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A águia
A águia é um substantivo feminino, do latim Áquila, é o nome comum de várias aves
da família dos Acipitrídeos e em especial da águia-real ou águia comum.
A águia é uma ave de rapina, de hábitos diurnos, com garras potentes e tarsos
plumosos, que pode alcançar até dois metros e meio de envergadura, voando alto e com
rapidez.
Pela sua força e por sua majestade, a águia é considerada o rei dos pássaros e embora
seja substantivos feminino sempre teve representação máscula (Dicionário Etimológico
Maçônico).
Para a simbologia da águia, consultei também, o dicionário“The Penguin Dictionary
of Symbols” edição de 1996.
O símbolo da atual governadoria é a Águia Real.
A águia é um símbolo bem antigo. É a rainha das aves. É o símbolo do Sol e de
Cristo.
No império romano a águia era o símbolo de Cristo, o que foi seguido por Napoleão.
A águia de duas cabeças é um símbolo hitita, adaptado depois pelos turcos seleucidas
e usado pelos cruzados, pelo império austríaco e pelos russos. É um exemplo do que o leste
leva para o oeste. Representa o poder (Dicionário de Maçonaria).
A águia é também um símbolo maçônico. É emblema da audácia, perspicácia e gênio
com que se deve contemplar, serena e fixamente, a deslumbrante luz da Verdade bem como
a Vitória.
A águia é um líder e como todo líder não voa em bando, voa sozinha.
A águia é o símbolo dos Estados Unidos e da Alemanha.

A batalha de Aljubarrota
A grande admiração que tenho pelos portugueses começou realmente, quando visitei
o “Mosteiro da Batalha” em Portugal, feito em homenagem a “Batalha de Aljubarrota”.
Constatei a valentia deste povo tão sofrido, com altos e baixos e sempre sendo
assediado pelos espanhóis, que toda hora queriam tomar posse de Portugal. As peripécias
que os reis portugueses faziam, os casamentos da nobreza portuguesa com a espanhola,
tudo isto para manter o máximo possível de um equilíbrio e respeito mutuo.
D. Pedro I, rei português, nascido em Coimbra em 8 de abril de 1320 era filho de
Afonso IV, casou-se com a espanhola D. Constança. Teve três filhos sendo um deles D.
Fernando que assumiu o trono quando D. Pedro I morreu.
D. Fernando teve uma filha chamada Beatriz que se casou com o rei espanhol D.
João I, rei de Castela,
D. Fernando infelizmente morreu cedo e ficou vago o trono e D. João I de Castela
queria o trono português.
O rei de Castela D. João I, invadiu Lisboa e foi obrigado a se retirar devido a uma
peste que houve. Aguardava-se então outra batalha decisiva em que Portugal iria passar
para a Espanha, acabando a grande nação portuguesa.
Os portugueses reuniram os três estados (clero, nobreza, letrados e cidadãos)
chamado as “Cortes” e em abril de 1385 aclamaram D. João I (1357-1433), filho bastardo
de D. Pedro I como rei de Portugal.
A batalha de Aljubarrota se deu em 14 de agosto de 1385 e foi a última batalha no
estilo medieval.
O próprio D. João I de Castela comandava todo o exército castelhano, a frente de
30mil homens, sem contar milhares de animais, 700 carroças, 8000 cabeças de gados,
pagens etc e um comboio completamente desorganizado. Todos estavam muito bem
equipados e bem armados enquanto que os portugueses estavam com poucas armas e mal
equipados.
Os espanhóis tinham 5.000 lanças, 2.000 cavalos, 8.000 besteiros e 15.000 peões.
Os portugueses tinham somente 6.500 homens no total, incluindo 1.700 lanças, 800
besteiros, 4.000 peões.
Cerca de uns 200 besteiros eram ingleses que tinham sido contratados para a luta.
Antes da batalha os espanhóis fizeram um desfile de horas sob um sol forte para
mostrar o seu poderio e humilhar os portugueses, que realmente ficaram impressionados
com as armas novas e reluzentes do exército espanhol.
O comando da batalha do lado português, embora tivesse presente o rei D. João I
era dirigido pelo contestável Nuno Álvares Pereira (1360-1431) que era filho do prior dos
Hospitalários, uma ordem semelhante aos templários. O rei D. João I usou também táticas
ensinadas pelos ingleses, pois tinha acabado de fazer um acordo com a Inglaterra e
prometido casamento com a inglesa Felipa de Lancastre.
Como havia cinco espanhóis para cada português e possuíam as melhores armas,
passaram a noite comendo e se divertindo com a batalha que ganhariam facilmente no dia
seguinte. Dizem que os portugueses vendo que iam todos morrer passaram noite orando e
pensando como tornar cara a sua morte.
Mesmo numericamente superiores os espanhóis foram derrotados pelos portugueses
graças a táticas militares feita por Nuno Álvares Pereira. Foi feito um quadrado de tropas
portuguesas e a cavalaria castelhana foi atraída para uma vitória fácil. Os portugueses

fizeram uma estacada de madeira onde no meio ficavam os arqueiros para derrubar a
cavalaria.
Os espanhóis como uma cunha entraram num dos lados do quadrado e foram
isolados e todos os cavaleiros castelhanos foram flechados e mortos.
Nas tropas espanholas estavam franceses e nobres portugueses como os dois irmãos
de Nunes Alves Pereira, que foram os primeiros a morrer na batalha.
Milhares de espanhóis morreram, ficaram prisioneiros ou fugiram, largaram suas
carroças e suas armas. A vitória foi esmagadora.
Dizem que Nunes Alves Pereira tinha acabado de ler as táticas de Alexandre, o
grande para os grandes exércitos, formando um quadrado e adaptou-as para a Batalha de
Aljubarrota.
Em homenagem a batalha de Aljubarrota, D. João I, rei de Portugal mandou
construir o Mosteiro da Batalha.
Existe ainda em Aljubarrota uma estatua em homenagem a “Padeira de
Aljubarrota”.
No dia 14 de agosto de 1385 uma mulher chamada Brites de Almeida que tinha uma
padaria encontrou sete espanhóis escondidos dentro do seu forno e que morriam de medo
dos portugueses.
Quando resolveram sair do forno, a mulher matou um a um com uma pá para levar
pão ao forno.
Dizem que o rei espanhol D. João I de Castela, fugiu vestido de padre para
Santarém e depois pegou um barco e fugiu pelo rio Tejo o mais longe possível de Portugal
e foi para a cidade espanhola de Sevilha.
A grandiosidade do Mosteiro da Batalha foi para mostrar aos espanhóis a vitória e o
poderio português.
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A civilização Judaica
Primeiramente alguns poderiam inquirir sobre o termo “civilização”.
Samuel P. Huntington no seu livro “O Choque de Civilizações” cita que
após 1990, que existem no mundo nove civilizações: Ocidental (Estados
Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Itália, França Espanha, Austrália e
outros), Africana, Islâmica, Sínica (Chinesa), Hindu, Ortodoxa (Russa), LatinoAmericana (Brasil, México, Argentina e outros), Budista e Japonesa.
Huntington tem dúvidas se existe a civilização africana e aponta outra
civilização muito importante, embora de pequeno número, a civilização judaica,
a qual o historiador Toynbee a descreve como uma civilização parada no tempo.
Não concordo com Huntington e Toynbee. A civilização judaica é
extremamente importante pois ela influenciou o Cristianismo e o Islamismo que
são as maiores religiões monoteistas do mundo.
Cerimônias judaicas
Existem no mundo 14 milhões de judeus (1997). Dos 14 milhões de
judeus que existem no mundo, 3,5 milhões moram em Israel, 5,75 milhões nos
Estados Unidos e 0,75 milhões no Canada, México e América do Sul. Em 1994
moram em Israel cerca de 5.460.900 pessoas.
Uma pessoa é judia se sua mãe é judia ou se elas se converteram ao
judaísmo. Os judeus Ortodoxos não aceitam os convertidos ao judaísmo e nem
os casamentos mistos.
A circuncisão é feito nos meninos judeus no oitavo dia. É a cerimonia
chamada mobel. Quanto aos benefícios da circuncisão é bastante discutível.
Quanto as mulheres não são feitas cerimonias. Entre os judeus ortodoxos, pagam
cinco shekels após 31 dias do nascimento quando a criança é um homem. Esta
cerimonia é chamada de Pidyon Haben.
Aos 13 anos de idade é feita uma cerimonia bastante importante para os
judeus. É o bar mitzvash, que é feita somente para homens. Para as mulheres
quando completam 12 anos, é feito o bat mitzvash. Nas sinagoga, os jovens,
devem ler um trecho em hebraico do Pentateuco e do livro dos Profetas. Os
judeus ortodoxos, não reconhecem a festa para as mulheres.
O casamento deve envolver duas pessoas judias. Não deve haver
casamentos mistos, mas hoje atingem a 50% dos casamentos judeus. O
casamento é um contrato, o ketubah. Numa cerimonia de casamento judeus, é
estranho a quebra de um vidro. Esta simbologia é de origem obscura e parece
que simboliza talvez, a destruição do Templo de Jerusalém.
Quando uma mulher judia se divorcia, o marido lhe fornece um
documento chamado get, para que ela possa se casar novamente. Se um mulher
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divorciada não tem o get, o filho é ilegítimo e denominado mamzer. Um mamzer
não pode casar com nenhum judeu, somente com outro mamzer.
O sabbath é o dia do descanso dos judeus. É o sétimo dia. Começa na
sexta feira ao anoitecer e termina no por do sol de sábado. Neste dia não se anda
de automóvel e nem se aperta o elevador de um elevador.
Festas judaicas
As festas judias mais importantes são: Passover, Shavout, Succoth,
Simchat, Yom Kippur, Hanukkah e o Purim.
O Passover ou passagem do senhor, é a Páscoa. ou Passash É a festa
dos Pães sem Fermento. É um festival que dura sete dias, durante o qual é
proibido comer pão com fermento (pão ázimo) por ordem do Senhor.
Comemora-se neste dia, a saída dos judeus do Egito.
O Shavout é a festa das semanas e marca o fim das colheitas.
O Succoth ou festa dos tabernáculos, é o festival anual do outono.
O Simchat marca o fim e o inicio do ciclo de leitura da Torah.
O Yom Kippur é o dia do perdão.
O Hanukkah é a festas das luzes e sua comemoração deve-se a vitoria dos
Ortodoxos Macabeus sobre os Helenistas, que queriam abolir a religião judaica.
São acendidas nove velas, sendo uma por dia.
O Purim, uma das celebrações judaicas mais antigas. Comemora a
salvação dos judeus persas, que foram salvos da aniquilação sob o mandato do
rei persa Xerxes I, como consta do Livro de Ester. A celebração consiste em
um banquete, na oferenda de esmolas, no envio de comida a amigos e vizinhos
e no cântico do texto de Ester.
Talmud
Rabi que dizer “ mestre,” ou ”professor.” Jesus Cristo era chamado de
Rabi. A suprema corte judia era o Sinédrio. Mesmo com a destruição do templo
de Jerusalém pelos romanos, a organização judaica continuou. A partir do
terceiro século, começaram aparecer os sábios , os tannaim, que tudo sabiam da
lei judaica. A lei oral transmitida de rabino para rabino de tannaim para
tannaim, criou o Mishnah. A interpretação da bíblia pelos rabinos é chamada de
midrash.
O templo de Jerusalém ruiu mas a palavra do senhor sobreviveu e
continua a inspirar todos os judeus.
Os sucessores dos tannaim foram os amoraim. Na Palestina foi composto
o Talmud Palestino escrito em aramaico 150 anos antes do Talmud da
Babilônia. Na Babilônia foi escrito o Talmud da Babilônia escrito em aramaico
no sexto século. Devido ao poder que a Babilônia tinha naquele tempo, o
Talmud da Babilônia é o mais difundido.
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Os talmudes incluem de tudo, teologia, folclore, lendas, piadas e ética.
No século IV os romanos declararam o Cristianismo a religião oficial e os
judeus passaram a ser vistos diferentemente e até perseguidos.
No século VII surgiu o islamismo, com o livro “Alcorão”, “a última
palavra de Deus” e com os exércitos muçulmanos, os judeus e católicos também
tiveram problemas.
Em 1290 os Judeus foram expulsos da Inglaterra e da França.
Com o Édito de 21 de março 1492, os judeus foram expulsos da Espanha
pelos reis católicos Fernando e Isabel, cujo lema era: “Üm país, uma religião,
um reino”. Mais tarde a Espanha dominou Portugal e expulsou os judeus de
Portugal. Isto foi um grande atraso para Portugal e para Espanha, que só se
recuperaram 350 anos após.
Os judeus expulsos de Portugal foram principalmente para a Holanda,
onde até hoje conservam uma caixa onde se encontra a chave da sua casa. O
filósofo Baruch Spinosa era filho de judeus portugueses.
Os rabinos dizem que a lei oral que se encontra nos Talmuds foram
originalmente comunicada por Deus a Moisés no Monte Sinai, ao mesmo tempo
em que foi feita a Lei Escrita.
Pentateuco ou Torah
Chama-se Pentateuco ou Torah, os cinco livro do antigo testamento:
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os cinco livros segundo os
judeus, foram escritos por Moysés, daí serem chamados de Os livros de Moysés.
Os judeus Karaitas só acreditam no Pentateuco, não e nos Talmuds, nas
leis orais. Também não acreditam nos Rabinos, pois a palavra de Deus está no
Pentateuco e eles não precisam de interpretações orais dos rabinos.
Eles dizem o seguinte: Os rabinos acreditam que suas leis e regulamentos
foram transmitidos pelos profetas e nesse caso se é verdade, não deveria existir
nenhuma diferenças de opinião entre eles...
É dever de todo judeu estudar a palavra de Deus na Torah e Talmud.
Na época medieval surgiu o rabino Maimon (1135-1204) nascido em
Córdoba, Espanha, conhecido como Maimonides que produziu a Segunda lei ou
seja o Misneh Torah, simplificando as leis judaicas do Talmud.
Também na idade média surgiu o livro esotérico judaico Sefer Yetzirah,
que foi estudado profundamente na Alemanha.
Os judeus que habitavam a Espanha e países árabes eram denominados
Sephardim e falavam a língua denominada “ladino” e os judeus do norte da
França, Alemanha e leste da Europa eram denominados de Ashkenazim e
falavam o Yiddish.

