI viesse para cá, pois, logo em
1822, o Brasil ficou independente de Portugal. A ocupação da Espanha
criou o espírito de liberdade na América espanhola que Simon Bolívar soube
tão bem aproveitar.
A guerra que Napoleão empreendeu contra a Rússia, em 1812, usando
600.000 homens e chamada de “O grande exército” ou em francês “Grande
Armée”, foi um desastre total ao semideus Napoleão.
Morreram 350.000 homens e Napoleão nem se importou. Isto consta
dos anais do Boletim nº 29 enviado à França, falando da destruição da
Grande Armée e terminando dizendo que: “a saúde de sua majestade nunca
foi melhor”.
A primeira prisão de Napoleão foi na ilha de Elba. Talleyrand um exgeneral de Napoleão queria destruir definitivamente o seu mito e em
conluio com a Inglaterra e Áustria combinaram a fuga do mesmo da ilha,
pois queriam a sua destruição total. Sabiam que a França estava arrasada
economicamente e militarmente. Napoleão caiu na cilada. Assim Napoleão
perdeu a batalha de Waterloo e foi para outra prisão, mas desta vez muito
distante e para sempre.
A batalha de Waterloo, que decretou o fim de Napoleão, poderia ter
ocorrido em qualquer lugar.
Em outubro de 1815 Napoleão desembarcou na Ilha de Santa Helena
onde escreveu as suas memórias e morreu de câncer no estômago em 5 de
maio de 1821, com 51 anos de idade.
Análise recente feita em fios de cabelo de Napoleão, concluiu que o
mesmo foi envenenado lentamente, com arsênico, por um nobre francês,
que se auto exilara com o mesmo.
Os maiores feitos de Napoleão não são as suas obras militares, mas, a
reforma educacional e judiciária (Código Napoleônico) que impôs à França.
Não tinha idéia de criar o “Mercado Comum Europeu” como os seus
adeptos falam. Napoleão queria o domínio da França sobre toda a Europa.
“A França vem antes de qualquer coisa”, dizia.

Reservou 25% do orçamento para as escolas públicas. Mandou
construir escolas em todas as aldeias da França, custeado pelo Estado.
Ratificou a distribuição de parte das terras feitas pela revolução francesa.
Construíram estradas, pontes e portos com objetivos militares, mas, que
serviram também a população.
O que será que acontece com homens como Napoleão, Alexandre, o
Grande, Júlio César e Hitler? Parece que, em dado momento, eles passam a
acreditar que são um deus ou semideus. Até o próprio Napoleão acreditava
que era um predestinado e foi daí que começou a fazer um monte de
besteiras e não consultava mais ninguém.
A idéia de o homem considerar-se Deus começou com a serpente,
convencendo Eva que ao comer do fruto proibido, os seus olhos se abririam
e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal.

216- Newton de Oliveira Evans
Morava em uma casa anexa à antiga Padaria Barão que ficava na
esquina da Rua João Gonçalves com rua Presidente Prudente, no centro
de Guarulhos. O imóvel era de um português chamado Chico Florista que
tinha do outro lado da rua Presidente Prudente uma vila de casas todas
muito boas.
O Newton Evans morava em uma delas. Era filho do dr. Heraldo
Evans e Dona Lindóia. Tinha um irmão que chamávamos de Heraldinho.
O pai do Newton Evans, o sr. Heraldo era contador e o homem mais
competente que vi no funcionalismo público. Uma vez perguntei ao sr.
Heraldo quando ficaria como ele e disse: “Quando você aprender a dizer
não “.
O Newton aprendia violino, mas detestava o aprendizado.
Ele jogava Bola ao Cesto muito bem e tinha o pescoço comprido e
daí o apelidaram de “Newton Ganso”.
O Newton era muito inteligente e se destacava em nossas tertúlias
intelectuais que fazíamos após a saída do Clube Recreativo que ficava na
rua D. Pedro II e depois subíamos para a Praça em frente a igreja do
Rosário. Tinha também outro amigo nosso o Dionísio Marcial Fernandes
que tinha uma inteligência fora do normal e nunca o vi perder uma
discussão. Soube que entrou em primeiro lugar na Faculdade de Direito
São Francisco.
O Newton era especialista em Machado de Assis e sempre nos
contava algo a respeito dos seus livros e daí eu também comecei a lê-los
pegando os exemplares emprestados na Biblioteca Monteiro Lobato.
Discutíamos sobre o livro de Machado chamado Dom Casmurro, se
Capitu traiu ou não o Bentinho. Lembro que na época tinha certeza que
não, mas muitos anos depois quando li novamente o livro, mudei de
opinião.
Discutíamos sobre a “Teoria do Medalhão “e “Ao vencedor as
batatas” e a falsa filosofia humanitismo de Machado encontrada em
Quincas Borbas.

Havia na época um programa na televisão branco e preto chamado
“O Céu é o limite” ,onde havia um apresentador chamado Aurélio Campos
e o sr. Tulio Lemos que fazia as perguntas e quando a resposta estava certa
dizia: absolutamente certo! Tinha um sargento da Aeronáutica que
morador em Guarulhos chamando Normando Meirelles que respondia às
perguntas obre Castro Alves e que ficou famoso.
Todos queríamos que o Newton fosse ao programa para responder
as perguntas sobre Machado de Assis, mas ele sempre recusava.
Lembro que o Newton citava as obras de Eça de Queiroz e o livro de
Stendhal chamado “O vermelho e o negro”. Novamente tive de ir à
biblioteca circulante de Guarulhos e ler os livros, mas o Newton via coisas
nos livros que eu não percebia. Era uma pessoa superinteligente acima da
média normal dos nossos amigos e todos o respeitavam.
Li todos os livros e contos de Machado de Assis e lendo um conto
fiquei tão impressionado que escrevi uma radionovela sobre o mesmo e
entreguei ao meu amigo Newton. Tinha escrito numa máquina de
escrever velha e não tinha copias. Nem lembro o nome do conto e do
enredo da radionovela. O Newton que trabalhava na Rádio Difusora Hora
Certa de Guarulhos fez um novela de rádio com o meu trabalho. Também
não sei se foi bem aceita ou não, ele não me contou.
Contava ainda o Newton que também era disc-jóquei na rádio e que
algumas vezes a Cely Campeiro com o seu irmão Tony quando estavam a
caminho da capital, passavam lá e deixavam um disco de presente.
Uma vez o Newton apareceu em um programa de TV preto e
branco, representando um rock do Elvis Presley onde vários jovens
apareciam em prisão e dançavam.
Nas férias o Newton sumia e ia para a cidade de Lindoya onde tinha
parentes.
O Newton gostava de jogar cartas e eu detestava. Ia à casa de todas
as garotas de vizinhança onde se jogava por brincadeira, mas horas a fio.
O Newton parecia um Lorde Inglês, pois, gostava das calças com um
belo vinco e de preferência inglesas, assim como sapato de cromo alemão.
Era como se um cavalheiro inglês morasse em Guarulhos. Mais tarde
soube que jantava todas as noites a luz de velas.

Tinha uma sorte por mulheres de uma maneira impressionante.
Namorava todas as garotas que queria. Uma vez estávamos em um baile
no Club Transatlântico e como não tinha muitas garotas, ele dançou com
uma garota não muito bonita. Acontece que ela se apaixonou pelo
Newton e tentou duas vezes o suicídio. Por duas vezes, o pai e irmão da
moça procuram o Newton para levá-lo ao hospital, pois, ela queria vê-lo.
Foi Diretor de Escola e das Secretaria da Administração e da
Secretaria da Educação de Guarulhos nos tempos idos e vividos como diria
Machado de Assis.
Ele morreu em fins de 2014, o Cavaleiro Inglês do século XIX.
Engenheiro Plinio Tomaz
19 de julho de 2015

233 – Nicolas Tesla
Nicolas Tesla nasceu na Croácia, na Vila Smiljan, à meia noite do dia
9 de junho para o dia 10 de 1856.
Tinha memoria incrível. Fazias os desenhos na sua mente sem
desenhar no papel.
Em 1874, foi notificado para servir no exército do império AustroHúngaro por 3 anos, mas seu pai, através de amigos, conseguiu que não
prestasse os serviços militares.
Estudou na Escola Politécnica da Áustria, em 1875. Era um aluno
brilhante e, no segundo ano, encontrou um professor de máquinas elétricas
de nome Paeschl, sendo que Tesla lhe sugeriu a ideia da corrente elétrica
alternada (CA).
Quando acabou o dinheiro da família para o sustentar em Viana,
começou a jogar cartas e bilhar para se sustentar e não terminou seu curso
de engenharia.
Foi para Praga, largou o jogo e foi trabalhar. Podia ouvir o tique-taque
de um relógio a três quartos distantes do seu e conseguia ouvir o barulho
de um trem chegando a 48 Km de distância. Outra aptidão que tinha era a
de ver um objeto no escuro até a distância de 3,6m como se o mesmo
estivesse na sua frente, mostrando todos os detalhes.
Foi-lhe oferecido um cargo em Paris, na firma de Thomas Edison, que
aceitou de pronto, pois, além de ganhar bem, poderia mostrar a sua teoria
da corrente alternada.
Foi enviado de Paris para Strassbourg, que agora era da Alemanha.
Ele resolveu um grande problema para a firma de Edson e foi mandado para
os Estados Unidos para encontrar o próprio Thomas Edson.
Levou sua ideia a Edson, da corrente alternada, e ela foi recusada,
pois Edson tinha investido muito na corrente continua. Acabaram brigando
e Tesla montou uma companhia própria em 1891, a tesla Eletric Light
Company, para fazer concorrência com a Edson Eletric Company que
pertencia a George Westinghouse.
Em cinco anos que esteve nos Estados Unidos, naturalizou-se
americano em 30 de julho de 1891. Em setembro do mesmo ano, foi para
Paris e teve encontro com Lord Rayleigh e Michael Faraday.
Durante uma tempestade, teve a ideia do raio da morte.

Voltou para os Estados Unidos e começou a guerra das CORRENTES
ACxC com Thomas Edson.
Edson foi longe com seu ódio pela corrente alternada, tendo feito a
execução pública de animais e até de um elefante em 1903, para mostrar
que a corrente alternada era perigosa. Como tinha grande influência na
política, Edson conseguiu que a execução dos prisioneiros com cadeira
elétrica fosse realizada com corrente alternada.
Mas tudo isto não abalou Tesla que começou a ganhar espaço com a
corrente alternada, pois, os fios tinham menores dimensões e a perda de
carga nos fios era bem menor que a corrente continua.
Teve um evento em que ganhou a licitação com CA e tinha que
acender 200.000 lâmpadas que eram fabricadas por Edson. Como Edson se
recusou a vender tais lâmpadas, Tesla inventou a lâmpada fluorescente.
Conseguiu, também, obter concessão para aproveitar energia
elétrica das cataratas do Niágara usando CA.
Tesla teve uma ideia de transmitir energia sem fios e foi à falência por
causa disto, mas conseguiu acender lâmpadas a 6 Km de distância sem fios.
Tesla achava que a energia deveria ser gratuita para todos, mas os grandes
empresários não gostaram da ideia.
Tesla não se casou, mas não consta que tinha relações nem com
mulheres e nem com homens. Dormia somente 2 horas por noite e dizia
que recebia as ideias dos marcianos. Seus inimigos aproveitaram e o
ridicularizaram.
Gostava de tratar pombos feridos e morreu em 1943, sozinho e
pobre, em um hotel nos Estados Unidos, com 86 anos de idade.
Tesla deixou milhares de patentes e, além da corrente alternada,
inventou o motor de indução.
Após sua morte, os principais papeis de suas pesquisas foram
tomados pelo governo americano.
A maior causa do seu esquecimento, segundo alguns especialistas, foi
a Guerra Fria, pois, tinha nascido em um país que, depois da Segunda
Guerra Mundial, virou comunista. Somente agora, no século XXI, é que
Tesla está realmente sendo lembrado.
Engenheiro Plinio Tomaz
23 de agosto de 2016

Padre Antonio Vieira
Estudei à noite em Guarulhos, no ginásio Conselheiro
Crispiniano em 1952, situado no mesmo local da Escola Capistrano
de Abreu localizada num dos cantos da Praça Getúlio Vargas
No ginásio era comum os professores e alunos comentarem
alguma coisa sobre o Padre Antonio Vieira.
Uma das anedotas que era bem conhecida é o famoso
“estalo” que deu na sua cabeça, pois, ele não aprendia muito
rápido e pediu à Nossa Senhora que o ajudasse a ser mais
inteligente e teve um estalo na sua cabeça, e daí em diante ficou
super-inteligente ficando mundialmente conhecido.
Se é verdade ou não o estalo, ele sempre era lembrado e
muitas vezes eu ficava aguardando o tal estalo em minha cabeça,
que nunca apareceu.
Vieira nasceu em Lisboa em 6 de fevereiro de 1608, veio
para o Brasil com 6 anos de idade, onde estudou na Escola dos
Jesuítas aprendendo latim, retórica, gramáticas e filosofia.
Morreu no Brasil, no estado da Bahia em 18 de julho de 1697 com
89 anos de idade.
O Padre Vieira era sebastianista, isto é, aqueles que
acreditavam na volta do rei Sebastião, que desapareceu na
batalha de Alcácer Quibir em 1578.
Outra curiosidade sobre a vida do Padre Vieira é que era de
origem judia e que se haviam convertido ao catolicismo e por isso
eram chamados de cristãos novos e perseguidos pela Inquisição
Portuguesa. O padre Vieira defendia os cristãos novos e queria a
volta a Portugal dos judeus, que tinha sido expulsos por D.
Manoel, pois eles viriam com o seu dinheiro e enriqueceriam o
pais.
Os holandeses invadiram o Brasil em 1624 e anos depois o
padre Vieira fez em 1640 um sermão muito famoso denominado
“Sermão contra as armas da Holanda” onde descreve tão bem a
invasão dos hereges e a destruição da igreja católica no Brasil
,que quem ouvia o sermão, tinha a impressão que as imagens

estavam diante dos seus olhos. Isto é o que se chama de
hipotipose. A hipotipose se assenta na capacidade pictórica das
palavras e, portanto, imaginativa dos ouvintes, sendo que as
imagens parecem reais.
No “sermão contra as armas da Holanda” Vieira questiona
Deus perguntando “de que lado ele estava”.
Uma outra curiosidade sobre a vida do Padre Vieira é que
comparou o poder militar de Portugal com a Holanda na época
onde via que a única solução para resolver os problemas do
nordeste do Brasil, seria a compra do nordeste dos Holandeses.
Este sermão foi mostrado ao rei D. João IV que o achou tão
forte que o chamou de “Sermão do Papel Forte”.
O padre Vieira foi ridicularizado por isto, pois, achava que
não acreditava no poder bélico dos portugueses e na reação dos
brasileiros.
Os brasileiros lutaram sozinhos, sem a ajuda de Portugal,
contra os holandeses e os derrotaram em numerosas batalhas. A
Companhia das Índias Ocidentais, para o qual Maurício de Nassau
trabalhava, já estava cansada de investir no nordeste e o
rendimento já não era o mesmo, por esta razão estavam loucos
para sair de lá. As idéias de Maurício de Nassau para colonizar o
nordeste trazendo holandeses, não deu certo devido a falta de
entrosamento dos holandeses com a população local e os índios,
pois, ninguém conseguia aprender a língua natural deles,
conforme cita o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro.
Os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654 e
chegaram a dominar a Bahia, Pernambuco, Sergipe e Maranhão.
O que aconteceu realmente é que Portugal comprou mesmo
o nordeste dos Holandeses em 1661. conforme Rocha Pombo, com
dinheiro dos próprios brasileiros 4.000.000 cruzados, pagos em
16 anos, sendo 250.000 cruzados por ano, devendo o Brasil pagar
120.000 cruzado por ano e além disto, o Brasil teve, durante
anos, de pagar um dote para a filha do rei de Portugal D. João IV
de nome Catarina (20.000 cruzados por ano) que casou com um
rei Carlos II da Inglaterra em 1662.