4

Existe uma seita judaica denominada Hassídica criada no século XVIII,
que usam roupa preta, chapéus pretos, barbas e são encontrados bastantes nos
Estados Unidos e Israel.
A idéia de que os judeus deveriam ter uma terra e formar uma nação, que
é o sionismo foi criado no 19th século por Felix Mendelssohn que morava em
Viena em 1820 e que escrevia em Yiddish.
Outro movimento importante dos judeus é a Reforma, (que não tem nada
haver com a Reforma Protestante de Martinho Lutero) cuja figura central é
Abraham Geiger (1810-1874). Mudaram o Sabbath de sábado para domingo.
Anti-semitismo
O termo anti-semitismo foi criado em 1870 pelo jornalista alemão
Wilhelm Marr. Marr que não tinha nada contra a sua religião judaica, porém
acreditava que os judeus eram seres de outro planeta (alienígenas).
É famoso no mundo o anti-semitismo no caso do Capitão francês Alfred
Dreyfus (1859-1935) que foi perseguindo no exercito francês por ser judeus.
Émile Zola, publicou em francês um famoso texto denominado “J’accuse “ ou
seja “Eu acuso”. Dreyfus foi reincorporado ao exercito francês e deixado a
disposição.
Uma outra publicação totalmente absurda é o “Protocolo dos Sábios do
Sião”, que surgiu na Rússia em 1880 e sai nos jornais russos em 1903. O Czar
Nicolau II, desterrou um oficial russo que lhe entregara este livro absurdo, pois
apresenta um monte de incoerências e foi feito somente para prejudicar os
judeus.
Sionismo
Theodor Herzl (1860-1904) é o fundador moderno do Sionismo. Existem
muitos judeus que não são favoráveis ao Sionismo. Dizem que tem a sua religião
e não precisam de pátria especifica. Na maioria eles moram nos Estados Unidos.
Morte
A idéia de morte é meio confusa entre os judeus. Contrariamente ao que
pensava Platão, o judeu acha que o corpo e a alma estão sempre juntos. Não
acreditam em reencarnação. Acreditam, porém na ressurreição, pois quando
chegar o Messias, todos os mortos ressuscitarão. Acreditam na salvação, através
das boas ações e obediência as leis judaicas.
Brasil e os judeus
Quase ninguém sabe que haviam muitos judeus no Brasil e que os
mesmos estavam principalmente na cidade de Recife no Estado de
Pernambuco. Em 1630 foi fundada a primeira sinagoga em toda a América

5

(Norte, Central e Sul). Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, os
tribunais de inquisição, expulsaram os judeus brasileiros e estes foram em
1654 para Nova York, onde fundaram a primeira comunidade judaica da
América do Norte.
Continuando ainda sobre história dos judeus, não devemos esquecer que
a pobreza de Portugal e da Espanha durante cerca de 350 anos, se deve a
expulsão dos judeus do seu pais. O mesmo aconteceu com o sul da Itália.
Quem quiser saber porque algumas nações são tão ricas e outras tão
pobres, deve ler o livro “Riqueza e a Pobreza das Nações” do escritor
americano David S. Landes.
Seitas judaicas
Existem judeus pretos vindo da Etiópia. Em 1984 cerca de 8.000 judeus
pretos deixaram a Etiópia e foram para Israel
Em Israel a religião oficial é a Ortodoxa. Nos Estados Unidos onde
existem mais judeus, as estatísticas mostram que aproximadamente 53% dos
judeus não são pertencem a nenhuma sinagoga. Os 47% que freqüentam as
sinagogas, 23% são Conservadores, 9% Ortodoxos e 13% Reformistas.
Os Hassídicos estão enquadrados junto com os Ortodoxos.
A Reforma Judaica surgiu em 1840 na Alemanha e os judeus que foram
da Europa para os Estados Unidos, criaram o movimento Reformistas em 1880.
São anti-sionistas, não respeitam o Sabbath e as sinagogas são conhecidas como
Templo.
O movimento judaico Conservador apareceu em 1840, respeitam as
tradições judaicas e até as mulheres podem ser rabinos. Suas idéias são muito
parecida com o a dos Ortodoxos.
Em 1920 apareceram nos Estados Unidos um movimento denominado
Reconstrucionista, que afirma que o judaísmo é uma civilização e rejeita a
noção de que Deus escolheu o povo judeu e não aceita que os livros da Bíblia
tenham alguma inspiração divina.
Devido as divisões cada vez maiores entre os Ortodoxos, os
Conservadores, Reformistas e Reconstrucionistas, pode-se dizer hoje, que a
religião judaica não é simples.
Na verdade os judeus estão sempre divididos e sempre discutindo. Há um
dito popular entre os judeus “Onde há quatro judeus, teremos seis opiniões”
Mesmo com as mudanças religiosas, o povo judeu, escolhido por Deus,
continuará para o seu futuro desconhecido.
Os judeus nunca esquecem que após a queda de Jerusalém no ano 70 d.C.,
960 judeus se suicidaram quatro anos depois, no topo da montanha na fortaleza
de Masada, depois de serem assediados durante 3 anos pelas legiões romanas.

6

Os judeus preferiam a morte, a serem levados a Roma e vendidos como
escravos.
“Masada nunca mais.”

282-A civiliação mais velha das Americas: Caral no Peru
Bem antes dos Incas, existiu a civilização de Caral. Estava
nos vales de três rios do Peru: o Supe, Pativilca e Forteleza,
todos localizados na parte central do Peru.
Ela começou aproximdamente 3000 a.c até 1800 aC
durando cerca de 1200 anos.
Existe datação de instrumentos musicais feito de ossos
de animais da civilização de Caral datado com carbono 14 em
2627 aC. Comumente fala-se que a civilização começou 3000
aC, mas alguns pensam que foi 5.000 aC. A civilização de Caral
data da mesma época dos Sumérios que é considerada a mais
velha do mundo.
Dista da cidade de Lima de 185 km ao norte e fica na
costa do Peru
Usavam para comunicação entre eles o Quipu que se
achava que era invençao dos incas, mas apareceu uns 4000
anos antes.
Na civilização Sumeria acharam mais de 40.000 tabletes
de argila que era a biblioteca de Ninive em escrita cuneirfome.
Mas em Caral ninguem consegui decifrar até agora se tinha
informações escritas nos quipus.
Em Caral não acharam armas e que mostra que era uma
civilização pacifica.
Tinham istrumentos musicais feita de ossos de animais
como flautas e cornetas.
Existem 6 estruturas piramidais sendo a maior com 18m
de altura e base de 130m x 150m.
Em 3000 aC foi achada pela primeira vez a escrita
cuneiroforme dos Sumerios na cidade de Ur e nesta epoca já
existia o quipu de Caral.

Acharam em Caral restos de Coca e outro afrodisiaco
achado nas florestas tropicais chamado achiote, Pensa-se que
eles faziam o comércio de tais produtos afrodisiacos.
A sua alimentação 50% era do mar e 50% da agricultura.
Tinham canais de irrigação com ideias bem avançadas.
Tudo indica que mudanças climaticas fizeram queo vento
trouxesse grande quantidade de areia prejudicando a sua
agricultura e não se sabe porque, a pesca devido a efeito de El
Nino acabou e aos poucos eles foram se mudando. Houve
também varios terremotos muito fortes, mostrado pelos
consertos feitos nas pirâmides.

Pirâmides de Caral peru

Grande priamide de Caral

Quipi

O monolito9 tinha funções asacerdotais e astronomicas

Abrahan Lincoln

Lendo o livro “Lincoln” de Doris Kearns Goodwin publicado em 2013, tive um
conhecimento muito bom da guerra de Secessão, da vida de Lincoln (1822-1865) e da
escravatura.
Quando era pequeno víamos muito no cinema filmes sobre a guerra entre o Norte
e Sul dos Estados Unidos e geralmente ficávamos com pena do Sul que estava sempre em
inferioridade numérica e de recursos em relação ao Norte.
Em filmes do oeste selvagem americano muitas vezes torcíamos pelos índios que
sempre eram os mais fracos.
Mas esta impressão mudou, pois, o Sul apesar de ter menos homens e
equipamentos militares, era muito bem comandado pelo General Robert Lee (1807-1870)
e o presidente Lincoln teve uma participação muito grande nas decisões das batalhas e no
esforço de guerra.
Os sulistas chegaram algumas vezes muito perto de Washington e muitas pessoas
fugiram ao som do barulho dos disparos dos canhões, mas Lincoln permanecia confiante
no seu exército.
Não foi fácil como a mim me parecia. O que não aprendi na escola é que logo no
início da guerra, Lincoln convidou o General Lee para ser comandante supremo das forças
do norte, mas como ele tinha nascido no estado de Virginia e este estado tinha-se rebelado
contra o Norte, Lee pediu baixa do exército e logo depois foi convidado a comandar o
exército da Virginia e de todo os estados confederados.
Uma vez nos Estados Unidos visitei a casa onde morava o General Lee. Era
enorme com dois pavimentos e a primeira coisa que pensei foi de como ele teve coragem
de se aventurar em uma guerra tão sangrenta morando numa casa daquelas.
O Sul produzia ¾ do total de algodão do mundo, que era exportado
principalmente para a Inglaterra onde fazia funcionar os teares e dava milhares de
empregos.
Com o bloqueio do acesso pelo mar aos portos do Sul, a Inglaterra quase chegou
a considerar os Estados Confederados como uma nação e Lincoln praticamente ameaçou
a Inglaterra com uma guerra.
Sabemos que o Brasil vendeu muito algodão para a Inglaterra na época, ficando o
império Brasileiro na época um pouco mais rico que os Estados Unidos da América.
Outra observação é que Lincoln quando foi eleito presidente fazia parte do seu
governo não prejudicar os estados do Sul com a emancipação dos escravos. Sempre achei
que a libertação dos escravos tinha sido uma atitude muito fácil que Lincoln tomou.

Na verdade, foi muito complicado, pois, alguns do governo eram contra e outros
achavam que Lincoln deveria mandar os escravos para uma ilha no Caribe ou mandá-los
todos para a África.
Lincoln muito cauteloso convidou uma comissão de negros libertos para ir à Casa
Branca juntamente com Frederick Douglass (1818-1895) que era negro e escritor.
O objetivo era discutir sobre a Emancipação dos escravos (que se deu em 1 de
janeiro de 1863) e Lincoln ficou surpreso de que os negros já moravam nos EUA há três
gerações e se consideravam americanos, assim como os imigrantes alemães e irlandeses.
Não queriam sair do pais em hipótese nenhuma.
Mas o que provocou a Emancipação dos escravos foi uma grande derrota sofrida
pelo Norte frente as tropas do General Lee na chamada Batalha da Península. Então
Lincoln pensou que quem fazia as fortalezas, cavavam as trincheiras e eram cozinheiros
e carroceiros eram os negros e também trabalhavam nas fazendas
. Então se emancipasse todos os 3,5 milhões de negros nos estados do Sul,
desestabilizaria a economia dos confederados. Lincoln queria antes de tudo salvar a
União. Outra curiosidade é que havia estados limites com o Sul e que apoiavam o Norte
e que tinham 0,425 milhões de escravos e estes não foram emancipados.
Na guerra de Secessão morreram dos dois lados 600.000 homens sendo que todos
os Estados Unidos na época tinha população de 32 milhões de habitantes e hoje seria
aproximadamente 5 milhões de mortos.
Se alguém assistiu o filme antigo denominado “O Vento levou” vai notar o estrago
que o general Scherman (1820-1891) fez no Estado da Geórgia queimando totalmente a
capital Atlanta.
Para quem gosta um pouco de história, em Guarulhos morou o engenheiro
agrônomo americano dr. Benjamim Harris Hunniccut nascido em Atlanta e que era primo
de dois irmãos gêmeos que aparecem no filme citado.
Ele após formado em Atlanta trabalhou na famosa fazenda “Tara” que aparece no
filme.
A convite do seu filho dr. Benjamim Harris Hunnicutt Junior visitei a casa onde
ele morou em Guarulhos, vendo dois livros escritos em inglês sobre agronomia brasileira

no tempo de Getúlio Varga. O seu pai Benjamim Harris Hunnicutt (1886-1962) era
adventista e veio para o Brasil e fundou a Escola Agrícola de Lavras e lá o Junior
também estudou e foi professor.
Mais tarde em 1934 foi convidado para ser Diretor do Mackenzie (1934-1951) na
capital de São Paulo e o filho me contou que o seu pai pegou um carro e veio até
Guarulhos até achar um lugar agradável para morar e onde viveu toda a sua vida e morreu.
Desde muito tempo os engenheiros civis do Mackenzie vinham nas férias fazer
levantamento plani-altimétrico

nos picos das montanhas próxima a casa do dr.

Benjamim, os quais davam nomes exóticos aos morros e picos vizinhos como, “Morro do
puta que pariu”, e outros.
Outra curiosidade é que no término da guerra de Secessão, a família do general
Lee foi muito perseguida e se mudaram para o Estado de São Paulo no tempo de D. Pedro
II onde receberam terras nos locais onde hoje é cidade de Americana e Santa Bárbara do
Oeste.
A cantora de rock Rita Lee é mesmo parente do famoso general Lee.
Engenheiro Plinio Tomaz 24 de maio de 2014

230- Agua na Bíblia (português e alemão)

Então Deus fez o firmamento e separou as águas que
ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima.
Gênesis 1:7 Bíblia NVI

Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser
unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewö̈ lbes.
So geschan es und Gott nannte das Gewölbe Himmel.
Die Anfänge 1:7 Die Bibel- Einheitubersetzung

Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se
enche; ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a
correr
Eclesiastes 1:7 Bíblia NVI

Alle Flüsse fliessen ins Meer, das Meer wird nich voll..
Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um
wieder zu entspringen.
Kohelet 1: 7 Die Bibel- Einheitubersetzung
Gesang der Geister über dem Wasser
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muß es.
Ewig wechselnd.
Johann Wolfgang Goethe 1749-1832
Guarulhos, 03 de julho de 2016.
Plinio Tomaz

Aldeias de Potemkin
Em 1905 havia um grande navio Russo chamado Potemkin. Era um dos
maiores couraçados do império csarista. Os marinheiros eram muito
maltratados e fizeram uma revolta que foi precursora da revolução
comunista de 1917. Os comunistas fizeram em 1925 um filme chamado
“Encouraçado Potemkin” que é considerado por muitos, um dos maiores
filmes do mundo. Mas quem era Potemkin?
Na Rússia do século XVIII havia uma grande imperatriz chamada
Catarina.
Catarina teve mais de 30 amantes e o mais firme deles foi o general
Potemkin que dominou a Rússia por 17 anos, sendo que em 10 anos construiu
inúmeras cidades, portos e navios de guerra.
Para impressionar o mundo das suas obras na Rússia, Potenkin
programou uma viagem composta da imperatriz Catarina, diversos reis da
Europa e ministros de vários paises. Iam de cidade nova em cidade nova e
todos ficaram impressionados de como, em tão pouco tempo, Potemkin
mudara a Rússia.
Um jornal alemão o ridicularizou dizendo que os prédios que existiam
nas cidades eram só fachadas e que seriam as mesmas de papelão, e que as
pessoas após a visita das cidades, eram transferidas de uma para outra,
levando inclusive, os animais e que no fim da viagem morreram de fome. Daí
ficou esparramado no mundo as chamadas “Aldeias de Potemkin” como
sinônimo de farsa.
Potemkin morreu em 1791 e alguns anos depois em 1812 a França
invadiu a Rússia pensando quão fácil seria a vitória, talvez baseado que tudo
era de papelão. Napoleão chegou até Moscou e depois foi derrotado pelo
inverno russo e pela força militar.
Mesmo os alemães quando invadiram a Rússia em 1941 achavam que os
tanques dos Russos eram de papelão, o que era difundido nos jornais
alemães. Tiveram a surpresa de ver os enormes tanques de aço Russos T-34.
A idéia das “Aldeias de Potemkin” pegou tanto que nem os americanos,
acreditavam nos Russos na corrida espacial, mas em 4 de outubro de 1957
foi lançado, em volta da Terra, o primeiro satélite do mundo o Sputinik I.
A lição que se aprende é que nunca se deve subestimar ninguém.

General Potemkin

Encouraçado Potemkin

229- Alexandria
Desde jovem ficava muito impressionado com a cidade
de Alexandria.
Alexandre, o Grande procurava um lugar para fazer um
porto para suprimentos a sua terra natal, a Macedônia.
Em 332 a.C., Alexandre escolheu o local que não tinha
sedimentos no porto e deu o nome de Alexandria, e o arquiteto
grego Dinacrates fez o projeto usando ângulos retos nos
cruzamentos das avenidas e pensando na direção do vento, na
água potável e na alimentação. Foram feitos prédios públicos,
universidades e bibliotecas.
A biblioteca de Alexandria se tornou o centro do mundo
oriental e ocidental, do ano 300 a.C. até 642 d.C.
Em Alexandria, viviam sem problemas os gregos, judeus
e egípcios.
A geometria, sem dúvida, nasceu no Egito, e o grego
Euclides escreveu Elementos em 300 a.C., cujos textos
modernos foram preparados por Théon, pai de Hipátia.
Os habitantes de Alexandria gostavam de dar apelidos e
chegaram a ter muitos problemas por causa disto.
Quando Alexandre, o Grande morreu, o seu império foi
dividido entre seus generais e Ptolomeu ficou com o Egito e foi
morar em Alexandria, levando o corpo de Alexandre.
Cleópatra era da família de Ptolomeu e, portanto, era
grega.
Lá em Alexandria estiveram Cleópatra, Marco Antonio,
Júlio Cesar, Otavio Cesar Augusto.
Arquimedes estudou em Alexandria e foi para Siracusa
com grandes ideias.
Hipátia, que era matemática e pensadora, foi
assassinada em 415 d.C. pelos cristãos, acabando o mundo
grego. No ano 641 d.C., o general muçulmano Amru acabou de

vez com Alexandria. Mandou queimar todos os livros que
tinham sobrado desde Cirilo e obrigou todos a professar a
religião muçulmana e quem não aderisse seria morto, com
exceção dos judeus, que tinham que pagar um imposto
especial.
É interessante pensar que, quando havia muitos deuses
a adorar, nunca houve uma guerra por causa deles, mas
quando os judeus disseram que havia só um Deus, daí é que
começaram as guerras religiosas.
Após a chegada dos muçulmanos, em 641 d.C.,
Alexandria começou a decair e, em 1 de julho de 1798, quando
Napoleão esteve lá, só havia 4.000 habitantes.
Terremotos em várias datas também prejudicaram
Alexandria, pois 20% da sua área foi afundada por terremotos
e liquefação o solo. Hoje, tais locais são pontos turísticos de
mergulhos submarinos para ver os palácios afundados.
Em Alexandria estava a sétima maravilha do mundo que
era o Farol de Alexandria. Foi construído em 280 a.C. por
Ptlomeu II e ficava na ilha de Faros. Tinha 150m de altura e,
através das chamas e espelhos, podia ser visto até 50 Km de
distância.
Hoje, Alexandria é uma cidade egípcia com 5 milhões de
habitantes, mas não tem mais a influência cultural que teve até
a morte de Hipátia, em 415 d.C.