No fim das contas, o Padre Vieira estava certo, o melhor
para Portugal era comprar o nordeste, o que foi feito as
escondidas.
Outra característica do Padre Vieira é que era contra a
escravatura de índios e negros e escreveu alguns sermões que foi
denominado a “Rosa Mística”.
O padre Vieira era um crítico severo da corrupção e dos
privilégios, sendo perseguido por isto no Maranhão.
Conhecia todas as escrituras sagradas, mas as que ele
gostava mais eram as partes referentes aos Profetas, que lhe
suscitavam enorme atração.
Baseado nas escrituras as palavras do profeta Daniel ao
interpretar o sonho do rei babilônico Nabucodonosor, é que
deram ao padre Vieira a idéia do quinto império. O primeiro seria
o império neo-babilônico de Nabucodonozor, o segundo o império
meda-persa estabelecido por Ciro em 539 aC quando se deu a
queda da Babilônia, o terceiro o Grego estabelecido por
Alexandre, o grande e o quarto o império romano. Para a bíblia o
quinto reino é o reino eterno de Deus, edificado sobre as ruínas
dos impérios pecaminosos do homem. Porém, para o Padre Vieira,
o Quinto Império seria Portugal.
Os inquisidores de Portugal na época do Padre Vieira,
entenderam que o V Império surgiria somente quando veria o
Anticristo e o V Império seria o de Deus e não o Império
Português e devido a isto tentaram pegar por duas vezes o Padre
Vieira.
.A idéia de ser um povo escolhido estava presente nos
portugueses desde o mito do fundador de Portugal Afonso
Henriques, que teve um sonho com Jesus Cristo, às vésperas da
batalha, prevendo a vitória sobre os mouros hereges em 25 de
julho de 1139, conhecido como o Milagre de Ourique. As chagas
de Cristo, representando a cruz que aparecera no céu de Ourique
está na Bandeira Portuguesa.
O padre Vieira estudou profundamente o sono e o sonho
com suas múltiplas origens: natural, demoníaca e divina.

O teorema de Pitágoras
Quando estudava no Ginásio Conselheiro Crispiniano em Guarulhos
aprendi o teorema de Pitágoras. Achei interessante, mas para falar a
verdade não vi nada demais.
Porque tanto prestigio para a pessoa que descobriu o Teorema de
Pitágoras que diz: em uma superfície plana e considerando um triângulo
retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos.
Mais tarde tive minhas decepções, pois nem foi o Pitágoras que
descobriu o seu célebre teorema. Os egípcios e os babilônios já o
conheciam cerca de 1.500 anos antes de Pitágoras nascer. Mas porque
Pitágoras tinha tanto valor para os matemáticos, foi a pergunta que me fiz.
Porque apesar de Pitágoras não ter descoberto o seu teorema, foi ele
quem o demonstrou. A demonstração do Teorema de Pitágoras, diz que
para qualquer triângulo retângulo a relação entre os quadrados da
hipotenusa e dos catetos é sempre válida.
Tive ainda outra decepção, pois, li que Pitágoras foi aluno de Tales
de Mileto (640 a 546 a.C.) e foi com ele que aprendeu a célebre
demonstração. Existem hoje mais de 300 demonstrações do teorema de
Pitágoras, todas válidas, sendo uma delas de um presidente dos Estados
Unidos James A Garfield.
A demonstração de Pitágoras, marca o inicio do uso da “lógica” na
matemática. Pois, os egípcios e babilônios usavam o seu famoso teorema
como uma receita de fazer bolos. Seguiam a receita e os resultados davam
certo e não sabiam o porque e nem se interessavam.
Comprei há alguns anos, dois enormes livros em inglês de toda a
matemática japonesa, editado pela Universidade de Cambridge e tal não
foi minha surpresa de ficar sabendo que os japoneses, embora tivessem
conhecimentos de matemática, não conheciam a demonstração, não
conheciam a “lógica” matemática, que foi inventada por um único povo, os
gregos.
Pitágoras demonstrou que em um triângulo retângulo o quadrado da
hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Isto é válido para
sempre. Pitágoras assim descobriu a verdade eterna. Mesmo que o mundo
acabe amanhã, sempre o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos
quadrados dos catetos. Pitágoras achava que tinha atingido a verdade
absoluta ou seja Deus. Chegou a acreditar que os números o atingiriam a
Deus. Ai que o Pitágoras se enganou profundamente.
Quando trabalhei em topografia com o eng. Élio de Castro Mesquita,
foi me ensinado como levantar perpendicular usando o famoso triângulo
retângulo sendo 3m e 4m os catetos e 5m a hipotenusa. Não era novidade.
Os egípcios e os babilônios já conheciam esta relação que era mágica para
eles.

Pitágoras nasceu 570 a.C. na pequena ilha de Samos que fica na
Grécia no mar Egeu. Olhei uma vez no mapa e a ilha fica praticamente
encostada em territórios da Ásia e em frente onde existia a cidade de Tróia,
que foi destruída pelos gregos.
Pitágoras partiu em visitas demoradas para onde moravam os
babilônios e os egípcios retornando depois a ilha de Samos quando já tinha
cinqüenta anos de idade.
Depois, mudou-se para o sul da Itália que naquele tempo pertencia a
Grécia e falava-se o grego. Era a Magna Grécia. Na cidade de Crotona no
sul da Itália onde Pitágoras morou fundou uma irmandade Pitagórica, com
umas idéias deveras esquisitas e interessantes.
Tudo é número
A irmandade religiosa ou não que Pitágoras criou, tinha seiscentos
membros e nada podia ser ensinado para pessoas fora do grupo. Um dos
ídolos da irmandade era o Número.
-Tudo é número- exclamava Pitágoras aos seus discípulos. Para
piorar, descobriu as relações numéricas na música.
Pitágoras era vegetariano. Acreditava no conceito de transmigração
da alma, o orfismo, onde os maus seriam punidos em uma encarnação
futura. Acreditava que podia mover rochas apenas com o poder da mente.
Ele era anamnésico, isto é, capaz de recordar todas as suas vidas
anteriores. Outro atributo de Pitágoras é o xamanismo. Consta que tinha a
capacidade de ser visto em dois lugares ao mesmo tempo. A numerologia
também era praticada pelo mesmo.
Pitágoras que tinha demonstrado o seu famoso teorema, o que o
levou a se comparar a Deus e a dizer que “Tudo é Número”, caiu em plena
desgraça, quando um aluno chato, Hipaso, sugeriu que cada cateto fosse a
unidade, isto é, o número 1. Como Pitágoras iria calcular a hipotenusa. Foi
o fim da Escola Pitagórica. Os gregos não sabiam a raiz quadrada do
número 2, que qualquer estudante de ginásio sabe. Hipaso foi condenado a
morte por afogamento.
O interessante é que Pitágoras, Jesus Cristo e Sócrates nunca
escreveram nada. Só sabemos deles o que se fala.
Pitágoras morreu por volta de 500 a.C.
Platão filósofo grego que foi aluno de Sócrates, viveu de 427 a 348
a.C., e foi ao sul da Itália, aprender com os pitagóricos. Em alguns
conceitos de Platão estão embutidos muito sutilmente, as idéias de
Pitágoras.
A palavra “filosofo” foi inventada por Pitágoras, quando lhe
perguntaram quem era:

-Eu sou um filósofo- respondeu. -Filósofos são os homens que se
dedicam a descoberta do significado e do propósito da vida. Eles tentam
descobrir os segredos da natureza.
Pitágoras, pai da lógica
O importante em Pitágoras é a descoberta da lógica, que foi logo
assimilada pelos gregos. Euclides mais tarde, reuniu em Alexandria, na
famosa biblioteca que tinha 600.000 livros, toda a geometria plana
(bidimensional) e espacial (tridimensional) conhecida na época. É a
conhecida geometria de Euclides que tinha 13 volumes e os livros chamamse Os Elementos. É a “lógica” dos gregos que ainda sobrevive.
Mais tarde outro grego, chamado Diofante, ainda em Alexandria,
escreveu também 13 livros, por volta de 150 a.C. somente com problemas
sobre números inteiros. O livro denomina-se Aritmética e os problemas de
Diofante, são os problemas com números inteiros.
Pitágoras o pai da lógica da matemática, sempre será lembrado,
mesmo porque, sempre será ensinado aos alunos o Teorema de Pitágoras.
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Ramos de Azevedo
O dr. Ramos de Azevedo nasceu no dia 8 de dezembro de 1851 quando
se comemorava a festa da Imaculada Conceição na cidade de São Paulo e
Guarulhos fazia mais um aniversário desde a sua fundação em 1560.
A grande importância para Guarulhos de Ramos de Azevedo é que ele
projetou e construiu de 1908 a 1910 a sede da Fazenda Cabuçu, onde
morava o diretor gerente da Empresa Cerâmica Paulista, o sr. Francisco
Gonzaga de Vasconcelos, cujos descendentes moram em Guarulhos.
A sede da Fazenda é hoje o Teatro Municipal Nelson Rodrigues, que
conserva ainda algumas das características do projeto original, o qual tinha
as varandas grandes, porões e vasos decorativos, escadaria de entrada e
janelas coloniais, que não existem mais. Cheguei a ver uma fotografia da
época quando a mãe do sr. Moacir Vasconcelos estava dando milho aos
gansos num gramado muito grande, que hoje é o Lago dos Patos, que não
existia na época e, nos fundos, se via a casa construída por Ramos de
Azevedo.
A cerâmica Paulista (1911), que ficava em Guarulhos, fabricava tijolos
e telhas com máquinas alemãs. Foi a primeira indústria mecanizada de
cerâmica no Estado de São Paulo.O Liceu de Artes e Oficio, a cripta da Sé,
o Colégio Mackenzie e a Santa Casa de Misericórdia foram feitos com
tijolos guarulhenses, como diz o livro “Ritos de Passagem” do Lineu Roque
Aceiro.
Seu nome completo é Francisco de Paula Ramos de Azevedo e gostava
de falar que era campineiro, embora tivesse nascido em São Paulo. Estudou
o curso primário em Campinas, depois foi para o Rio de Janeiro onde cursou
a Escola Militar na Praia Vermelha, em 1869, quando então tinha 18anos e o
Brasil estava em guerra com o Paraguai.
Ramos de Azevedo não se deu bem com os militares e saiu da escola
sem terminar o curso, voltando para Campinas, onde, a convite do Conde de
Parnaíba, trabalhou em ferrovias.
Como era de costume na época, os filhos dos fazendeiros de café iam
estudar na Europa e Ramos de Azevedo foi estudar na Bélgica que tinha o
curso mais barato. Matriculou-se no curso de engenharia na Universidade
de Gand.
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Em 6 de junho de 1878 recebeu o diploma de Engenheiro-Arquiteto
(Ingenieur Architecte) avec grand distinction (com grande distinção),
sendo o primeiro aluno da classe.
Vindo da Bélgica, Ramos de Azevedo foi para Campinas trazendo as
idéias novas de arquitetura. Fez várias obras em Campinas, desde os
casarões dos barões do café a algumas obras públicas. Fez, ainda, amizade
com um engenheiro nascido em 6 de dezembro de 1843 na cidade de Itu,
chamado Antonio Francisco de Paula Souza, que tinha estudado engenharia
na Escola Carlruhe na Alemanha e voltado para o Brasil em 1869. Mais
tarde em 1894, Paula Souza fundou a Escola Politécnica no solar do
Marquês de Três Rios. A Escola Politécnica foi criada pela lei número 191
de 24 de agosto de 1893.
Ramos de Azevedo era republicano e voltou ao Brasil com as idéias
positivistas da Europa que estavam em moda no Brasil.
Tudo indica que foi o seu grande amigo General Francisco Glycério,
que o introduziu na maçonaria. Ramos de Azevedo também pertenceu a
Escola Politécnica, na qual o Diretor Paula Souza tinha trazido da Alemanha
e fundou uma sociedade secreta chamada Landmanscraft, cujo presidente
era ele mesmo. Quando morreu Paula Souza, em 1917, assumiu a direção da
Politécnica o vice diretor Ramos de Azevedo, assumindo também a
presidência da sociedade secreta. Quando Ramos de Azevedo morreu em
1928, outro diretor da Politécnica assumiu a presidência. Estudei na
Politécnica de 1962 a 1966 e nunca ouvi falar daquela sociedade secreta
chamada Landmanscraf.
Em Campinas, depois da cerimônia de inauguração do matadouro em 8
de março de 1881, Ramos de Azevedo convidou os seus amigos para um
modesto “copo d’água”, em sua casa. Os jornais estranharam o termo, não
sabendo que é usado para uma festa comum depois de uma reunião
maçônica.
Quando a Politécnica foi instalada em 15 de fevereiro de 1894, logo
depois Ramos de Azevedo conseguiu criar o curso de arquitetura com lei
especial nº 3 de 23/7/1894 e lecionou para os arquitetos e para os
engenheiros civis a cadeira de “Elementos de Arquitetura”.
Depois de morar um certo tempo em Campinas, Ramos de Azevedo
mudou para São Paulo, onde trabalhou em seu escritório técnico.
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As obras de Ramos de Azevedo foram imensas. Vamos citar o Teatro
Municipal, o Palácio das Industrias (1910-1924), o Prédio da Light, o asilo
dos alienados do Juqueri, o prédio do Liceu de Artes e Oficio (atual
Pinacoteca), o prédio da Escola Politécnica (1908), a Escola Normal da
Praça da República (1900), o Quartel da Luz (Batalhão Tobias de Aguiar1892), o Hotel de La Plage no Guarujá.
Por incrível que pareça, o monumento do Ipiranga não foi feito por
Ramos de Azevedo, embora tenha entrado no concurso e sim pelo arquiteto
italiano Tommaso Gandenzio Bezzi, que era amigo de D. Pedro II.
Em questão de estilo é sempre bom salientar, que o escritório de
Ramos de Azevedo não tinha um estilo definido. Os edifícios públicos de
modo geral seguiam o modelo “clássico”, enquanto que, nas casas dos ricos,
usava-se o estilo “neocolonial” com seus sobrados grandes e isolados das
divisas. Usavam também o estilo “campestre” com varandas, alpendres
como a casa da família dos Vasconcelos (Teatro Nelson Rodrigues).
Algumas vezes usava o estilo florentino, que alguns não gostam, como no
Palácio das Indústrias com 6.500m2 de área construída.
O prédio da Light foi projetado por arquitetos de Nova Iorque, mas a
construção é de Ramos de Azevedo.
Quando era criança cheguei a ir com meu pai, mãe e irmã ao Guarujá e
vi o antigo Hotel de La Plage (Hotel da Praia), na praia da Pitangueira, onde
havia um cassino que tinha sido fechado. Foi neste Hotel, em 13 de junho
1928, que morreu o dr. Ramos de Azevedo, de uma infecção gripal forte e
em 23 de julho de 1932, no mesmo hotel, quarto 152 Santos Dumont
suicidou-se.
O mais importante de tudo é que Ramos de Azevedo era um homem
culto, um grande arquiteto, um grande comerciante que trouxe uma nova
vida para a arquitetura paulista e para o Brasil. A execução de suas obras
tinham uma dificuldade maior do que hoje, pois quase tudo era importado,
inclusive o cimento que vinha em barricas e faltava mão de obra
especializada.