Guarulhos, 26 de junho de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

279- Aqueduto mais antigo da América do Sul
No Peru a 3300 m de altura em relação ao nível do mar foi
executado em 1500 aC o aqueduto de Cumbemayo pela civilização
Caxamarcha antes dos Incas.
Tem 8 Km de comprimento e atravessou os Andes, da bacia do
Atlântico para o Pacifico. Cumbemayo que dizer em quíchua, canal bem
feito.
Existem curiosidades de como os construtores cortaram as rochas
O canal possui trechos com zig-sag que na verdades são
dissipadores de energia e cujo cálculo mesmo hoje é muito complicado.
O objetivo do dissipador de energia é diminuir a velocidade da água
dentro do canal.

Estes zigzag que os arqueologoss não sabem explica é que são
dissipadores de energia no aqueduto de Cumbemayo.

yo

A Armada Invencível
Em maio de 1584 no reinado do rei católico Felipe II, os
espanhóis acharam que iam derrotar a Inglaterra e tiveram a
idéia de fazer uma frota com 550 navios e 90.000 homens que
foi chamada de “Armada Invencível”.
Foi um fiasco total. Até Miguel Cervantes, autor de Don
Quixote e que foi ferido em 1571 na Batalha de Lepanto, acabou
sendo preso duas vezes por desvio de dinheiro. Sua função era
coletar impostos e arranjar suprimentos para a frota como grãos
e óleos.
Os espanhóis puseram no comando da “Armada Invencível” o
Duque de Medina Sidonia que tinha 37anos e nunca tinha entrado
em um navio.
Até Portugal entrou na luta a favor da Espanha, lembrando
que Portugal em 1580 fora anexado à Espanha.
Naquele tempo a Espanha era muito rica, pois recebia a
prata e ouro de suas colônias na América do Sul e Central, mas os
piratas ingleses como Francis Drake estavam pilhando a carga de
todos os navios, sendo quem em 1586 não chegou nada de ouro e
prata das minas do Peru e do México. Nesta época a Inglaterra
tinha como rainha, Elisabete I que era Anglicana e perseguia os
católicos, a qual mandou executar a rainha católica Maria
Stuart.
A Espanha para ter o agrado do Papa Sixtus V, prometeu
que quando as tropas espanholas estivessem no solo inglês, daria
um milhão de ducados em ouro. Neste ponto os espanhóis foram
inteligentes, pois o ouro nunca foi entregue ao Papa Sixtus V.
A organização da “Armada Invencível” faz a gente dar
risada. Havia navios que tinham canhões, mas não tinham
munições. Havia outros que tinham munições, mas não tinham
canhões. Além do mais havia problema de comida e água. Tinha
navio que estava cheio de comida, mas não tinham canhões e nem
munições. Parece o inferno brasileiro, quando uma coisa funciona
a outra não.

Havia navio que tinha recebido munição que não era para os
seus canhões, pois na época não havia padronização de
fabricação. Imagine ser o comandante do navio onde as balas dos
canhões não entravam na boca dos mesmos, pois eram de bitolas
diferentes.
O suprimento de água dos navios deveria ser pego em
Lisboa, mas os portugueses como não gostavam dos espanhóis,
sabotaram a frota, queimando os barris de madeira para
armazenamento de água potável. Não havia, pois água suficiente
para os homens e para os cavalos que iriam desembarcar na
Inglaterra.
Os navios partiram em março de 1588 em direção a
Inglaterra. Houve uma batalha na qual os espanhóis perderam,
mas houve uma tempestade tão grande que os navios se
dispersaram, afundaram e alguns retornaram a Espanha.
A Inglaterra diz que derrotou a Espanha, mas os espanhóis
disseram que foram derrotados pelas “forças da natureza”. Na
verdade os dois lados têm razão. A meu ver por tudo que li a
respeito, a causa da derrota espanhola foi a tempestade e o
desconhecimento das correntes marítimas ao norte perto da
Inglaterra.
Os canhões ingleses tinham maior alcance que os espanhóis,
pois eram mais modernos. Os navios ingleses atiravam nos
espanhóis e os afundavam, enquanto que os tiros dos canhões dos
invasores não os atingiam.
Os navios espanhóis eram grandes e pesados, difíceis de
serem manobrados, enquanto que os ingleses eram leves e bem
armados.
Até o pirata Francis Drake foi comandante naval inglês
derrotando os espanhóis na batalha de Gravelines em 29 de julho
de 1588. Nesta batalha os ingleses usaram barcos incendiados e
atearam fogo nos navios espanhóis.
No final de todas as batalhas e tempestades voltaram para
a Espanha somente 67 navios e 10.000 homens, sendo que a
maioria morreu por falta de comida e água.

Em 1604 um punhado de soldados espanhóis desembarcaram
na Inglaterra, comandado por Don Carlos de Amesquita
queimando várias cidades.
Mesmo com a derrota da “Invencível Armada”, a Espanha
continuou trazendo ouro e prata das Américas.
Os piratas Francis Drake e John Hawkins em 1595 foram
mortos na América espanhola em confronto com navios espanhóis.
Existem opiniões discrepantes entre os ingleses e os
espanhóis a respeito da Armada Invencível, a começar pelo nome
que os espanhóis negam.
A grande verdade é a total desorganização de uma armada
naval sem pessoal competente e treinado. Por outro lado, houve o
problema da tempestade, da falta de conhecimento das
correntes marítimas ao norte da Inglaterra e erros de logísticas
relativos a suprimentos e munições e treinamento de pessoal.
Na
segunda
guerra
mundial quando
os aliados
desembarcaram na Normandia – França tiveram todo o cuidado
para que não fossem comandados por um Duque de Medina.

O pirata Sir Francis Drake

Mapa mostrando que a frota saiu de Lisboa e se dispersou.

British groups attack the Armada crescent off the Isle of Wight.
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Arte gótica
Todos estamos cansados de ouvir falar das igrejas góticas existentes
na Europa. Quem não as viu provavelmente teve conhecimentos delas
através de filmes na televisão ou fotos em jornais.
A minha curiosidade nasceu quando vi o mosteiro de Santa Maria da
Vitória, conhecido como mosteiro da Batalha em Portugal, obra feita por
rei D. João I de Portugal em comemoração a vitória de Aljubarrota contra
a Espanha.
Afinal de contas quem inventou a arte gótica ou arte ogival? Os arcos
romanos todos conhecem. Eram arcos em semicirculo em forma de meia
laranja. Eram pesados e exigiam colunas de grandes dimensões e era
praticamente impossível abrir janelas nos tetos. Quando mais largo era a
abóbada maior seria as colunas e mais pesada era a construção. Esta arte
românica prevaleceu até aproximadamente os anos1100 quando começou
outro tipo de arco. A catedral de Compostela na Espanha é um exemplo de
estilo românico.
Iniciaram-se os arcos em forma de ogivas, ou seja, os arcos ogivais,
também chamado de arco agudo ou arco quebrado. As construções
passaram a ser bem mais leves, as colunas bem menores e possibilitou a
colocação de vitrais para a entrada da luz.
Pesquisei e perguntei a vários professores de arquitetura.
Praticamente na Europa a arte gótica iniciou pelos anos 1100 e
terminou pelos anos 1300. Não foram os alemães que a inventaram, pois o
nome gótico era usado para o que estava fora de Roma, para os godos, ou
seja, os bárbaros.
As Catedrais góticas mais conhecidas estão na França: Amiens,
Chartres, Reyms e Nossa Senhora de Paris. Na Espanha a mais famosa é a
de Toledo e Leão.
Por tudo o que pesquisei a conclusão é a seguinte. a arte gótica foi
inventada pelos árabes e com as cruzadas estes conhecimentos foram
passados para a Europa, através dos pedreiros-livres, hoje conhecidos
como os maçons.
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O fim da arte gótica deve-se ao fim da ordem dos Templários em
1314, após ser queimado numa estaca o grão mestre Jacques de Molay
(1243-1314).
Os pedreiros livres desenharam as igrejas de acordo com a idéia da
imagem do mundo, segundo São Pedro e Damião e introduziram as idéias
circulares e retilíneas usando o esquadro, o prumo e compasso. Para a
arquitetura da idade média o templo representava o corpo de Cristo.
Nas catedrais medievais tem-se a idéia de um corpo desenhado em
três partes, sendo a cabeça arredondada na ábside, os transeptos os
braços e o corpo a nave da igreja.
No livro Apocalipse de João é citado a Jerusalém que desceria dos
céus em forma quadrangular.
Então os pedreiros livres imaginando Deus como o círculo que mostra
a superioridade do Céu e dentro dele a forma quadrangular que é a Terra e
baseado no corpo de Cristo desenharam as suas igrejas góticas. Todas elas
foram desenhadas com envolvimento por um círculo e dentro um retângulo.
Com o teto em forma de ogiva ao invés dos arcos romanos, conseguiuse forma arquitetônica mais bonita, construção mais leve e econômica.
Como eles faziam os cálculos estruturais pelo que sabemos não existe
nenhum documento a respeito.
Uma curiosidade das construções ogivais, ou seja, góticas é que quase
não se conhece quem foram os arquitetos.
Da natureza os maçons tiraram idéias para introduzir nas Catedrais
góticas, como a rosa, o trevo, a salsa, a couve e a folha do morangueiro.
O número três, base da maçonaria, foi sutilmente colocado nos
projetos arquitetônicos, pois em geral as igrejas são divididas em três
partes.
Os macacos e anões significavam os maus espíritos e o gênio do mal.
Está embutida na construção gótica além da geometria dos maçons, a
concepção celeste de Jerusalém, as medidas da Arca de Noé em Gênesis 6,
as medidas do Tabernáculo em Êxodo 25, as medidas do Templo de Salomão
em Reis 7 e as visões proféticas de Ezequiel 40. A luz que é de origem
Divina, segundo Santo Agostinho e o Evangelho de João, faz parte da arte
gótica com os seus vitrais e rosáceas; a harmonia dos sons, conforme
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constatado pelos Pitagóricos e salientado por Santo Agostinho: oitava 1:2
ou 2:3 ou 3:4.
Para Santo Agostinho a expressão musical da relação 1:2, ou seja, a
consonância da oitava mostra Jesus como Deus, no número 1 e o seu corpo e
alma, que é o número 2.
A Catedral de Chartres é a primeira em estilo totalmente gótico e
nela há luz e harmonia, conforme desejava São Bernardo de Clairvaux
(Claraval). Os cistercienses, devido a Ordem de São Bernardo, fizeram a
Escola de Chartres onde difundiram para toda a Europa a arte gótica. Foi
uma revolução na arquitetura sendo abandonado o estilo românico, pois a
arte gótica incluía um misticismo cristão para a criação da Cidade Celestial.
A mística numérica dos maçons foi colocada. Os números simbólicos 7,
10 e 12 figuram constantemente.
As medidas em forma de um paralelepípedo em côvados (1 côvado é
aproximadamente 0,47m)
são : Tabernáculo:1,5 (largura) x 2,5
(comprimento)x 1,5(altura) ; Arca de Noé: 50 x 300 x 30; Templo de
Salomão: 20x 60 x 30.
A catedral de Reims (França) tem sete capelas. As catedrais de
Strasbourg (França) e de Chartres (França) têm igualmente o comprimento
de cento e quarenta e quatro pés que é o quadrado de 12, que é o produto
de 3 por 4.
A Santa Capela de Paris tem cento e dez pés tanto em comprimento
como em altura e vinte e sete de largura, número este que é o cubo de três.
Uma particularidade das catedrais góticas, que o historiador e poeta
italiano Cesare Cantu (1807-1895) informa, é que nenhuma delas está
totalmente acabada.
A construção das catedrais foi rápida. Chartres foi construída em 26
anos e Reims em 21 anos.
Uma outra curiosidade dos templários e da arte gótica é São
Bernardo de Clairvaux (1090-1153), que foi encarregado da ordem de
Cister em 1115.
A ordem dos Templários foi fundada em 1128 em Jerusalém, com
objetivo de proteger as peregrinações aos lugares santos.
Quase ninguém sabe, mas quem organizou a Ordem dos Templários e
que fez todas as regras, foi São Bernardo que se inspirou em Santo
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Agostinho. Tudo foi baseado no número três, assim um templário não
deveria rejeitar combate com 3 inimigos, comungar 3 vezes por ano, ouvir 3
missas por semana, tinham que ter 3 cavalos, comiam carne 3 vezes por
semana, adoravam a cruz solenemente 3 vezes por ano e assim por diante.
Uma outra ordem criada na França por São Bernardo foi “O santo
dever de Deus”, que era composta por carpinteiros, pedreiros e talhadores
de pedra. Mais tarde os membros daquela ordem foram chamados de
“Companheiros do Dever” e foram para Jerusalém na segunda cruzada. O
conhecimento que eles tinham da arquitetura na França foi juntado ao
conhecimento dos árabes e deste intercambio nasceu a arte gótica. De
1160 a 1314 foram construídos cerca de 16.000 monumentos góticos na
Europa, o que vem mostrar o poder dos templários, confirma afirma Walter
Fonseca em seu livro “Jacques de Molay, os templários e a maçonaria”.
Um outro mistério nas catedrais góticas é a construção de labirinto
abaixo do piso no subsolo.
Isto existe na Catedral de Chartres e Amiens. Ninguém sabe o que
realmente representam tais labirintos, mas todos eles levam para um
centro, como o labirinto da Ilha de Creta e que lembra os mistérios do
oriente.
Na igreja de Pont-Hubert próxima de Troyes na França no portal está
escrito em latim: “Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam”
que era o lema dos Templários e que está no antigo testamento Salmo 115“Não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória...”
Em conclusão a arte gótica é uma obra dos pedreiros-livres baseado
no aprendizado do oriente e nos ensinamentos de Jesus Cristo contidos no
novo testamento.
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Catedral de Reims - França
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Catedral de Chartres- França
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Catedral de Notre Dame – Paris
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Mosteiro de Santa Maria da Vitória- Portugal
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As 95 teses de Lutero

É comum a citação de que em 31 de outubro de 1517, o
padre agostiniano Lutero, foi à Igreja do Castelo de Wittemberg
e pregou um cartaz onde estavam as suas 95 teses contra as
indulgências e que daí começou a reforma protestante.
Nem tudo é verdade. Primeiramente não foram 95 teses e
sim 92 (só mais tarde é que Lutero acrescentou mais 3 teses,
passando, portanto para 95). As teses não foram afixadas e sim
mandadas para duas pessoas importantes, que eram o príncipe
Albrecht e o Bispo Jerônimo de Brandemburgo e que nem
responderam a Lutero.
Outra coisa que se diz é que Martinho Lutero era contra as
indulgências, o que não é verdade. Lutero era contra a forma de
vendas das indulgências que o príncipe Albrecht estava fazendo.
A prática da venda das indulgências era totalmente
difundida na época, pois era uma fonte de renda grande para as
igrejas locais e de Roma. A indulgência consistia na compra em
dinheiro da absolvição dos pecados. Acontece que o príncipe
Albrecht mandou corretores para todos os lados venderem
indulgências, à vista ou a prazo, colocando a vantagem de que a
pessoa não precisavam se arrepender dos pecados. Venderam
até indulgências para quem estava morto e desta maneira, a
pessoa podia tirar um parente do purgatório ou inferno e botá-lo
no céu. Foi isto o que Lutero não gostou.
Havia ainda outro espertalhão que era o príncipe Frederico.
Tinha à venda mais de 20mil relíquias, entre elas, os espinhos da
coroa de Cristo, pedaço do manto, um dente de São Jerônimo, um
pedaço da fralda de Cristo, uma palha que forrava a manjedoura
que serviu de berço, uma migalha de pão da última ceia.
Lutero queria somente corrigir um abuso da igreja de Roma
e não queria em hipótese alguma romper com a Igreja Católica,

mas a ganância dos príncipes da Igreja especialmente do príncipe
Albrecht de Mogúncia é que ocasionaram a cisão da Igreja.
Na realidade Lutero fora “convidado” a comparecer em
Roma para discutir o assunto. Entretanto o que realmente
acontecer era a sua morte por determinação da Igreja Católica,
como ocorreu com João Huss pelas mesmas razões, isto é as
“Indulgências”. Para se ter uma idéia, a Igreja começou a vender
indulgências para pecados que ainda não haviam sido praticados.
Era uma poupança para os futuros abusos.

Lutero

As falanges de Alexandre, o grande

Sempre tive a curiosidade de como funcionava as falanges de
Alexandre, o grande. Em um livro da Amazon/Kindle escrito por
Christopher Matthew chamado An invincible beast publicado em
2015 consegui tirar várias dúvidas.
Primeiramente o termo falange é a estrutura retangular usada
pelos gregos pela infantaria.
Cada soldado da falange era chamado de hoplita. O hoplita
tinha um escudo redondo de 90cm de diâmetro, um elmo de bronze,
um protetor no peito e uma lança de 2,5m. A luta era praticamente
corpo a corpo numa distância máxima de 2,00m do inimigo.
A falange com os hoplitas começou em 750 aC e durou 400
anos até o ano 350 aC mais ou menos.
Em várias batalhas contra os persas, os gregos usaram a
falange e os hoplitas, como a de Maratona em 490 aC, Termópilas
em 480 aC e Platea em 479 aC.
No ano 431 a 404 aC houve uma guerra entre os próprios
gregos chamada a guerra do Peloponeso que enfraqueceu todas as
cidades estados gregas, que ficaram exaustas fisicamente,
politicamente e economicamente.
Nesta guerra onde os oponentes usavam a mesma falange,
foram verificadas várias falhas tornando-as muito vulneráveis, pois,
não conseguiam defender bem os flancos e não conseguiam se
deslocar rápido contra o inimigo.
Nisso surgiu o rei Felipe II da Macedônia, o pai de Alexandre,
O grande.
Ele mudou a falange mudando as lanças de 2,5m para 5,0m
(sarissa) e diminui o peso da defesa do hoplita, não colocando
protetor metálico no peito. O hoplita passou a ser denominado
falangista. Seu escudo que antes tinha 1m de diâmetro passou a ser
mais leve com 64cm de diâmetro.
Felipe II dominou facilmente toda a Grécia e seu filho começou
a lutar contra os persas com a nova falange macedônica. Em 331 aC
derrotou os persas na batalha de Gaugamela.

Em 160 aC o general romano Aemilius Paulus derrotou os
gregos na Batalha de Pydna. Desta maneira os romanos se vingaram
a destruição da cidade de Troia pelos gregos e sabe-se que muitos
troianos fugiram e foram para o norte da Itália e deram origem aos
Etruscos.
Os Etruscos habitaram a região norte da Itália, rica em minerais
e se fundiram aos romanos, tanto assim, que o primeiro rei romano
era Etrusco. Muitos costumes romanos são etruscos;
A vitória romana se deu em virtude da liberdade de ação das
centúrias, podendo o centurião mudar a direção da batalha quando
achar ponto mais fraco. Assim os romanos acabaram com a
invencibilidade da falange macedônica.
Uma pergunta que faço a mim mesmo, é porque os persas não
copiaram as ideias novas de Felipe II da Macedônia. Não dá para
entender.
Li uma vez que o maior general alemão das divisões de Panzer
(Tanques de guerra) General Guderiam, visitou a Inglaterra onde
viu uma demonstração de tanques e ficou impressionado e
imediatamente adotou na Alemanha. Os tanques tinham rádio e
viravam rapidamente ao mesmo tempo. Os francêses embora
tivessem tanques superiores aos alemães quando foram invadidos
na segunda guerra mundial, tinha que descer um soldado francês e
ir de tanque em tanque para dar o recado, pois, não tinham rio
comunicação.

Figura 1- Na foto superior está o primeiro hoplita com lança de
2,5m e abaixo está o falangista criado por Felipe II da Macedônia;

Figura 2- Falangista da Macedonia, com sua lança de 5,00m.

Figura 3- Falangista observando a posição das mãos e posição
quando segura a lança de 5,00m

Figura 4- Falange com os falangista da Macedônia, com sua
lança de 5,00m.

Figura 5- Falange com os falangista da Macedônia, com sua
lança de 5,00m.

270- Batalha de Culloden

A última batalha terrestre que ocorreu dentro do Reino Unido foi a
Batalha de Culloden entre escoceses e ingleses, que ocorreu no dia 16 de
abril de 1746. A batalha aconteceu na Escócia no pântano de Culloden.
Os escoceses eram católicos e queriam que o rei da Inglaterra e da Escócia
fosse um católico descendente dos Stuarts. Foram comandados pelo príncipe
Charles que fugiu para a França após a derrota. Os Ingleses foram comandados
pelo odiado Cumberland.
Cheguei a comprar dois livros na Amazon/Kindle sobre a Batalha de
Culloden para entender um pouco. Há um seriado na Netflix chamado
Outlander que é muito bom.
Os escoceses foram facilmente derrotados em menos de uma hora pelos
canhões e rifles modernos ingleses com seus 9.000 soldados.
Com esta derrota deixaram de existir todos os clãs na Escócia e não
puderam mais usar aquela sainha (tartan) e que só foi autorizado 100 anos
depois. Foi proibido também a gaita-de-fole e a língua gaélica escocesa.
Os Highlander (Terras Altas) como eram chamados os clãs escoceses
eram aproximadamente uns 50. Em cada clã o chefe cobrava impostos de
todos na área abrangida pelo clã e tinham obrigação de lutar com ele em
qualquer guerra. Com a derrota de Culloden acabaram-se os clãs e as
obrigações dos súditos passou a ser com a Inglaterra e não com o chefe do
Clã.
Exemplos de alguns nomes de clans: MacGregor, MacDuff, MacLaren,
MacRae, MacKintosh, MacKenzie etc.
A palavra Mac significa “filho” e Nic significa “filha”. Assim
MacDonald é filho de Donald e NicRath significa filha de Rat. Todos do clã
tem o mesmo nome, mas somente o chefe é chamado somente pelo nome
do clã.
O exército escoceses tinham rifles que alcançavam até 27 metros
enquanto que os Ingleses até 70m. Foi um massacre total e os escoceses
nem chegaram a usar os seus canhões ultrapassados.
Os escoceses não tinham um comando único.

Após a derrota milhares de escoceses emigraram para os Estados
Unidos.
Após a derrota de Culloden os escoceses tiveram suas igrejas
saqueadas e destruídas por Cumberland e tinham que fazer batizados e
casamentos escondidos.

209-Castelo de Neuschwanstein
Na Alemanha no Estado da Baviera houve um rei chamado Ludovico
II que construiu 3 (três) castelos: Linderhof, Neuschwanstein e
HerrenChiensee. Visitei os dois últimos, achando o mais importante e
famoso, o Castelo de Newschwanstein que quer dizer: castelo do cisne de
pedra.
A palavra em alemão e seu pronuncia estão abaixo :
Neuschwanstein= neu (noi)= novo; schwan (chuam)= cisne e stein
(estain)= pedra.
Inicialmente no local existiam dois castelos e que foram demolidos
e as fundações do novo castelo iniciou-se em 1869. Esclareço que o rei
Ludovico II gostava muito de cisne e de música e mandou fazer uma Sala
de Canto.
Quando estive lá meu genro Ivanésio Carrilho inspirado pelo local,
cantou em italiano com sua voz de tenor, a música “Nessun Dorma “sendo
aplaudido de pé por nós e pelos visitantes.
Foi este castelo que deu origem ao castelo usado por Walt Disney
nos Estados Unidos.
Uma curiosidade é que o mesmo foi construído em homenagem ao
autor e as obras de Richard Wagner e este nunca conheceu o castelo.
Quase ninguém conhece o fato de que o imperador do Brasil D. Pedro II
convidou Richard Wagner para morar e trabalhar no Brasil, mas o convite
foi recusado.
O castelo fica nos Alpes da Alemanha no Estado da Bavária na
cidade de Fussen. Apesar de parecer uma obra absurda, ajudou muito a
Bavária, pois, foram feitas estradas e muitos artistas internacionais se
mudaram para Munique. Munique então ficou a cidade das artes,
importante como Paris e Roma.
Richard Wagner nascido em Leipzig, compôs as operas Lohengrin,
Tannhauser, Rei dos Nebulungs, Tristão e Isolda e outras. Richard Wagner
era anti-semita e é devido a isto que Hitler o homenageou no castelo de
Neuschwanstein 50 anos após sua morte.

A morte do rei Ludovico II em 1886 é ainda um mistério, pois,
apareceu morto em no lago Stamberg. Dizem que o seu primeiro sinal de
loucura foi quando teve a ideia de fazer um dispositivo para voar. Mais
tarde foi ficando cada vez mais deprimido e não atendia ninguém. Foi
julgado louco por quatro psiquiatras que nunca o viram e nem
conversaram com ele.
As causas da sua depressão foi a guerra da Prússia com a Áustria e
da Prússia com a França que ele adorava.
O rei Ludovico II estudou latim, grego, alemão, francês, inglês.
Estudava 8h por dia e fez a Universidade de Munique aprendendo
química, física e filosofia.
Era apaixonado pelos novas tecnologias, como vapor d’água,
eletricidade, telefone e de voar.
Ele foi contra a nova doutrina papal sobre Infalibilidade. Era primo
da rainha Elisabete (Sissi) da Áustria que casou com o imperador Francisco
José em 1854. Ficou noivo, mas não se casou com a irmã da Sissi chamada
Sofia Carlote, filha da Duquesa da Bavária Ludovika e do Grão Duque
Maximiliano.

Castelo de Newschwanstein
Engenheiro civil Plinio Tomaz
19 de abril de 2015

Rei da Bavária: Ludovico II

Comércio de escravos no Atlântico

Os ingleses fizeram um comércio extraordinário no Atlântico
entre África Ocidental, Brasil, Antilhas e Estados Unidos. O livro
Amazon/Kindle The Slave trade in Africa explica em detalhes tal
comércio.
Os ingleses transportaram 3,4 milhões de escravos da África e
enviaram para as Antilhas e Estados Unidos. Os portugueses
enviaram cerca de 5 milhões de escravos principalmente para o
Brasil.
Os ingleses fizeram o chamado comércio TRIANGULAR do
Atlântico agindo desta maneira:
Os veleiros ingleses saiam de Liverpool ou Bristol na Inglaterra
cheio de tecidos feitos na Inglaterra bem como espingardas feitas na
Inglaterra. Os navios iam lotados até chegar na África Ocidental onde
vendiam os seus produtos aos senhores locais e compravam
escravos a um preço bem barato e lotavam os navios e iam para as
Antilhas ou Estados Unidos.
Vendiam muito caro os escravos e depois enchiam o navio de
rum, tabaco e açúcar. O rum era envazado em fábrica de vidros na
Inglaterra, o tabaco era manufaturado e vendido. O açúcar era
refinado na Inglaterra e vendido. Ganhavam de todo o lado e isto fez
florescer a Revolução Industrial da Inglaterra.
No fim do século 18 os ingleses ganharam 4 milhões de libras
no comércio triangular do Atlântico, enquanto que no resto da
economia britânica foi somente de 1 milhão de libras.
O tráfico de escravos inglês durou 245 anos desde a primeira
viagem de John Hawins em 1562 até 1807 quando houve a abolição
dos escravos na Inglaterra.

Figura 1- Locais da costa ocidental da África de onde saíram os
escravos.

Figura 2- Veleiro escravagista que saia de Liverpol na Inglaterra
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Figura 3- Comércio Tringular da Inglaterra

232-Companhia Holandesa das Índias Orientais

Em 1591 os portugueses fizeram um sindicato entre a Alemanha,
Itália, Espanha utilizando como base o porto de Hamburgo. O objetivo era
as distribuição da pimentas e outras especiarias que vinham da Índia.
A Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC) foi fundada n a
Holanda em 20 de março de 1602. Penso que muito do dinheiro para a
fundação da VOC vieram dos judeus que foram expulsos da Espanha e de
Portugal, que uma maneira muito sutil, se vingaram da injustiça cometida
contra eles.
É sabido que os judeus portugueses quando chegaram à Holanda,
trouxeram a chave das suas casas e que são guardadas com carinho até
hoje. Isto foi confirmado por uma amigo meu. Até o famoso filósofo
Spinosa é filho de judeus portugueses.
Conversei uma vez em uma viagem com um historiador português,
porque expulsaram de Portugal as pessoas mais ricas ? Respondeu que foi
um acerto de casamento do rei português Manoel com uma nobre
Espanhola, sendo exigido pelo Rei Ferdinando e isabela da Espanha , que
fossem expulsos os judeus. Foram estes mesmos reis, que em 1478
introduziram a inquisição na Espanha e a colocaram sob a direção do
infame Tomás de Torquemada.
De 1581 a 1640 Portugal passou a ser governado pela Espanha
sendo que a posse do rei Espanhol Felipe foi na Fortaleza dos Templários
em Tomar, Portugal,.
Em 1669 a VOC era a maior companhia privado do mundo (VOC),
com 50.000 empregados, 10.000 mercenários e 150 navios mercantes e
40 navios de guerra totalmente equipados.
A VOC tirou Portugal do grande comercio das especiarias. Quanto
aos ingleses os mesmos tomaram várias propriedades da VOC diminuindo
o poder da mesma.

E
m 31 de dezembro de 1799 acabou a VOC. A batalha da Republica
da Batávia na Holanda em 1740 e o crescimento do Brasil no mundo,
começou o colapso da VOC.
O século XVII é considerado o século de ouro da Holanda.
Segundo a Teoria do russo Kondratief, a Holanda dominou o mundo
em pelo menos 125 anos. Observar que Portugal também dominou o
mundos durante 125 anos e o interessante que a Espanha apesar de tanta
prata e ouro não dominou o mundo.
A companhia Holandesa as Índias Orientais teve de 660.000
escravos a 1.135.000. O interessante é que os holandeses não levavam
mulheres e se misturavam as mulheres locais.
Os holandeses introduziram onde estiveram a “raça pirâmide”, isto
é, só era importante quem eram descendentes dos holandeses que é
assim na Indonésia até hoje.
No ápice da VOC o orçamento era de 7,4 trilhões de dólares com
preço do ano 2012 ajustado a inflação.
Durante 200 anos os Holandeses praticamente dominaram o
mundo.
Lembrando um pouco da história quando os holandeses ocuparam
o nordeste brasileiro, o famoso Padre Vieira escreveu o Sermão Forte,
onde descreve o poder militar e econômico da Holanda comparando com
Portugal. O Padre Vieira sugeriu que a única saída era que o nordeste
fosse comprado dos holandeses, o que realmente aconteceu, mas quem
pagou fomos nós, os brasileiros.