278- Rasputin
A queda do império russo dos Tzares em 1917 não é devido a
Rasputin como alguns pensam. Grigori Rasputin nasceu em 21 de janeiro
de 1864 em um vilarejo da Sibéria.
Estudou alguns anos em um monastério nos Montes Urais.
Em 1 de novembro de 1905 foi apresentado ao Tzar e Tzarina
Romanov.
O Tzar Nicolau II e sua mulher Alexandra tinham vários filhos, mas o
herdeiro Alexi tinha hemofilia. Aliás a hemofilia veio da descendência de
Alexandra da rainha Vitoria da Inglaterra.
Em fevereiro de 1904 o Império Russo tinha perdido a guerra com
os japoneses. Morreram mais de 100 mil russos e toda a sua esquadra foi
afundada pelos japoneses em poucas horas, obrigando a cessão da
Manchúria ao Japão.
A situação do pais também não estava boa. Nicolau II estava
rapidamente industrializando a Rússia, mas vinham mais pessoas do
campo do tinha de empregos. Daí houve um “Domingo Sangrento”
quando os trabalhadores nas ruas foram abatidos e o Tzar não estava nem
sabendo, pois, estava descansando bem longe de Moscou.
Em 12 de outubro de 1906 Rasputin encontrou Alexis. Quatro dias
depois ele curou a filha do primeiro ministro que tinha sido ferida em um
ataque de terroristas onde morreram 32 pessoas.
Em 19 de junho de 1907 Alexis ficou muito doente e Rasputin parou
milagrosamente o sangramento, adquirindo grande prestigio entre os
Tzares.
A igreja ortodoxa Russa se dividiu em duas partes: uma a favor de
Rasputin e outra contra.
Os inimigos de Rasputin falavam que ele tinha uma seita secreta
chamada KHIYST que vinha desde o século XVII e cujo chefe era uma
pessoa que seria a encarnação de cristo.
Nicolau II achava que Rasputin era a reencarnação de Jesus Cristo e
a Tzarina Alexandra se ajoelhava a seus pés.

Em 1911 Rasputin foi banido da corte e foi mandado. a custo do
governo, para visitar Jerusalém e a Basílica de Santa Sofia em
Constantinopla.
.
Depois Rasputin voltou e fez previsões que o primeiro ministro
Peter Stolypin iria ser assassinado, o que aconteceu no dia seguinte.
Uma vez Rasputin andando na rua foi esfaqueado por uma mulher
chamada Geiseva que estava matando o anticristo. Mas não o matou e ele
ficou 40 dias no hospital onde lia jornais todos os dias.
Mas em 8 de junho de 1914 foi assassinado o arquiduque Francisco
Fernando e sua mulher em Sarajevo. Previu que se a Rússia entrasse na
guerra iria perder e ia falar isto com o Nicolau II.
Quando Rasputin saiu do hospital em 17 de agosto de 1914 Nicolau
II já tinha declarado guerra.
Rasputin voltou e fez discurso ao contrário, de que a Rússia iria
ganhar a guerra. As esposas dos coronéis e altas patentes que não
queriam que seus maridos morressem na frente de batalha, bastava se
entregar ao Rasputin que ele mandava, nomeava quase todos os cargos
no governo.
Na corte Rasputin salvou uma mulher chamada Anna Vynibon, e
novamente seu prestigio aumentou.
O príncipe Yusupov o convidou para ir a sua casa, sabendo que
Rasputin queria fazer sexo com sua mulher.
Em lá chegando deram vinho e bolo que deveriam estar com
arsênico, mas o médico não colocou tal veneno. Tiveram então de abater
a tiros em 30 de dezembro de 1916.
É famosa a premonição de Rasputin de se ele morresse na mão do
povo o Império duraria 1000 anos, mas se morresse nas mãos de um
nobre, toda a nobreza morreria. Foi justamente o que ocorreu.

215- Reinhard Heydrich
Uma vez estava em um escritório de um grande advogado em
Guarulhos e em sua companhia estava um advogado judeu. Comentavam
uma notícia de uma orquestra que tinha nascido em uma favela em São
Paulo e foi dito: a música melhora as pessoas.
Imediatamente disse que tal afirmação não era verdade, pois, o
maior carrasco de Hitler, Reinhard Heydrich que foi o autor da “solução
final dos judeus”, era o maior violinista da Europa. As pessoas que o
escutavam ficavam impressionadas e até choravam.
Outra observação que faço é que havia 4 grandes carrascos de
Hitler, sendo que todos eram doutores e dois deles era doutores duas
vezes .O próprio Heydrich era doutor. Vê-se também que a cultura,
também não é suficiente e é preciso acreditar em Deus e na ética cristã.
O pai de Heydrich era católico e tenor bem como dono de uma
escola de música. Heydrich chegou a ser coroinha na igreja católica, mas
quando assumiu o poder com Himmler prendeu os padres acusando-os de
pedófilos e homossexuais. O pai dele era maçon, e Heydrich fechou e
prendeu os maçons, começando pela Loja do seu pai. Com o passar do
tempo todas as lojas maçônicas da Alemanha fecharam automaticamente
com medo de serem presos.
Heydrich era apaixonada pela cidade de Praga que ele queria
transformar em uma cidade alemã.
No dia 26 de maio de 1942 deu um concerto de violino em Praga e
no dia seguinte foi assassinado com 38 anos de idade
Os assassinos de Heydrich foram treinados na Inglaterra e o
mataram, porque o mesmo estava descobrindo que o Almirante Canaris,
que era o chefe de espionagem da marinha de guerra alemã, estava
passando informações para a Inglaterra.
Hitler deu ordem para destruir a aldeia de Lídice, pois os assassinos
seriam de lá. Todos os homens foram fuzilados, as mulheres foram para
campo de concentração e as crianças foram para escolas de reeducação
nazista. Todas as casas foram dinamitadas e depois passado por cima uma
retroescavadeira, desaparecendo até hoje a cidade.