Engenheiro Plinio Tomaz

8
Crescimento e Declínio das Civilizações Antigas
Porque as civilizações antigas cresceram, chegaram a um ápice e depois
caíram no esquecimento ?.
Vamos citar algumas civilizações bastante importante que existiram no
mundo e que acabaram há muito tempo. Na Mesopotâmia, isto é, a região
localizada na Ásia Menor, que fica entre os Rios Tigre e Eufrates, se
desenvolveu uma civilização realmente extraordinária há 3.000 ano a C, os
Sumérios, que fizeram a primeira escrita conhecida até hoje. Ao mesmo tempo
surgiram os Egípcios no vale do Rio Nilo na África do Norte. Em 2.000 aC
surgiram na Ilha de Creta a civilização denominada Minoana. Em 1.000 aC
surgiu no México os Olmecas e a 900 aC, surgiu no Peru a civilização Chavin.
Em 1.500 aC, surgiu na China a civilização Shang.
Todas estas civilizações cresceram e acabaram. Porque acabaram é que
os historiadores modernos procuram saber. Há um número enorme de teorias e
nenhuma delas funciona plenamente.
Lembro quando comecei a estudar as civilizações, usávamos na escola o
livro de Edward Macnall Burns, História da Civilização Ocidental, no qual
estavam as hipóteses discutidas na década de 1950, tais como as teorias
geográficas, climáticas, topográfica, teoria dos povos nômades, sendo que
nenhuma delas apresentava nenhuma explicação razoável para todos os casos,
sendo a explicação de alguma delas até engraçada.
Hoje surgem teorias sobre a estrutura social, as práticas agrícolas de
irrigação ou não. Existem teorias da evolução urbana e teoria Marxista que
liga a economia com as sociedades existentes na época. Mais recentemente
temos a teoria da organização espacial, que analisa a expansão das cidades e
as similaridades de uma cidade com outra. Temos ainda as teorias da
alimentação, baseadas no comércio e na tecnologia. Mesmo usando métodos
cronométricos de dotação, ainda fica difícil para se achar as verdadeiras
causas da queda das civilizações antigas.
Alguns autores citam o crescimento da população com a intensificação
da agricultura e depois a queda na produção agrícola. Citam também o uso de
recursos minerais e a escassez dos mesmos. Aplicam-se atualmente
computadores eletrônicos, com modelos de sistema dinâmico, onde entram um
número enorme de variáveis, inclusive com dados sobre o meio ambiente, mas
que também não chegam a nenhuma conclusão aceitável para todos os casos.

Sobre estas antigas civilizações, elas alcançaram um nível alto de
sofisticação e minha pergunta é porque o que eles aprenderam não foi
ensinado para o outros povos. Assim, os Minoanos da Ilha de Creta, que fica
no Mar Mediterrâneo, tinham um Palácio do Rei Minos em Knossos , que
tinha banheira e bacia sanitária com descarga, quase igual ao que se usa hoje.
Porque estes conhecimentos não foram difundidos para outros povos?
Numa segunda feira de manhã, no dia 15 de outubro de 1764, estava
em Roma o escritor Inglês Edward Gibbon quando ouviu uns monges
cantando e daí escreveu o livro “O Declínio e Queda do Império Romano”
que atribuiu a queda do império romano a três fatores:
a) crescimento da religião cristã, diminuindo os interesses do homem
no governo;
b) preocupação constante do romano com a luxuria e os prazeres e uma
corrupção total da sociedade;
c) pressão dos povos germânicos ao norte, que ficavam nas fronteiras
sempre ameaçando atacar os romanos.
O que parece ser mais certo é que a queda dos romanos se deveu a
constante pressão dos exércitos dos germanos.
Existem autores como Tymothy R. Roberts, que no seu livro “Ancient
Civilizations” publicado em 1997 optam por uma causa extrema, que é as
pressões dos povos externos. Assim aconteceu com os Romanos, com os
Babilônicos, com os Assírios, os Egípcios e com Atenas. Para estes povos
parece bem evidente a causa da queda devida a pressões dos vizinhos. Mas
será esta a causa real ? Eu não sei.
De modo geral os países ricos ficam cercados por países pobres que
querem a sua riqueza. Estes ataques constantes e durante séculos, um dia
surgem os resultados. Nos tempos atuais olhe-se a Áustria, cujo ódio aos
estrangeiros cresce a cada dia (xenofobia), pois acham que estão sendo
invadidos pelo povo pobre do leste e que irão acabar os benefícios sociais e
diminuir a riqueza da população, coisa que fatalmente ocorrerá. Segundo um
filosofo alemão, que não me lembro o nome as grandes invasões do leste ainda
não começaram.
Em conclusão, até hoje não sabemos as causas exatas das quedas das
grandes civilizações, e ao meu ver não é um único fator e sim um conjunto de
fatores que causaram a sua destruição.

206-A grande depressão de 1929

Aprendi no ginásio que em 1929 houve a famosa quebra da Bolsa de
Nova York. Foram os dias 24 e 29 de outubro de 1929 chamados de Quintafeira Negra e Terça-feira Negra. Só não aprendi que a subida de Hitler ao
poder e a 2ª guerra mundial que matou milhares de pessoas, foi uma das
consequências da crise de 1929.
Se não tivesse havido a crise de 1929, Hitler seria um político
medíocre e nunca assumiria nenhum poder e nem teria havido a 2ª guerra
mundial.
O escritor brasileiro Ivan Santanna fez um livro muito esclarecedor a
respeito do crash chamado: 1929.
Vou contar alguns detalhes interessantes do livro do Santanna.
Charles Chaplin aquele famoso artista do cinema mudo tinha todo o
seu dinheiro aplicado em ações e viu que havia 14 milhões de americanos
desempregados. De certa maneira viu que a situação não estava boa,
apesar de toda a euforia da bolsa de valores. Então vendeu todas as suas
ações guardou os seus 5 milhões de dólares.
Outra curiosidade de Charles Chaplin é que quando começou a
segunda guerra mundial, fazia um monte de palestras pelos Estados Unidos,
pedindo que o povo ajudasse os seus “companheiros” comunistas. Mais
tarde Chaplin foi perseguido pelo famoso senador Joseph McCarthy como
simpatizante dos comunistas e teve que praticamente fugir dos Estados
Unidos para a Europa. Eu nunca tinha entendido por que Chaplin tinha sido
perseguido pelo macarthismo, pois, geralmente as pessoas omitem o que
aconteceu antes. Chaplin fazia filmes de um mendigo feliz. Um dia em uma
entrevista perguntaram se ele gostava da pobreza e ele imediatamente
respondeu que não, pois sua mãe tinha morrido por falta de remédios pois
não tinham dinheiro para comprar. A pobreza que gostava era só para
ganhar dinheiros com seus filmes.
Quando estourou a bolsa de 1929 os americanos pobres que não
tinham ações na bolsa, deram risadas, mal sabendo que em seguida
milhares ficariam sem empregos. Já vi operários brasileiros que davam
risadas de quando subia a gasolina, pois, não tinham carros e não tinham

problemas. Esqueciam que vinham trabalhar de ônibus e que os feirantes
vinham em caminhões.
Joe Kennedy, pai do famoso presidente americano assassinado John
Kennedy era um admirador da Alemanha nazista e ganhou muito dinheiro
com a Lei Seca americana.
Com a crise de 1929 o mundo parou. Caíram todos as commodities
no mercado internacional, como produtos agrícolas (café e outros),
minerais (cobre e demais). Lembro que minha mãe comentava da queima
de café no Brasil sem entender muito o porquê.
Primeiramente vamos explicar o modelo proposto pelo economista
russo Nikolai Kondratieff, em 1922.
Kondratieff demonstrou que as ondas K (de Kondratieff) duram em
média 60 anos, sendo que os primeiros 25 a 30 anos representam a fase de
expansão e os outros 25 a 30 4anos representam a fase de depressão.
Kondratieff previu o colapso do capitalismo em 1929 que é conhecida
como a grande depressão mundial, o que agradou bastante aos comunistas.
Previu também que após isto haveria a fase de expansão do capitalismo o
que ocorreu e devido a isto, foi preso pelos comunistas e executado em
1938. Lembro que em 2025 termina a onda longa de Kondratieff e ainda
não sabemos quem governará o mundo!
O presidente dos Estados Unidos, devido a grande depressão de
1929, criou entre 1933 a 1937 o New Deal ( novo acordo, ou novo trato) e
deu início a grandes obras públicas que deu origem as teorias de Keynes.
Alguns autores atribuem não só a Roosevelt, mas também ao economista
alemão Hjalmar Schacht (QI= 149) que inspiraram Keynes na sua obra
“Teoria geral do emprego, do juro e da moeda”. Foi Schacht quem acabou
com a hiperinflação alemã e desenvolveu a alemanha de Hitler, sendo
ministro da Economia do III Reich de 1934-1937. Lembro ainda, que
Roosevelt gostava tanto de Getúlio Vargas que atribuía ao New Deal como
criação dos dois. Será verdade?
A grande barragem Hoover Dam nos Estados Unidos, perto da Las
Vegas foi construída durante a grande depressão pelo presidente Franklin
Delano Roosevelt de 1931 a 1936 e de maneira estranha foi dado o nome
de Represa Hoover em homenagem ao presidente Herbet Hoover.

Em 2008 houve outra grande crise mundial e como sempre originaria
dos Estados Unidos. Como o mundo já estava mais preparado do que em
1929, a crise não foi tão aguda (marolinha), mas seus impactos continuam
até hoje em 2015.

Engenheiro civil Plinio Tomaz
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Das águas da cidade de Roma
O primeiro livro sobre abastecimento de água de uma cidade escrito
no mundo é de autoria por um engenheiro militar romano Sextus Julius
Frontinus (36dc. a 104 dC) no ano 97 dC que tomou conta do abastecimento
de água de Roma durante os anos de 97dC a 104 dC.
Uma outra curiosidade é que Frontinus foi governador da Britania
(atual Inglaterra) onde comandou quatro legiões romanas.
O livro descreve todo o abastecimento de Roma de 94 dC quando a
população era de 1.200.000 hab. igual a da cidade de Guarulhos no ano
2005.
Frontinus descreve os 10 grandes aquedutos que chegavam à Roma
sendo o maior o aqueduto Márcia que demorou 2 anos para ser construído
sendo inaugurado em 146 aC tendo 92.566m sendo 81.371m em túneis,
792m construídos sobre o terreno e 792m construído sobre arcos.
Uma outra curiosidade é que os aquedutos foram construídos e
idealizados por homens e possuíam nome de mulher. Seria o que o
psicanalista Carl Gustave Jung chamaria de “anima” do homem o que é muito
comum.
Aqueduto

Total
(m)

Subterrâneo
(m)

Aqua Apia
Anio Vetus
Aqua Márcia
Tepula
Julia
Aqua Virgo
Aqua
Alsietena
Aqua
Augusta

26.361
64.500
92.566

26.265
64.169
81.371

Apoiado
no
terreno
(m)
909
331
792

23.140
23.266
33.258

12.640
21.406
32.781

792
810
0

9.708
1.050
537

343 aC
272 aC
146 aC
127 aC
35 aC
20 aC
2 aC

1.200

1.200

0

0

33 aC

Aqueduto
Ano de
em arco construçao
(m)
6
0
10.403
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Aqua
Claudia
Anio Novus
Aqua
Trajana
(Frontinus)
Aqua
Alexandriana

69.609

54.345

914

14.350

47 dC

88.050
421.950

73-950
368.067

3450+914
8.093

9.736

47 dC
109 dC
109 dC

226 dC

A água dos aquedutos era usada para abastecimento de água por
gravidade às casas, quartéis militares, casas de banho. Para jogos e limpeza
de ruas era distribuída a água de aquedutos da pior qualidade. Os romanos
já tinham o moderno sistema dual de abastecimento onde é feita uma rede
para água potável e outra para água não potável.
Em Roma todos os esgotos eram captados e lançados sem nenhum
tratamento no rio Tiber através da tubulação chamada de Cloaca Máxima.
Antes da construçao do aqueduto Aqua Márcia houve um grande
problema devido que o livro das Sibilinas diziam que as águas do vale de
Anio não deviam entrar no Capitolio em Roma. Marcius Rex conseguiu
convencer o senado e a ele foi dado o nome do Aqueduto (Aqueduto
Márcia).
O aqueduto Aqua Márcia foi construído com dinheiro dos saques da
cidade de Cartago e Corinto que totalizaram 180milhões de sestércios que
era equivalente em 1983 a 9 milhões de dólares americanos.
O aqueduto do Cabuçu foi feito entre 1905 e 1907 e tinha 16.600m
de comprimento com diâmetro de 1,20m e foi feito em concreto armado.
Quase todo ele é apoiado no terreno e somente um pequeno trecho junto a
chácara do Biondi no Jardim Palmira é que foi feito em túnel. Existem
trechos em sifão que os romanos não faziam.
A barragem de concreto
arco gravidade da represa do Cabuçu é considerada no Brasil a primeira
obra grande de concreto feita entre 1905 e 1907.
Os aquedutos eram captados fora da cidade de Roma em enviados a
reservatórios onde havia sedimentação das partículas nas chamadas
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“piscinas” onde haviam seixos e depois eram distribuídos na cidade através
de tubulações de chumbo.
O aqueduto Aqua Márcia estava a 274metros acima do nível do mar na
sua origem. A largura média é 0,90m e altura variável de 0,70m na fonte e
alguns centímetros no final (Porta Maggiore).
O aqueduto Márcia tinha 51 reservatórios distribuídos em Roma.
Foram construídos em pedra com argamassa de terra e cal ou
concreto.Os tijolos também eram usados principalmente em reparos nos
aquedutos. O concreto era feito com areia limpa dos rios.
No tempo do rei Severo chegava à Roma 11m3/s de água.
São muito curiosas e comentadas as observações que Frontinus fez no
livro, pois apesar de escritas em 97dC ainda são atuais. Vamos mostrar
algumas delas.

Aqueduto Aqua Marcia
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Aquedutos que chegavam a Roma no tempo de Frontinus

Ligações de água clandestinas:
Frontinus já alertava para o grande número de ligações clandestinas
que eram feitas. As legações eram pagas pelo largura do funil de captação
do aqueduto colocado a uma certa distância do fundo do aqueduto.
Acontecia que aumentavam o tamanho da captação que era chamado de
cálice ou pegavam a água mais no fundo do aqueduto no que saia mais água.
Perdas de água
Frontinus achava muito importante a manutenção do sistema de
abastecimento de água. Pensava que era melhor fazer a manutenção do que
construir um aqueduto novo. Roma tinha na época 1.200.000 habitantes e
haviam 800 pessoas trabalhando no sistema de abastecimento de água,
sendo na maioria escravos. A quantidade de 800 homens é pequena para os
padrões atuais que se situam em torno de 1.500homens.
Cadastro
Frontinus achava que era importante a supervisão das obras de
abastecimento de água e para isto devia ter em mãos os planos detalhados
das obras construídas. Frontinus apesar dos seus 62anos fazia caminhadas
ao longo dos aquedutos deixando de ficar no seu escritório.
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Reversão das águas
Roma retirava água de uma cidade distante a 30km chamada
Tusculana (hoje Frascati). Esta água faltava a cidade de Tusculana e
Frontinus resolveu não mais tirar a água da cidade. Problema semelhante
acontecerá se for feita as obras de reversão do rio São Francisco no
Brasil. Pelas últimas pesquisas que temos conhecimento, os romanos sabiam
mais hidráulica do que se pensava. Existe soluções técnicas sofisticadas
nos aquedutos que poucos engenheiros conhecem.
Pirâmides do Egito
Os aquedutos eram o orgulho dos romanos. A primeira coisa que um
romano fazia quando chegava uma visita importante era mostrar o sistema
de abastecimento de água, isto era salientado também pelo grande
arquiteto romano Vitruvio. Quando os romanos tomavam uma cidade logo
iam verificar como era o sistema de abastecimento de água.
Frontinus disse “comparem tantas estruturas tão necessárias ao
transporte de água com as pesadas e evidentemente ociosas pirâmides, ou
mesmo com a obras gregas: celebres, ainda que inertes”. Frontinus
salientava a inutilidade das pirâmides do Egito e daí o nome faraônico usado
para tais obras. Na minha opinião as pirâmides foram obras inúteis para o
homem e saliento ainda além dos aquedutos romanos, os qanat (nome árabe
ou também kariz, nome persa) que foram construídos no oriente médio e
que funcionam até hoje. Eram túneis horizontais com baixa declividade
escavados nas montanhas para captar a água infiltrada com largura de
0,60m a 1,20m e altura de 1,20m a 2,10m. O comprimento dos qanats
construídos dá para ir e voltar da Lua. Os qanats foram desenvolvidos pelos
Assírios e existem documentação da existência dos mesmos no ano 714 aC.
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Foto de seção de um qanat na Síria

Foto da seção de um qanat no Yemen

Foto de aqueduto romano
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Cloaca máxima tinha diâmetro de 4 a 6m e 600m de comprimento.

Interior da Cloaca Máxima onde passavam os esgotos
sanitários e as águas pluviais.
Os romanos davam de vem em quando uma descarga nos esgotos para
diminuir o cheiro e isto deu origem aos antigos tanque fluxíveis.
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Aqueduto do Cabuçu em Guarulhos. Foto tirado pelo Massami Kishi
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Uso do chumbo
Na Roma antiga o chumbo era usado em canalizações de distribuição
de água, ligações de água, recipientes para armazenar água e utensílios
domésticos. Chegavam até a usar o chumbo como flavorizante juntamente
com o vinho.
Alguns estudiosos até afirmam ser o chumbo uma das causas do
império Romano. O chumbo é cumulativo e os sintomas de envenenamento
são difíceis de serem distinguidos de outras doenças nos estágios iniciais.
Destacam-se falta de apetite, constipação intestinal, fadiga, distúrbios do
sono, danos ao fígado, anemia, distúrbios do sistema nervoso. Afirmam
alguns que os problemas neurológicos de alguns imperadores romanos se
devem ao chumbo que causaria a esquizofrenia.
A quantidade de chumbo na água potável é limitada a 0,01mg/L.
Os cientistas americanos acharam 55 esqueletos de romanos na
cidade de Pompéia que foi aterrada pelo vulcão Vesúvio no ano 79 dC. Como
se sabe os romanos tinham o costume de cremar os corpos.
Os ossos dos romanos possuíam a média de 84mg/L de chumbo
enquanto que em 100 cadáveres de americanos modernos, acharam a média
de 35mg/L.
Houve a curiosidade de se saber se as médias são parecidas e
aplicando-se os métodos estatísticos chamado de Testes de Hipótese
concluiu-se que as médias de chumbo encontrado nos ossos dos romanos
são diferentes dos americanos modernos.
Só para comparar os ossos dos antigos gregos tinham a média
somente de 5mg/L de chumbo.
O interessante é que muitos romanos desconfiavam das doenças
provocadas pelo chumbo, porém não tinham certeza.
Engenheiro civil Plínio Tomaz

243 – Dia D 1944
Todos já conhecem o desembarque na Normandia, chamado de dia D, que foi em
1944. Foram feitos muitos filmes e livros, mas poucos sabem o lado alemão e é o que vou
contar resumidamente. Foi o que se chama a Batalha da Normandia.
Hitler, temendo a invasão, mandou fazer a chamada Fortaleza da Europa, no
Atlântico (Festung Europa), com 15.000 fortalezas, sendo 10.000 na França.
Naquele tempo, o soldado comum alemão era chamado de Landser e os ingleses
de Tommy. De dia ou de noite, os alemães esperavam o ataque dos Tommy.
Rommel foi destinado a verificar as fortalezas do Atlântico e as achou muito
vulneráveis, mas o General Gerd von Rundstedt, que comandava toda a defesa, achava
que estava ótima.
O almirante da marinha de guerra Alemã (Kriegmarine) Karl Donitz dizia que
facilmente afundaria todos os navios aliados.
Herman Goering, chefe da força aérea Alemã – Luftwaffe, falava que derrubaria
todos os aviões.
Quando começou o desembarque na Normandia, no chamado dia D, Hitler, junto
com os comandantes das 3 forças armadas, deram risada e pensaram que seriam
facilmente derrotados. O único que não riu foi Goebels.
Os aliados dominaram de imediato todo o litoral numa distância de 100 Km e os
alemães ficaram desorientados, pois perderam as comunicações e cada um tinha que lutar
por si: não havia homens de reserva, nem munição e nem novos armamentos. A Luftwaffe
perdeu praticamente todos os aviões e os navios e submarinos alemães nada puderam
fazer para deter a invasão.
O interessante, na invasão, é que nenhum general brilhante se destacou, nem
Rommel e nem Guderian. A quantidade de armamentos e pessoal era tão grande que não
havia resistência.
Na minha opinião, os comandantes alemães mentiram para Hitler e o mesmo
acreditou. Esse é um problema para quem está no poder, isto é, eles falam o que você
quer ouvir.

Vi um depoimento de um oficial alemão que tinha lutado na Rússia que disse: na
Rússia, lutamos homens contra homens, mas, no desembarque da Normandia, lutamos
homens contra máquinas.
A derrota Alemã era iminente e isso convenceu Rommel a se aliar a Stauffemberg,
para matar Hitler na operação Valquíria.
Hitler sabia que os aliados queriam Paris, que é chave da França. Mandou destruir
todas as pontes em Paris, o que não foi atendido. Mandou os exércitos impedirem a
chegada a Paris pelas estradas, mas o exército que tinha em Paris era pequeno e não estava
preparado e organizado e todos foram embora correndo de Paris. Foi um fracasso total.
Hitler mandou explodir a Catedral Notre Dame, a câmara dos deputados, mas não foi
atendido. Hitler não tinha se atentado ao fato de que Paris era o lugar onde havia bons
vinhos, mulheres bonitas, teatros e shows e lá ninguém estava pensando na guerra.
No final, foram mortos 60 mil soldados alemães e 210 mil foram feitos
prisioneiros. A fina flor do exército alemão tinha acabado e Hitler nunca mais se
recuperaria.
Hitler tentou, depois, um contra-ataque nas Ardenas, mas não deu certo e logo
acabou a segunda guerra mundial.
Guarulhos, 02 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz
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Existem filósofos portugueses ?
Os brasileiros costumam fazer piadas a respeito dos portugueses. Os filósofos
que normalmente conhecemos ou ouvimos falar eram gregos, como Sócrates, Platão
e Aristósteles, franceses como Descartes e Sartre, ingleses como Hume, alemães
como Hegel e Kant e outros.
Mas existem ou existiram filósofos portugueses?
Sim, existiram filósofos portugueses. É interessante que, de modo geral nós
brasileiros saibamos tão pouco de nossos irmãos portugueses.
Houve um filósofo português Francisco Sanchez que em 1.531 publicou um
livro de filosofia, que foi praticamente ignorado na época, mas que é a base da
filosofia da dúvida do filósofo francês Descartes.
O filósofo Baruch Spinoza (1632-1677) era judeu holandês, cuja família era
portuguesa e tinham sido expulsos de Portugal. Uma vez na Europa perguntei a um
professor português, porque Portugal expulsou todos os judeus, que eram os mais
ricos e cultos, sendo que os mesmos foram morar na Holanda, onde fundaram a
Companhia das Índias Ocidentais, que foi a maior companhia de navegação do
mundo e que concorreu com Portugal. A resposta foi que naquela época Portugal era
dominado pela Espanha e a esta é que perseguiu os judeus e não os portugueses.
Portugal esteve 60 anos sob domínio espanhol que foi governada pelos reis
espanhóis Felipe I, II e III.
Tenho um amigo meu no Rotary Club de Guarulhos, que é português, esteve
na Holanda e me disse que as famílias judias expulsas de Portugal naquela época,
guardam com carinho e amor até hoje uma caixa, contendo a chave de sua casa que
deixaram em Portugal.
O grande filósofo Spinoza, o preferido de Einstein, era descendente destes
Judeus que foram expulsos de Portugal.
Quase ninguém sabe que existiram dois papas portugueses: o primeiro Papa
São Dâmaso (304-384), que teve o mérito de ser o Papa que mandou traduzir a
bíblia escrita em hebraico para o latim. É a chamada Vulgata cuja tradução foi
chefiada por São Jerônimo e pelos melhores especialistas da Igreja Católica.
O segundo Papa Pedro Julião (1210-1277) escreveu um livro de filosofia
Summulae Logicales que foi adotado em todas a Universidades da Europa por mais
de 500 anos. O Papa Julião também era médico.
Existe um grande herói português chamado Viriato ( ?-140 A.C.) que foi das
classes humildes de Portugal do tempo em que Portugal e Espanha eram dominados
pelo Império Romano. Viriato chefiou uma revolta contra os soldados romanos,
derrotando todas as forças que mandavam contra ele. As derrotas sofridas por Roma
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eram tantas, que foram obrigados a mandar o maior general do império, Cipião que
fez uma reunião com os embaixadores de Viriato, subornou-os e os mesmos
mataram-no covardemente.
Não podemos esquecer os grandes poetas portugueses como Camões e
Fernando Pessoa.
Os sonetos de Camões (1525-1580) são incomparáveis e fizeram parte da
minha juventude. Todos se lembram daquele que começa com “ Alma minha gentil
que te partiste....”.Os Lusíadas de Camões é, sem dúvida, o poema épico mais lindo
do mundo escrito em português.
Quanto a Fernando Pessoa que viveu neste século é certamente o maior
poeta português. Alguns chegam a afirmar que Fernando Pessoa é maior que
Camões. Quando lemos Fernando Pessoa, sentimos a grandiosidade deste poeta, que
escreveu com 87 heterônimos, isto é, com 87 nomes e personalidades diferentes. É
impressionante!
Quando estudava engenharia civil na Escola Politécnica em São Paulo, os
cálculos de barragens seguiam os setes maiores calculistas do mundo escolhidos
pela famosa escola Harvard localizada nos Estados Unidos, para servir de exemplo
ao mundo. Um deles era português. Nota: não tinha nenhum brasileiro. Já estou
fugindo do assunto e para terminar:
Você conhece algum filósofo brasileiro de categoria internacional?
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Fado português
Ninguém sabe a origem do fado português, que significa destino. Os portugueses
que estava longe da sua pátria sentiam saudade e cantavam o fado. Alguns brasileiros
dizem que o fado foi criado no Brasil e depois foi para Portugal. Na verdade, ninguém
sabe.
O interessante é o ritual do fado. Entra-se num bairro muito antigo de Lisboa
como Alfama e no restaurante em geral pequeno onde existem alguns arcos com um teto
não muito elevado.
Come-se um bom bacalhau e depois entra um violonista e um guitarrista. Ficam
sentado e vestido de preto e com gravata. Vem uma fadista vestida de preto e canta o
fado. Tudo isto a luz de velas.
Estivemos em dois destes lugares um denominado de. Embuçado e outro de
Alfaia.
No restaurante de fado denominado Embuçado disseram-me que um rei ia lá
ouvir o fado mas para não o reconhecerem ficava todo embuçado. Interessante que foi
assim que D. Pedro I fazia. Ia todo embuçado a um lugar noturno e uma vez quizeramlhe dar uma surra, pois estava vestido como um paulista e um homem chamado Chalaça
o defendeu e daí nasceu uma grande amizade.
O bairro de Alfama é o mais antigo de Lisboa. Na história é contado que os
moradores ricos ficaram com medo de terremoto e mudaram para outros bairros. Por
incrível ironia, quando houve o terremoto em Lisboa de 1755 que atingiu o grau 8,7 na
escala Richter (não sei como saber se o número é verdade) onde morreram 40mil
pessoas. O único bairro que ficou em pé foi Alfama, que está sobre um embasamento
cristalino.
O Santo Antônio nasceu em Alfama. Estudou em Coimbra e ia depois para a
África, mas teve que ficar na Itália em Pádua e virou santo conhecido como Santo
Antônio de Pádua. O bairro da Alfama fica em frente ao rio Tejo que é o maior rio da
península Ibérica.
No bairro da Alfama está o chafariz do rei, o mais antigo de Portugal datando do
século XII.
Dizem no bairro de Alfama em Lisboa, que o fado nasceu lá.
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Fascismo e Integralismo
Quem ler o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, define-se
fascismo como Sistema Político nacionalista, imperialista, antiliberal e
antidemocrático liderado por Benito Mussolini (1883-1945) na Itália e que
tinha por emblema o feixe, que em italiano é fàscio, de varas que os antigos
oficiais romanos carregavam quando acompanhavam os magistrados romanos.
Este era o conceito que todos têm e que eu também tinha, até ler um
livro escrito em 1942 e reeditado nos Estados Unidos em 1970, por um
médico alemão Wilhem Reich denominado a “Psicologia de massas do
fascismo” e o livro de Hélgio Trindade sobre o “Integralismo, o fascismo
brasileiro na década de 30”.
Li vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e sobre a
vida de Hitler, ditador da Alemanha e que foi o causador da mesma. A
personalidade de Hitler sempre deixou todos perturbados e porisso ainda se
escreve sobre ele.
Como Hitler sozinho, levou ao extermínio 6 milhões de judeus? É um
absurdo pensar logicamente nisso. Fiquei também bastante, impressionado ao
saber que os últimos soldados que morreram no Bunker (construção enterrada
de concreto armado) de Hitler em Berlim, eram franceses e não alemães.
Um outro detalhe que nunca entendi, foram as forças militares de Hitler
na invasão da Rússia em 1941. Dos 500.000 soldados, 200.000 eram alemães,
o resto eram romenos, italianos, espanhóis e outros povos. Como juntaram
tantas pessoas diferentes lutando lado a lado? Conheci até brasileiros,
descendentes de alemães que lutaram na frente Russa na segunda guerra
mundial.
Poucos comentam, mas 80.000 brasileiros filhos de alemães lutaram ao
lado de Hitler, maior que a força expedicionária que o Brasil mandou para a
Itália. Tudo isto foi graças, a mentalidade fascista.
Procurei vários livros que ensinassem o que foi o fascismo ou nazismo.
A vida do Fuher (líder em alemão) Hitler no livro “Minha Luta” (Mein
Kampf), não é a filosofia fascista e sim um livro chato e racista. É difícil
agüentar a ler o livro até o fim.
Os livros que existem sobre Hitler ou Mussolini, contam as suas vidas,
as suas guerras, mas não, a filosofia fascista. Para falar a verdade tenho a
impressão que escondem a verdade sobre o fascismo.
O livro do médico e psicanalista austríaco Wilhem Reich (1897-1939)
explica alguma coisa e dá para entender um pouco o que seja o fascismo.

Segundo o psiquiatra Wilhem Reich o “homem médio” tem três níveis
de personalidade. A personalidade superficial, na qual o homem é comedido,
atencioso e responsável. No nível intermediário, a personalidade do homem
segue os impulsos cruéis, sádicos, sanguinários e invejosos. É o inconsciente
do criador da psiquiatria Sigmund Freud (1856-1939). O terceiro nível de
personalidade é o cerne biológico na qual o homem é um animal racional,
honesto, trabalhador, cooperativo, que ama e quando tem motivos odeia.
O fascismo representa o nível intermediário do homem, não
necessitando que este seja alemão, italiano ou qualquer outra raça. É um
movimento internacional da classe média baixa, onde quer que tenha surgido.
Os fascistas conseguiram liderar a classe média baixa usando o nível
intermediário dos impulsos cruéis e sanguinários. Pela primeira em milhares
de anos, a classe média baixa assumiu o poder. Os ricos e os políticos não se
impressionam com os uniformes garbosos, como o passo de ganso e das
marchas marciais dos soldados alemães da Segunda Guerra. Mas as
costureiras, a pequena secretaria enfim as pessoas da classe média baixa,
ficavam encantadas com tudo aquilo.
O fascismo na sua forma mais pura, é o somatório de todas as reações
irracionais do caracter do homem médio, podendo ser este alemão, italiano,
espanhol, anglo-saxônico, judeu, japonês e árabe. Os ricos, os militares e os
industriais se aliaram aos nazistas para se aproveitarem do poder para os seus
próprios fins.
Para dominar a classe média baixa, Hitler insistia incansavelmente que
se deve dirigir as massas não com argumentos, provas e conhecimentos, mas
por meio de sentimentos e crenças.
O combate ao comunismo foi a maior influência que teve sobre a classe
média baixa, que temia a proletarização, isto é, perder aquilo que tinham há
pouco tempo conseguido.
A idéia de que o ariano era uma raça superior teve um concepção
mística e confusa que fascinou a classe média baixa. Os nazistas criaram um
símbolo, a suástica, que basicamente é um símbolo sexual. Representa
basicamente um ato sexual e, portanto, a função essencial da vida.
Como Hitler não gostava dos judeus e existia a igreja cristã na
Alemanha, Hitler alimentou a idéia de que devia existir a Igreja Nacional
Alemã independente de todas as igrejas e que representasse a alma ariana.
Jesus era filho de Deus e, portanto, o mesmo não era judeu. O Antigo
Testamento foi rejeitado por ser judeu.
O símbolo da Cruz deveria ser abolido gradativamente e substituído por
novo símbolo a ser criado. Ao término da Segunda Guerra Mundial acabou o
fascismo.