Nasci em Guarulhos em 1941 e lembro que tinha aproximadamente
8 anos, um tio meu chamado Abílio Lourenço Neves tinha uma máquina
de filmar onde passava sempre a mesma coisa: um documentário da
destruição de Lídice. Era o único filme que tinha e toda a família ficava
horrorizada com as cenas. No Brasil no estado do Rio de Janeiro existe a
cidade de Lídice, para que nunca seja esquecida aquelas atrocidades dos
nazistas.
Aconselho a quem quiser mais informações sobre Heydrich que leia
o livro: O carrasco de Hitler- a vida de Reinhard Heydrich escrito por
Robert Gerwarth. O livro tem 456 páginas, mas vale a pena ler.
Engenheiro Plinio Tomaz
14 de junho de 2015

239 – Rommel
Era comum, quando era jovem, se falar do General Rommel (1891/1944),
principalmente de seus feitos na campanha da África, onde recebeu a alcunha de “Raposa
do Deserto”. Tal guerra do deserto durou de 1940 a 1943.
Era a segunda guerra mundial. A Itália atacou o Egito e logo o exército italiano
ficou em apuros e pediu ajuda aos alemães. Então, foi enviada grande quantidade de
soldados com armamento adequado, inclusive os temíveis tanques de guerra (Panzer).
Para comandar esse exército (Wehrmacht), foi nomeado o Marechal Erwin Rommel.
Em 1964, li o livro de Paul Carell denominado Afrika Korps, que mostrava toda
a campanha na África e a aplicação da chamada Blitzkrieg (guerra relâmpago) pelo genial
Rommel.
Houve uma batalha em que os espiões britânicos tinham o plano de Rommel feito
com o próprio punho, mas, no desenrolar da batalha, Rommel viu que não estava dando
certo, mudou todos os planos e ganhou a batalha.
Durante uma batalha no deserto, o veículo blindado de Rommel se perdeu e, sem
querer, entrou em um acampamento inglês de homens feridos. Rommel desceu do
blindado e foi inspecionar todas as barracas e ninguém o prendeu, pensando que tinha
ganho a batalha como sempre. Depois da inspeção, subiu no blindado e foi embora
tranquilamente. Minha mãe falava que, para vencer na vida, temos que trabalhar muito e
ter sorte, o que não faltava para Rommel.
Rommel, para impressionar o inimigo, fazer bastante poeira e mostrar que tinha
mais tanques, utilizava tanques de aço que rebocavam tanques de papelão, e quando os
aviões inimigos viam a quantidade de tanques, informavam ao General inglês
Montgomery.
Durante as batalhas, tornou-se muito importante um canhão antiaéreo denominado
Flak 88 que tinha 88 mm de diâmetro e disparava 20 tiros de canhão por minuto com
alcance plano de 5 km e 8 km de altura. Não havia tanque no mundo que resistisse aos
tiros.
O que mais atrapalhava os alemães eram os generais italianos, que levavam os
maîtres dos restaurantes para sua refeição e comiam com luvas brancas.

Os alemães admiravam os soldados italianos, mas admitiam que suas armas e
munições eram de péssima qualidade. A exceção era a divisão blindada fascista Ariete,
que tinha armas iguais às alemãs e lutaram bravamente até o fim. Lembro-me de meu tio
Bruno Forli, que era italiano e sempre comentava comigo da bravura daquela divisão.
Poucas pessoas comentam, mas Rommel lutou bravamente na primeira guerra
mundial contra os italianos, na batalha de Caporetto.
Na Batalha de Caporetto, no norte da Itália, em 1917, meu avô Giuseppe Forli foi
feito prisioneiro, juntamente com 300.000 soldados italianos e 30.000 morreram em
combate.
Rommel, em Caporetto, capturou cerca de 20.000 soldados italianos e foi
condecorado por isto.
Outra lembrança de Rommel foi na Muralha do Atlântico, na segunda guerra
mundial. Hitler mandou fazer 15.000 fortalezas ao longo da costa francesa, para impedir
o desembarque dos aliados. Rommel foi incumbido de fazer a fiscalização das instalações
militares alemãs e sabia que, graça aos grandes recursos dos aliados, nada impediria o
desembarque, o que realmente aconteceu.
Rommel participou não ativamente, mas apoiou a tentativa de morte de Hitler feita
pelo coronel Claus Stauffenberg (1907/ 1944), em 20 de julho de 1944.
Curiosamente, Stauffenberg perdeu um braço e um olho na África, no exército de
Rommel. Ele comandava a instalação de lança foguetes antecessores dos modernos
rockets.
Durante o ataque dos aliados no desembarque da Normandia, Rommel foi ferido.
Estava convalescendo em casa quando foi visitado pelos amigos de Hitler e convidado a
se suicidar, ou, então, eles iriam matar sua mulher e seu filho. Caso fizesse o suicídio,
seria enterrado com honras militares, o que aconteceu.
Guarulhos, 02 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

242 – Seeckt
O General Hans von Seeckt (1868/1936) foi o reformador das forças armadas
Alemãs (Reichwehr) após o tratado de Versalhes de 1919. Foi ele quem pagou 6 vezes
mais ao soldado alemão do que ganhava um soldado francês. Naquele tempo, Seeckt
determinou, além do alto salário, que o serviço militar fosse no mínimo de 12 anos e, para
os oficiais, de 25 anos. Ele queria soldados profissionais, bem pagos e treinados.
Em dezembro de 1917, Seeckt foi para a Turquia ajudar o Império Otomano que
estava ao lado dos alemães na primeira guerra mundial.
Quase ninguém tem conhecimento, mas foi o General Seeckt que fez a aliança
secreta com os soviéticos, em 1921, e que durou até 1933, quando Hitler assumiu o poder.
Não sei exatamente o porquê, mas Seeckt temia muito os Poloneses e queria acabar com
eles, e contava, para isso, com a ajuda do Império Soviético. Ele teve encontros secretos
com Trotsky.
Para os alemães, a Polônia era um vassalo da França. Sua existência era intolerável
aos interesses de Alemanha e ela deveria desaparecer do mapa.
Embora Seeckt fosse anticomunista, fez acordos com os soviéticos, em setembro
de 1921, e conseguiu verbas secretas enormes (75 milhões de Reichmarks) e fundou o
Sondergruppe R, que assassinava os alemães militares que defendiam o tratado de
Versalhes. O grupo assassino tinha também o nome de Dark Reichwehr.
Com o tratado Alemanha-Rússia, foram feitas, dentro da Rússia, fábricas alemãs
de: aviões, tanques, artilharia, gases e venenos, enganando o tratado de Versalhes que
proibia o rearmamento Alemão. Na minha opinião, o plano estratégico da Rússia era
provocar a Alemanha para uma segunda guerra mundial e a Rússia aproveitaria e tomaria
conta de toda a Europa, que em parte aconteceu.
C. S, Forester escreveu The naval water of 1812, entre os Estados Unidos e a
Inglaterra que ninguém conhece.. Forester cita Clausewitz que dizia que a guerra é a
continuação da política por outros meios e Seeckt dizia que a guerra era quando a política
não sabia mais o que fazer.

Engenheiro Plinio Tomaz

217-Shakespeare

Não há quem não conheça Shakespeare.
Lembro quando era jovem e fui à biblioteca ler um livro de
Shakespeare, fiquei decepcionado, pois, eram somente peças de teatro.
Não eram as crônicas e prosa de Machado de Assis. Mesmo assim li alguns
dos livros, vi filmes e assisti na televisão.
A tragédia Júlio Cesar me impressionou até hoje o discurso de
Marco Antonio junto ao corpo de Cesar. Nem tenho certeza se Marco
Antonio falou daquela maneira, mas são fatos reais o testamento de Júlio
Cesar e que levou as massas à uma nova revolução.
Uma vez passou a peça Hamlet de Shakespeare em São Paulo. Foi
um sucesso e o artista principal foi à Inglaterra assistir a mesma peça e
deu uma entrevista na televisão, afirmando que a peça na língua Inglesa
tem uma sonoridade incrível que é perdida na tradução para o português.
O interessante é que Dante Alighieri pensava a mesma coisa sobre os seus
poemas e é devido a isto que o imperador do Brasil D. Pedro II lia as obras
no original.
As poesias em português de Fernando Pessoa são excelentes, mas
muitos esquecem que ele escreveu também em inglês. Pessoa chegou a
pensar que ganharia o prêmio Novel pelos seus poemas.