O que sobrou de bom do fascismo para o mundo? Nada. Um filósofo
disse uma vez, que tudo que é simples e bom, dura para sempre, mas isto não
aconteceu com o fascismo.
Penso que, em milhares de anos somente uma vez, a classe média baixa
conseguiu dominar uma nação e cometeu excessos, liberando o nível
intermediário das personalidades das pessoas. O fascismo nunca mais
assumirá o poder.
O brasileiro Hélgio Trindade apresentou em 1972 em francês na
Sorbone, Paris, uma tese de doutoramento sobre o “Integralismo, o fascismo
brasileiro na década de 30”.
A tese de doutoramento foi traduzida para inglês e depois do sucesso
obtido, foi traduzido para o português.
O fascismo não é obra de um homem só, mas nasceu numa época
marcada pela revolução soviética e os contra-revolucionários fascistas. O
fascismo através da classe média baixa, ou seja, a pequena burguesia, deseja o
prestígio nacional, o retorno a terra, o passado histórico, as representações por
corporações, o culto da ordem e da hierarquia e respeito ao poder.
Plínio Salgado procurou nos anos 30, implantar no Brasil o
Integralismo, que seria uma espécie de fascismo brasileiro. Plínio Salgado
esteve com Mussolini, o ditador da Itália e escreveu “Refleti sobre a
necessidade que temos de dar ao povo brasileiro um ideal que o conduza a
uma finalidade histórica.
Essa finalidade, capaz de levantar o povo, é o “Nacionalismo” impondo
ordem e disciplina no interior, impondo a nossa hegemonia na América do
Sul”. Plínio Salgado aliou o nacionalismo e o espiritualismo na luta contra o
socialismo e o liberalismo.
Todos os fascismos têm a idéia de se fazer um império. Os alemães
queriam fazer a Grande Alemanha, a Itália reviver as antigas conquistas
romanas.
Plínio Salgado de maneira semelhante e estimulado por Simon Bolívar e
pelo mito de Atlântida, proclama com eloquência que “Somos a Quarta
Humanidade. Somos a Aurora dos Tempos Futuros. Somos a Força da Terra.
Aristóteles pensou em nós, Cristos deu-nos a alma, César e Napoleão foram
nossos precursores, Simon Bolívar o nosso anunciador, a América é o nosso
Império, e nós aquele povo anunciado e esperado...” Segundo Plínio Salgado,
o povo brasileiro veio para realizar uma nova civilização que substituirá a do
Ocidente Moribundo.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, cessaram-se no mundo as
idéias fascistas e a situação não mais permite que este fato se repita, ainda
mais com a derrocada em 1991 do comunismo, com a total dissolução da

Rússia. Hoje a globalização está trazendo na Alemanha um medo de perder a
posição social alcançada.
Este medo está causando um aumento de neonazistas e xenofobia, no
qual culpam o estrangeiro, principalmente o turco imigrante pela perda do
emprego.
Na Itália, o Norte que é bem mais rico que o resto do país, deseja
separar-se, criando a República da Lombardia. Mesmo assim, o fascismo
nunca mais voltará ao mundo.

Fatos da segunda guerra mundial

Vou expor, sem nenhuma ordem alguns fatos interessantes da
segunda guerra mundial, pois, segundo alguns especialistas em história ela
se repete em 30%:

1. Os industriais e banqueiros alemães e italianos ajudaram com
enormes recursos financeiros a criação do fascismo de Mussolini na
Itália e do Nazismo de Hitler na Alemanha. O termo fascismo
abrange o nazismo.
2. A igreja católica apoiou inteiramente o fascismo de Mussolini e as
igrejas católicas e protestantes na Alemanha apoiaram totalmente
Hitler, tanto é assim que adotaram o livro “Minha Luta” de Hitler
em substituição à Bíblia e ao invés da cruz de Jesus Cristo adotaram
a Cruz Gamada Nazista nas Igrejas Alemãs. Foram muito pouco os
padres católicos e protestantes que foram contra e foram obrigados a
fugir da Alemanha. Na Europa até hoje é comum os padres e
pastores receberem do governo para o seu sustento.
3. O Hitler achava firmemente que o Partido Nacional Socialista dos
Trabalhadores Alemães cuja sigla é NAZI e que deu origem ao
termo Nazista era um partido socialista. Mussolini era comunista e
virou fascista. Quando foi deposto pelo grande conselho fascista,
voltou a ser comunista.
4. Após a primeira guerra mundial a União Soviética (USSR) assinou
um pacto em 1922 com o Ministério da Defesa Alemã para
treinamento de soldados e armas dentro do seu território O pacto foi
assinado na Itália na cidade de de Rapallo e recebeu este nome.
Havia um acordo público e um acordo secreto.
O pacto de Rapallo vigorou até 1933 quando Hitler ascendeu o poder
na Alemanha. No pacto os alemães eram treinados com os seguintes
nomes secretos: Lipestk (aviação) na cidade de Lipestk, Kama na
cidade de Kazan (tanques) e Tomka (armas químicas) na região do

Volga em locais secretos dentro da União Soviética. Isto foi
documentado por dois russos: Yuri Dyakov e Tatyana Buscheyeva
em 1995 no livro The Red Army and the Wehrmacht.
Lembremos que na paz assinada em 1919 com o término da 1ª guerra
mundial a Alemanha não podia ter mais de 100.000 soldados.
A Rússia encorajou a criação do fascismo alemão e treinou os
melhores soldados dentro da própria USSR. Os autores russos
informam que a verdade não é difícil de achar como todos pensam,
mas o problema é provar, pois as mentiras e meias verdades são
substituídas por outras. Não há dúvidas que os maiores crimes do
século XX foram cometidos pelo fascismo alemão e pelo stalinismo.

5. A segunda guerra mundial iniciou quando a Alemanha invadiu a
Polônia O objetivo era deixar a Polônia um pais livre novamente. No
final os americanos e ingleses deram a Polônia de presente aos
soviéticos Por que?
6. Ao término da guerra em 1945 o ditador Stalin quase ganhou o
prêmio Nobel da Paz.

208-Formação da Alemanha

Otto Von Bismark foi o idealizador da Alemanha como um só pais.
O grande general Prussiano Carl Von Clausewitz ajudou a derrotar
Napoleão na Batalha de Waterloo detendo as tropas do General francês
Grouchy. Em seu livro “Da guerra” , sabia que a Prússia era a melhor
potência militar da Europa, mas faltava uma massa crítica de homens e
daí a ideia de juntar os 13 Estados. Não há dúvida que Bismark leu o seu
livro e o pôs em prática.
Havia na época esta ideia, mas havia duas lideranças, a Áustria e a
Prússia que eram na época as maiores potencias militares da Europa.
Bismark primeiramente fez uma guerra contra a Dinamarca para
reclamar o Estado de Schleswig. Anexou o Estado de Hostein que era da
Áustria e daí iniciou a guerra.
Hoje na parte mais setentrional da Alemanha está o Estado de
Schleswig-Hostein cuja capital é Kiel.
Bismark então para tirar a Áustria do lado provocou uma guerra
contra a mesma usando a Prússia, que era a maior potência militar da
época e com ajuda de alguns estados alemães venceu a guerra. Foi a
chamada guerra Alemã de 1866 sendo que a batalha decisiva foi a de
Koniggratz, local que hoje é a república da Chekslovaquia.
Novamente Bismark teve outra ideia. Provocou a França e Napoleão
III caiu no engodo em 19 de julho de 1870. Reuniu então todos os trezes
países sob a direção da Prússia e derrotou facilmente os franceses em
1871 na Batalha de Sedan e instalando o Império Alemão em Versailles no
Palácio dos Espelhos em Paris sob a direção prussiana do rei William I. Foi
chamada de guerra Franco-Prussiana.

Foto de Bismark

Engenheiro civil Plinio Tomaz
19 de abril de 2015
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Geopolítica dos soviéticos
Os estudos de geopolítica são interessantes e os resultados nos
surpreende.
Lendo há alguns meses um artigo no jornal “Folha de São Paulo”
deparei com uma informação interessante sobre o “Red Army and the
Wehrmacht”, isto é, o exército vermelho e o alemão e acabei adquirindo o
livro citado, escrito em 1995 por dois escritores russos: Yuri Dyankov e
Tatyana Buschuyeva..
Os autores do livro consultaram os arquivos secretos da Rússia e
obtiveram dados e relatórios que comprovam o ótimo relacionamento entre
os soviéticos e alemães após o término da primeira grande guerra em 1918.
A Alemanha foi humilhada no tratado de Versailles de 1919, motivo
pelo qual, a segunda guerra mundial já estava delineada como predisse o
economista inglês John Maynard Keynes.
Em 11 de agosto de 1922, a Alemanha e a União das Repúblicas
Soviéticas assinaram um tratado de cooperação que persistiu até a guerra
entre a Alemanha e os soviéticos em 1941.
No tratado secreto entre a Alemanha e os soviéticos havia três
códigos principais que são: Lipestk; Kama e Tomka.
Sob o código Lipestk os alemães treinaram o combate aéreo dentro
da Rússia. Os pilotos iam para a Rússia treinavam o bombardeamento e
ataques aéreos. Quando um piloto morria o corpo era devolvido para a
Alemanha e não revelado o local da morte.
Com relação aos tanques de guerra, era usado o código Kama. Como os
alemães não podiam fabricar tanques, os russos forneciam o projeto e
encomendavam falsamente o tanque na Alemanha e eram enviados para a
Rússia, onde os alemães treinavam os oficiais e tanquistas para o seu uso
em combate.
O projeto mais secreto era o denominado Tomka que era a escola
química que os alemães tinham na Rússia. Lá faziam experiências com gases
venenosos.
Todos os projetos contaram com a cooperação dos grandes grupos
industriais alemães. Após o tratado de Versailles de 1919 os alemães
fizeram o projeto “Albatross” onde desenvolveram aviões dentro da
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própria Rússia, bem como através da Krupp fizeram fábricas de munições e
construção de submarinos. Pelo tratado de Versailles as forças alemãs que
se chamava Reichswehr não podiam ter mais que 100mil homens. Em março
de 1935 os Alemães começaram a preparar maciçamente suas tropas
mudando o nome de Reichswehr para Wehrmacht.
O plano maquiavélico dos soviéticos começou com Trotsky e depois
continuou com Lênin e finalizando com Stalin.
O plano geral era o seguinte: os russos iam treinar os nazistas
sabendo que eles invadiriam depois a Rússia, e esta depois tomaria toda a
Europa e no fim seria a segunda potencia mundial, o que acabou
acontecendo.
Em janeiro de 1933, Hitler assumiu o poder total na Alemanha,
havendo então uma diminuição do relacionamento com a Rússia, mas o
Tratado\ continuou.
Hitler começou a segunda guerra mundial em 1939. Como explicar que
somente em seis anos tivesse sido armada uma máquina de guerra tão
possante e bem organizada? A explicação é que os russos ajudaram
financeira e tecnicamente os alemães dentro da própria Rússia.
Antes do fim da segunda guerra mundial, Stalin se livrou dos militares
que tinham participado do tratado com a Alemanha.
Os autores lembram no início do livro o seguinte: o povo que é
governado por segredos, estes segredos sempre contém o mal.
Segundo o escritor francês Balzac, há duas histórias: a Oficial, que é
mentirosa e a Verdadeira, que é secreta.
A verdadeira história a meu ver é sempre mais interessante,
mas na prática o ser humano escolhe aquela que mais lhe convém.

274-Guerra civil Espanhola 1936-1939

A Espanha para mim sempre foi uma incógnita. Eles
tiveram muito ouro e prata de suas colônias e não souberam
usar. Deveria ser o pais mais rico do mundo.
Em 1555 fizeram uma grande armada para invadir a
Inglaterra que foi organizado pelo Duque de Medina, um
nobre que nunca subiu em um navio. Foi um fracasso total.
Quando os americanos planejaram o famoso desembarque
na Normandia, tinham o maior medo de que fossem o Duque
de Medina.
No livro que conta Buades ele mostra que sempre nas
crises a Espanha mandava os desempregados para fora e
houve uma época que o Brasil não queria mais espanhóis. O
que autor não sabe é que o governo de D. Pedro II não queria
os espanhóis por serem analfabetos e somente agricultores e
não queria também os portugueses que queriam somente
montar padarias. Queriam italianos que tinha todo o tipo de
profissões e sabiam ler e escrever. lOs italianos é que de
empregados em fazendas, tornaram-se proprietários e
industriais. Foram os italianos que fizeram a indústria Paulista
florescer.
Vi em filme novo do Netflix sobre a segunda guerra
mundial, um pouco da guerra civil Espanhola e vi que não
sabia praticamente nada. Dias depois de assistir o filme
ganhei de presente um livro chamado “A guerra civil
Espanhola” escrito por Josep M. Buades em 2013.
Lembro do tempo de Napoleão Bonaparte quando
queria tomar a Espanha. O ministro do exterior Talleyrand o
desaconselhou, pois, na Espanha não tinha onde se sentar
para mostrar o poder. Napoleão disse que mandaria o seu
exército com 300.000 homens e que Talleyrand respondeu
que “Não se pode sentar em cima das baionetas”.
A Espanha não tinha estradas e foi o primeiro fracasso
de Napoleão.

Buades, 2013 faz um esclarecimento das brigas
imperais dentro da Espanha até surgir a República.
Só que a republica era governada pelos comunistas,
anarquistas, pessoas bem-intencionadas, trotskistas, etc. Era
uma confusão total.
Queriam fazer reforma agraria, mas isto iria mexer com
os latifúndios e com a igreja. Queriam mexer com as forças
armadas, pois, a Espanha era o pais que tinha mais generais
no mundo. Começaram a matar padres por toda a parte e
logicamente o Vaticano foi contra os republicanos.
Começou a guerra civil. Os comunistas republicanos
pediram ajuda da Rússia de Stalin, que mandou tanques
pesados, aviões de combate, rifles, metralhadoras e
munições.
Os russos instalaram lugares de interrogatórios dentro
da Espanha com autorização dos comunistas espanhóis e
mataram todos os extremistas de esquerdas como os
trotskistas etc.
Os nacionalistas que atacaram os republicanos tiveram
ajuda da Alemanha de Hitler e da Itália de Mussolini.
Vieram soldados, tanques, aviões, metralhadoras para
ajudar os nacionalistas. A Itália mandou 600 aviões e 140
soldados no Corpo Truppe Volontarie (RV). A legião Condor
enviada por Hitler tinha 15.000 combatentes.
A república de caráter, a meu ver, puramente
comunista começou a decretos de coletivização das
industrias. Queriam desapropriar todos os bancos e fazer
uma reforma agraria completa.
Na confusão que houve na Espanha surgiu como líder
dos nacionalistas, o general Franco que acabou tomando o
poder na Espanha. O líder republicano era Juan Negrin.
Durante o desenrolar da revolução de 1936 a 1939 a
Espanha mandou 635 toneladas de ouro para a Rússia de
Stalin. Consta que Stalin determinou que não houvesse

nenhum documento da entrega deste ouro e chegou a dizer
que foi o pagamento dos tanques e aviões e armas enviadas
e que só devolveria o ouro quando alguém na Espanha visse
as orelhas com seu próprio olho, que é a mesma coisa que
dizer que nunca devolveria.
Os republicanos que na maioria eram comunistas,
pediram ajuda de todos os comunistas do mundo. Assim
foram formadas as Brigadas Internacionais e quando viram
que a república ia acabar os 10mil brigadistas que sobraram
saíram apressadamente da Espanha.
Uma situação interessante é que Stalin não queria que
a Espanha fosse um pais comunista, pois, isto não fazia parte
dos planos deles que era contra os fascistas. De uma certa
maneira Stalin sabotou os comunistas espanhóis e eliminou
os radicais comunistas com ajuda do governo republicano e
ficou com todo o ouro Espanhol.
O governo republicano sempre disfarçava que era
comunista, mas chegou uma hora que não tinha como
enganar mais ninguém dentro da república. Então um general
espanhol republicano deu um golpe de estado dentro da
república para eliminar os comunistas.
Franco era atarracado, péssimo orador e não inventou
tática nova. Casou com uma mulher muito rica e inteligente
que o ajudou muito em suas decisões.
No dia primeiro de abril que no Brasil e na Inglaterra é
o dia da mentira, foi o dia comemorado por Franco da vitória
sobre os marxistas, maçons e separatistas. Entendo os
separatistas bascos e da Catalunha, mas não sei porque
Buades incluiu os maçons.
A Alemanha enviou para a Espanha a Legião Condor,
Portugal enviou a legião Viriato.
Morreram em batalhas e em bombardeios 200 mil
pessoas e 150 mil pessoas morreram na repressão e 400 mil
fugiram do pais por medo de represálias.