Engenheiro Plinio Tomaz
12 de julho de 2015

Stalin
No ano de 2009 foram vendidos nas bancas de jornal, documentários em CDs
sobre a comemoração dos 70 anos da segunda guerra mundial.
Comprei vários deles e deu para notar que o ditador da URSS Stalin enganou
pessoas importantes como Churchil, Einsenhower e Harry Truman, pois dominou quase
toda a Europa.
Desde criança aprendi que Stalin era um criminoso, que tinha assassinado 3
milhões de pessoas, imaginando que o mesmo era um homem violento e sem nenhuma
cultura. Mas o fato de Stalin ter enganado homens como Churchil me trouxe
curiosidade de ler a seu respeito.
Comprei um livro “Os ditadores” que comparava as duas ditaduras: Hitler e
Stalin em que mostrava as enormes semelhanças dos dois tiranos.
Em outro livro denominado “Um Stalin desconhecido” escrito por dois russos
mostraram algumas revelações secretas que foram extraídas dos arquivos soviéticos
recentemente.
Primeiramente fiquei sabendo que Stalin, em 1930, tinha uma biblioteca
particular de 40.000 livros e lia anualmente 100 a 200 livros que tomava emprestado das
bibliotecas russas, todos devidamente catalogados. Os discursos e obras que Stalin
escreveu perfizeram 13 volumes quando publicados. Mas a capacidade intelectual de
Stalin é considerada inferior a de Lenin e Trotski. Stalin enquanto esteve preso leu e
releu o livro, “O príncipe”, de Maquiavel.
Josef Stalin nasceu na Geórgia, em 21 de dezembro de 1878 e morreu em
Moscou em 5 de março de 1953 aos 74 anos de idade.
Stalin chegou a estudar em colégio religioso, depois ficou ateu e passou para
atividades revolucionárias sendo preso e, depois de libertado, aliou-se a Lenin.
Planejaram a revolução comunista de 1917 e Stalin tomou o poder em 1922, só o
largando com sua morte em 1953.
Chegou a ser editor do jornal do partido comunista denominado Pravda que quer
dizer “A verdade”.
A imagem de Stalin, até hoje preservada, é que ele foi um homem forçado pela
necessidade de preservar a Revolução de 1917, o que de certa maneira é verdade.
Foi no governo de Stalin que se iniciaram os famosos planos quinquenais
criados por Kondratief, sendo o primeiro em 1927.
Conhecia o livro do General Clausewitz, um alemão que escreveu “Da guerra”,
sobre estratégia militar baseado nas suas experiências nas guerras napoleônicas. O
interessante é que Karl Marx também tinha lido e admirado Clausewitz, assim como
Lenin. Observe a influência dos grandes pensadores alemães sobre líderes como Lenin e
Stalin.
Stalin foi um grande nacionalista que expandiu o seu país até onde ninguém
tinha conseguido.

A bomba atômica russa foi uma cópia integral da bomba americana cujas
informações e dimensionamentos foram passados gratuitamente pelos comunistas que
participaram no projeto Manhatan nos Estados Unidos.
Em agosto de 1949 deu-se a primeira explosão atômica russa.
Logo
os
americanos fizeram análise da poeira radioativa e do coeficiente de plutônio e
descobriram que era exatamente uma cópia da bomba americana explodida no Japão em
1945 e foram presos muitos cientistas.
Stalin ficou obcecado pela procura de urânio 235 para fazer bombas atômicas e
criou vários campos de concentração (gulags atômicos) para ter mão de obra gratuita,
pois para obter menos que 1% de urânio 235 precisava de uma tonelada de urânio
natural. A ideia de fazer gulags já era usada pelos alemães que usavam os trabalhos
escravo em suas indústrias.
O grande físico alemão, Werner Heinseberg, um dos fundadores da mecânica
quântica junto a Niels Bohr, em 1940 começou a planejar a bomba atômica alemã e fez
um cálculo errado de que precisaria 13 toneladas de Urânio 235 como massa crítica para
iniciar a fissão nuclear. Dois professores judeus alemães: Rudolf Ernest Peierls e Otto
Robert Frish, que saíram da Alemanha com a subida de Hitler ao poder em 1933, foram
para a Inglaterra e lá sem ter o que fazer, reexaminaram a fantasia da bomba atômica e
descobriram o erro de Heinseberger e que precisaria somente de 1 kg de urânio 235
como massa crítica e não 13 toneladas.
Não se pode esquecer que Stalin transformou a URSS em uma grande potência
militar, mas com sua morte o pais entrou em declínio até a queda do império russo em
1992, pois não havia ninguém com sua capacidade intelectual de manter o marxismo.
Quando Le Bon escreveu em 1899 o livro “Psicologia do Socialismo” ainda
não tinha sido criado o regime comunista da Rússia que deu início em 1917. Disse na
época que gostaria de ver como funcionaria o regime comunista. No começo, tudo daria
certo e depois haveria crise e o país ficaria em ruínas e foi tudo isto que aconteceu na
Rússia.

257 – Tio Reinaldo
O tio Reinaldo era um dos onze irmãos do meu pai.
Naquele tempo, a minha avó Hermínia Boari Tomaz Tamassia tinha uma casa
vizinha a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a principal Igreja de Guarulhos. Meu avô
era Etore Tomaz Tamassia, que tinha a padaria Tupã, na rua D.Pedro II e, também, o
cinema mudo na mesma rua que depois viraria o cine República. Mesmo na família, quase
ninguém sabe que o vovô Etore participou ativamente da fundação da Santa Casa de
Misericórdia de Guarulhos.
Contam os antigos que no casamento do tio Reinaldo com Aurora Triglia, chegou
a noiva, mas ninguém sabia onde estava o Reinaldão. Enfim, um amigo disse que o tinha
visto entrar em um bar perto do Cemitério São João Batista e que fora jogar bilhar. Foram
lá e ele tinha esquecido do casamento. Rapidamente, levaram-no a sua casa, onde
colocaram nele a primeira roupa que encontraram, e foi feito o casamento do tio Reinaldo.
Lembro que o tio Reinaldo tinha um bar lá no alto da Av. Timóteo Penteado e um
dia fui com os seus filhos assistir um jogo no bairro dos “Machuchos” que havia em Vila
Galvão, que naquele tempo tinha enormes plantações de chuchus que eram destinados a
fazer marmelada e goiabada. Contava-se, na época, que a receita era 1 por 1, um chuchu
enorme e uma pequena goiaba.
Lembro que quando o tio Reinaldo vinha em casa conversar com o meu pai, Egisto
Tomaz, quando ele dava risada, coçava o saco sem parar e era muito engraçado.
Quando morreu minha tia, a mulher do Reinaldo, o mesmo já tinha arranjado outra
mulher. Abandonou os 5 filhos, Pitida, Ernani, Almeu, Ditão e Luiz, e foi com a nova
mulher e os dois filhos dela morar em Camanducaia, Minas Gerais, na fronteira de São
Paulo.
Os filhos foram criados pelas irmãs da minha tia Aurora, que são da família
Triglia, e ele voltou somente depois que sua nova mulher morreu e reclamava que os
filhos não ligavam para ele. Também, pudera.
Guarulhos, 27 de novembro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

Viriato, o herói lusitano
Na península ibérica (Portugal e Espanha) havia no ano 200 a.C, entre
os rios Tejo e Douro uma tribo denominada “lusitanos” que vivia perto do
Oceano Atlântico sendo que mais foi tarde foram denominados pelos romanos
de Lusitânia.
Viriato nasceu em 170 a.C. mas ninguém sabe exatamente a cidade em
que nasceu, e só sabemos através dos escritos dos romanos, pois durante oito
anos ele destruiu todas as legiões romanas que foram enviadas contra ele.
Alguns portugueses dizem que Viriato nasceu na Serra da Estrela, mas
pode não ser verdade.
O nome Viriato deriva do ibérico viria, que significa pulseira, e então
Viriato é o portador de pulseiras assim como Torquato é o portador de
torques, ou seja, colar.
Os romanos comandados por Cepião tiveram que subornar três amigos
de Viriato: Audax, Ditalco e Minuro (ou Nicorontes) para que o assassinassem
e assim pudessem destruir os lusitanos. Viriato foi assassinado quando estava
dormindo pelos três amigos que o feriram no pescoço, pois o mesmo dormia
vestido preparado para as batalhas.
Não se sabe o que aconteceu com os três assassinos que provavelmente
voltaram para sua casa na cidade de Urso que hoje fica na Espanha e
morreram tranqüilamente em suas camas na velhice. Os romanos sempre
afirmavam que Roma não paga os traidores, o que não é bem verdade.
O cadáver de Viriato foi ricamente vestido e queimado numa pira
altíssima.
Os lusitanos eram povos valentes e que sabiam usar bem os cavalos que
corriam como o vento e eram peritos na técnica de guerrilha. Havia o mito de
que as éguas lusitanas eram fecundadas pelo vento devido a sua agilidade.
Salientamos que os lusitanos já usavam o freio (embocadura) nos cavalos.
No começo nem os romanos nem os cartagineses tinham interesse na
Hispânia que é a denominação antiga da península ibérica.
Os cartagineses, depois de perderem a primeira guerra púnica com os
romanos, passaram a explorar as minas de prata e cobre que havia na
Hispânia. Na segunda guerra púnica os romanos atacaram as cidades
cartagineses na Hispânia e viram que podiam auferir um bom lucro com a
mineração e passaram a ocupar algumas regiões.
Na região onde viviam os Lusitanos faltavam terras para muita gente
apesar de haver ouro, prata e outros metais. Então se tornavam mercenários
para os cartagineses, pois muitos lutaram com Aníbal na Itália. Aqueles que

ficavam na região formavam verdadeiros exércitos para saquear as cidades da
Hispânia, ricas em produtos agrícolas e gado.
A história de Viriato começa quando o pretor romano Sulpício Galba
em 150aC reuniu 30.000 homens que receberiam terras e viveriam sossegados.
Os romanos os colocou em três acampamentos e os obrigou a entregar todas
as armas e depois que todos estavam desarmados mandou as legiões que
matassem a todos. Foram assassinados uns 20.000 lusitanos escapando entre
eles Viriato que, a partir daí, começou a lutar ferozmente contra os romanos
traidores que faziam sempre esta perfídia.
Galba foi processado pelo senado romano, mas como ganhou muito
dinheiro na Hispânia, subornou os senadores e não aconteceu nada com ele.
Os anos de liderança de Viriato duraram de 147aC a 139aC e os
romanos batizaram este período de guerra de fogo.
Os exércitos romanos tinham de 20 mil homens a 35mil homens e
mesmo assim eram derrotados por Viriato que teve no máximo 10 mil
homens.
Uma curiosidade sobre a liderança de Viriato é que ele usava parábolas,
alegorias e exemplos para se expressar e ser mais bem entendido. Era hábil no
manejo da espada curta e no arremesso da lança longa. A estratégia de Viriato
era de estar sempre em movimento.
Viriato usava a tática de guerrilhas para atacar, recuava rapidamente
fingindo que estava fugindo e levava os romanos para armadilhas já
preparadas. Lutava durante o dia e durante a noite. A rapidez e a surpresa
eram essenciais para Viriato.
No território dos lusitanos se falava uma língua indo-européia, ou seja,
o lusitano que seria um dialeto com personalidade própria e muito velha com
relação as outras línguas existentes na península ibérica.
Depois de tantas vitórias e tantas guerras contra os romanos Viriato
assinou um tratado de paz com os romanos em 140aC, após sua vitória sobre o
exército de Serviliano. Na verdade, os lusitanos já estavam cansados de tanta
guerra e queriam a paz. Viriato recebeu o título pelo senado romano de
amicus populi romani e foi considerado uma espécie de rei dos lusitanos, o
dux Lusitanorum (chefe dos Lusitanos).
Mas os romanos só queriam ganhar tempo. Mandaram outro exército
para combater Viriato e Cepião pediu embaixadores de Viriato para
novamente fazer um tratado de paz, os subornou e assassinaram Viriato.
Uma observação interessante é que Júlio César demorou somente 7 anos
de 58aC a 52aC para dominar toda a Gália, mas os romanos demoraram
200anos para dominar a Hispânia, isto de 218aC a 19aC.

É bom lembrar que Napoleão teve muitos problemas para dominar a
península ibérica, pois foi mais fácil dominar a Áustria, Alemanha e Itália.
O ministro das relações exteriores de Napoleão, Taillerand, foi
totalmente contra a invasão da Espanha e da Rússia que praticamente exauriu
todos os recursos da França.
Camões falou de Viriato, assim como Lope de Veja e Miguel de
Cervantes.
Viriato foi um grande herói da liberdade assim como Vercingetorix na
Gália, na luta contra os romanos.
Viriato é o herói nacional de Portugal.

Willian Wallace
No ano 2000 foi lançado nos cinemas do Brasil o filme chamado de
“Coração Valente”. O heroi é William Wallace (1272- 1305).
Antes de explicar quem era William Wallace vamos mostrar alguma
coisa sobre o rei inglês Edward I (1239 a 1307) e que reinou de 1272 a
1305.
Edward I iniciou o que se chama de guerra perpetua, isto é, a
Inglaterra estava sempre em guerra com alguém.
O sonho de Edward I era tomar a Escócia, mas William Wallace
derrotou a Inglaterra na Batalha de Stirling, quando a cavalaria inglesa
sofreu uma derrota humilhante pela infantaria escocesa, graças a sua
astúcia. Os ingleses não podiam manobrar suas tropas devido ao pântano
existente e as tropas de apoio ficaram prejudicadas, pois tinham que
passar numa ponte muito estreita. Após esta batalha William Wallace
invadiu a Inglaterra e tomou York.
Em 1298 William Wallace foi derrotado pelos ingleses na batalha de
Falkirk, mas foi preso e vendido aos ingleses em 1305. Foi julgado traidor
pela coroa inglesa, mas no julgamento Wallace disse que não era traidor
pois não reconhecia o rei Edward como o seu rei. Mesmo assim, no mesmo
ano, lhe cortaram a cabeça aos 33 anos de idade.
No filme Wallace grita “Freedon” ou seja, liberdade antes de morrer.
Em 1298 os ingleses foram derrotados pelos escoceses na batalha de
Bannockburn comandados por Robert Bruce. As forças de Robert Bruce
eram 1/3 das inglesas, mas os escoceses estavam bem preparados. Bruce
tinha aprendido durante anos nas florestas as técnicas de William Wallace.
O tratado de Northampton foi feito em 1328 com a Inglaterra
através do rei Edward III e a Escócia reconheceu o Rei Robert Bruce I
(1274 –1329) como o primeiro rei deste país.
Robert Bruce I reinou a Escócia de 1306 a 1329. Foi coroado em
1306, um ano após a morte de William Wallace.
Quando morreu Edward I, assumiu seu filho Edward II que era
casado com Isabelle da França.

O rei Edward II, que governou de 1307 a 1327, foi deposto pelo
parlamento inglês com o apoio da rainha Isabelle e de seu filho Edward III,
que tinha em 1327 somente 15 anos de idade.
O rei Robert Bruce I da Escócia incentivou a Irlanda a se revoltar
contra a Inglaterra.
Quando os templários de Jacques de Molet foram queimados na
França uma parte fugiu para Portugal onde fundaram a Ordem de Cristo e
outra parte fugiu para a Escócia. Lá se uniram ao rei Robert Bruce I que
fundou a maçonaria escocesa.