O Brasil foi um dos primeiros países que reconheceu o
governo de Franco.
No final da guerra civil Espanhola a Espanha estava
muito pobre e demoraria pelo menos 30 anos para ela voltar
ao PIB original.
Juan Negrin colocou em um navio toneladas de bens
encaixotados do governo federal e mandou para o México e
em lá chegando desviaram o dinheiro roubado do governo
que deveria ser usado para ajudar os republicanos.
Lembro aqui de Guarulhos que tinha um funcionário
chamado Paulo de Moraes que eram bem velho e excelente
contador. Sua mulher era espanhola e eles foram convidados
para ficar alguns dias na Espanha. Contou que estava em uma
aldeia na casa do prefeito que era a única casa que tinha
banheiro dentro da casa. Fizeram uma redinha de água
simples e veio o General Franco para inaugurar, coisa que
fazíamos no SAAE de Guarulhos todas as vezes sem
inauguração.
A guerra civil Espanhola conforme Buades, 2013 foi um
campo ideal para as novas armas e táticas do exército
alemão. Foram usados os aviões Messerschmidt Me-109 que
eram os mais modernos do mundo. Lá também viram a
eficiência do canhão de 88mm Flak que acabou com os
Tanques russos T-28 e que mais tarde foram instalados no
Panzer Tiger, o tanque mais assustador da segunda guerra
mundial.
Francisco Franco Bahamonde nasceu na Galícia. Seu pai
era maçon e sua mãe extremamente católica. Seu pai o
abandonou e foi criado pela mãe. Criou a Legião Espanhola
semelhante a Legião Francesa. Aos 30 anos casou-se com
Maria del Carmem Polo.
O impacto sobre o bombardeio de Guernica foi sobre
Picasso que foi contratado pelo governo repbulicano para
fazer uma pintura a ser exposta em Paris. Depois o quadro foi
para os Estados Unidos e hoje está na Espanha. Pablo Neruda,

outro comunista, também defendia a Republica na Espanha.
Artista de cinema americano como Errol Flynn e escritores
como
Hemingway deram apoio a causa republicana
espanhola.

240 – Hicsos
Por incrível que pareça, até hoje não se sabe como os Hicsos dominaram o antigo
Egito.
Os egípcios os chamavam de “asiáticos”, que é o mesmo que Hicsos. Ninguém
sabe exatamente de onde eles vieram, mas se presume que eram um povo semítico e que
falavam uma língua semelhante à dos cananitas. Era provavelmente uma tribo Amorita
que conquistou a Babilônia e forneceu a dinastia de Hamurabi.
Quem escreveu sobre os Hicsos, foram os historiadores judeu Josefo e o egípcio
Manetho.
José da Bíblia viveu no período dos reis Hicsos, no Egito, que vai de 1720 a.C. a
1570 a.C., conforme “O novo dicionário da Bíblia”.
Os Hicsos introduziram o cavalo, o carro de combate e o arco composto de vários
materiais, bem como a espada curva em forma de uma foice, que se tornaram
equipamentos militares obrigatórios dos egípcios.
Os Hicsos governaram o Egito no período de 100 anos (1648 a.C. a 1548 a.C.) e
deram origem a 15ª Dinastia, chamada dinastia dos reis pastores. Criaram, no delta do rio
Nilo, a sua capital chamada Avaris. Note as diferenças de datas existentes do domínio dos
Hicsos no Egito.
Se os Hicsos dominaram todo o Egito é outra questão insolúvel. Como se sabe,
havia o baixo Egito e o alto Egito, cuja capital era Tebas, e lá ficava o rei. No baixo Egito
ficava o faraó. Existe uma história, na maçonaria, que José mandou dois de seus irmãos
a Tebas onde subornaram um sacerdote e tentaram obter a palavra sagrada que transforma
o faraó em rei. Não obtiveram e acabaram matando o rei. Depois disso, os três foram
embalsamados vivos e já vi uma foto de três múmias com bocas abertas que talvez sejam
a confirmação da teoria maçônica.
Os Hicsos adoravam os deuses Baal e Anat, mas no Egito passaram a adorar o
deus egípcio Seth. O motivo porque passaram a adorar o deus Set, até hoje, é
desconhecido. Contudo, é interessante saber que, mesmo depois de os Hicsos saírem do
Egito, o faraó Ramsés (1279-1213 a.C.) atacou os Hititas com 20.000 carros de combate
e tinha uma divisão do exército chamada Seth na batalha de Kadesh, lembrando os Hicsos.

Depois que os Hicsos foram expulsos do Egito, todos os monumentos e
documentos foram destruídos, o que torna mais difícil ainda saber mais sobre os Hicsos.
Guarulhos, 02 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

231-Iluminatti

Com 28 de idade Adam Weishaupt fundou em 1 de maio de 1776 na
região alemã da Bavária, a sociedade secreta denominada “Os iluminatt”.
Na primeira reunião foram feitas somente com 4 homens, depois
passou para 5.
Os iluminati não tem nenhum caráter religiosos e existem 5 graus de
estudos.
Mais tarde em 1780 entrou para o grupo Knigge que estabeleceu
todas as regras dos iluminattis e inclusive conseguiu que eles fizessem parte
da maçonaria. Em 1782 Knigge saiu da ordem dos Iluminatti.
Em 1783 os Ilumatti já tinham 600 membros e em 1785 2500
membros.
Na época já existia a Ordem Rosacruz sendo que os Iluminattis
também fizeram parte dela.
Em 1783 quatro membros dos Iluminattis foram presos que eles
queriam acabar com o cristianismo e impor uma nova ordem mundial de
um governo único.
Foi então determinado em várias partes da Alemanha que os
Iluminattis fossem separados da Maçonaria e dos Rosacruzes.
Em 20 de junho de 1785 aconteceu um fato bizarro. Um homem a
cavalo chamado Jakob Lanz, portando documentos secretos dos Iluminatis,
foi atingido por um raio vindo do céu, morrendo eletrocutado. Os
documentos foram salvos e daí começou o fim dos Iluminattis que foram
tornados ilegais. O fundador Weishaupt foi expulso do cargo de professor
da Universidade e publicou posteriormente 9 livros.
Os Iluminattis nada tem a ver com a Maçonaria, nem com a
independência dos Estados Unidos e nem com da revolução francesa.
Foi um Iluminatti que fundou a Bucha da Faculdade de Direito São
Francisco em São Paulo.

Irma Grese, a besta de Belsen
Quando era moleque uma mulher conhecida, muito ruim, tinha o apelido de
Irma Grese. Um dia veio visitar minha mãe e quando a vi gritei:
-Mamãe a Irma Grese esta aí e quer falar com a senhora!
Nasci em 1941 em plena 2ª guerra mundial que durou de 1939 a 1945. Irma
Grese ficou famosa pela sua crueldade nos campos de concentrações nazistas de
Auschwitz, Ravensbruck e Bergen-Belsen onde era guarda feminina.
Era conhecida como a Besta de Belsen devido à seção de 30.000 judias que
comandava e que se chamava Bergen- Belsen.
Irma Grese nasceu em 7 de outubro de 1923 e foi enforcada no dia 13 de
dezembro de 1945 com 22 anos de idade. Fazia parte da SS (Schutzstaffel). Quando
estava para ser enforcada pediu ao carrasco “Schnell”, que quer dizer “rápido”. Dizem
que na noite antes de morrer dava gargalhadas e cantava músicas nazistas junto com sua
colega torturadora da SS Elisabeth Volkenrath.

Irma Grese, a Besta de Belsen.
Bomba atômica guarulhense
Quando era moleque o comentário entre nós era da bomba atômica que os
americanos tinham jogado em 6 de agosto de 1945 em Hiroshima, Japão. Naquela época
todos comentavam sobre a tal bomba atômica e tinha um tio meu que dizia que sabia a
fórmula para fazer a bomba atômica.
-Precisa de muitos quilos de ouro, ele dizia.

Nós a molecada resolvemos fazer a nossa bomba atômica mais barata. O local de
escolha foi no fundo da casa do meu tio Luiz Boari Thomaz que morava na av.
Monteiro Lobato no centro de Guarulhos.
Reunimos toda a molecada vizinha e tivemos que fazer coco e xixi numa lata e
lá colocamos mamona moída e outras porcarias como lesmas e baratas mortas
misturando tudo com um pedaço de pau.
Pusemos a lata para aquecer no fogo, sempre mexendo o conteúdo, mas não
deixamos ferver.
Fizemos uma gangorra usando uma árvore como centro e colocamos a nossa
bomba atômica em um lado enquanto que todos os moleques tinham que ficar juntos.
Então um moleque subiu nas costas de outro moleque e saltou na gangorra e lata subiu e
espalhou merda para todo lado. Alguns se sujaram mais, outro menos e cada um foi para
a sua casa se limpar. Acabou assim a bomba atômica guarulhense que não matou
ninguém, mas que fedia, fedia.

Auschwitz
Vi dois DVDs sobre o famoso campo de concentração nazista de Auschwitz que
ficava na Polônia.
Alguns comentários são interessantes.
Quando os russos libertaram os prisioneiros de Auschwitz todos os prisioneiros
saíram para fora e logo as mulheres judias foram estupradas pelos soldados russos sendo
que muitas morreram devido a estrangulamento.
Outro fato curioso é que quando os judeus voltaram para suas casas, elas já
estavam ocupadas e ficaram sem lugar para morar. Isto mostrou que o racismo não era
só dos alemães.
No documentário um judeu chegou a sua casa e viu na sala a cadeira do seu pai
cujo nome de família estava gravado atrás. A casa estava ocupada e o morador
perguntou se ele veio buscar o tesouro escondido. Ele disse que sim, e pediu ao
morador que se achasse ficasse com 50% e desse os outros 50% para ele. Anos mais

tarde voltou a sua antiga casa e ela estava semi-destruída, pois, o morador quebrou tanto
a casa para achar o falso tesouro que a mesma perdeu a condição de habilidade e se
mudou.
Engenheiro Plinio Tomaz
17 de fevereiro de 2014

276-Lago Titicaca

O Lago Titicaca fica entre a Bolívia e o Peru e está 3.812m acima do
nível do mar. Possui água salobra (agua salgada misturada com água
doce).
A profundidade média é 140m, sendo a máxima de 280m. Possui
8.300 Km2 de área de superfície. Tem ainda 41 ilhas. A origem do lago é
tectônica e existem 25 rios de água doce que despejam suas águas no
Lago Titicaca.
A temperatura é de 9 graus centigrados e a precipitação média
anual é de 797mm.
Lá foi o berço da civilização Inca, que floresceu entre os séculos XII
e XVI.
Naquela região existem pedras de grandes tamanhos que foram
trazidas de até 90 Km de distância e com 85 toneladas. As pedras usadas
foram a andesita que uma espécie de basalto e calcário.
Ninguém sabe como as pedras foram movidas e na região não
existem árvores e também como foram cortadas as pedras.
È estimado pelos especialistas que Puma Punku e Tiwanaku fossem
portos do Lago Titicaca, mas houve um cataclisma que ninguém sabe
explicar e que destruiu todos os templos e o lago abaixou cerca de 30m
afastando 12 Km dos portos.
Estima-se que a construção dos templos foram feitas há 12.000
anos e conforme a mitologia Inca foi feito pelos deuses em um dia.
Nestes locais é que são encontrados os restos das famosas portas
do sol e porta da lua.
Estima-se que na região antes do cataclisma moravam 400.000
pessoas com agricultura desenvolvida plantando, milho, batata, quinoia e
outros produtos agrícolas.
O interessante é que os templos tinham escada com 7 degraus que
é um número místico na maçonaria.

Modelo de Tiwanuku com escadas de 7 degraus

Porta do Sol

LEED
O nome LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design. São
os edifícios verdes usados nos Estados Unidos (green building).
Está chegando o tempo em que, se desejar comprar um escritório, apartamento
ou galpão indústria, você perguntará ao vendedor: qual a certificação LEED?
Se o vendedor desconhecer a existência das quatro certificações: Platina, Ouro,
Prata e simplesmente LEED, você irá procurar outra opção.
A grande vantagem da certificação LEED é que o edifício terá cerca de 30% de
economia de água e energia elétrica e o prédio terá todo o conforto térmico e padrão de
qualidade.
Vi em Barueri um conjunto de edifícios comerciais e industriais que estava
sendo feito por um Banco e que exigiu da firma construtora, no mínimo, a certificação
da categoria Ouro.
Li há anos um trabalho feito na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São
Paulo (FAU), em que os alunos estudaram três prédios prontos da cidade que
apresentavam problemas de excesso de consumo de água e energia elétrica, bem como,
desconforto térmico. Posteriormente conversei com um grupo de amigos que achavam
que o Brasil tinha energia elétrica sobrando e que a economia não era importante
acrescentando que somos é um país pobre e que o LEED é uma sofisticação americana
que encareceria o custo dos apartamentos, escritórios ou fábricas. Disse-lhes que com a
certificação LEED teremos economia de água, energia elétrica e melhoria da qualidade e argumentei, os prédios não mais podem ser construídos de qualquer maneira.
Por aí nota-se o enorme desconhecimento de que devemos economizar água e
energia elétrica e, por incrível que pareça, muitos não percebem que o mundo está em
constante mudança.
A idéia é esta: se você for fazer uma escola, uma casa para população de baixa
renda, um prédio de apartamentos, um edifício comercial, uma indústria terá que fazer
com que haja economia de água, energia elétrica e conforto térmico para melhora de
qualidade de quem for habitar ou trabalhar naquele edifício.
As cidades de São Francisco, na Califórnia e Seattle, localizada no Estado de
Washington, nos Estados Unidos, obrigam, em seus códigos de obras, que os edifícios
tenham a certificação LEED.
Há uma tendência mundial de que as exigências para a certificação LEED sejam
incorporadas aos códigos de obras municipais.
No Brasil existem desde junho de 2009 dez firmas especializadas que estão
aptas a dar consultoria auxiliando na obtenção da certificação LEED.
Engenheiro Plinio Tomaz
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Liberdade, Igualdade e Fraternidade
(Liberté, egalité et Fraternité)
No ginásio aprendemos que os franceses em 1789 fizeram uma revolução que tinha
como lema a liberdade, igualdade e fraternidade. O interessante é saber que o Rotary para
existir necessita destas três idéias.
O Rotary só existe quando há liberdade. Na Rússia antiga e em outros países
comunistas, não havia Rotary Club.
No Rotary todos são iguais, tanto os mais ricos como os mais pobres.
Todos têm direito a voto e todos podem ser o presidente de um club rotário. Todos
sentam nas mesmas cadeiras, não há distinção.
Este conceito é importante, saber que você tem o mesmo direito de voto que o irmão
do Ermirio de Moraes, por exemplo.
Todos são ouvidos pelo presidente do club, não interessando se o mesmo é rico ou
pobre, se é muito culto ou não.
O importante é saber o que a pessoa fala e não a sua posição fora do rotary.
O objetivo do Rotary é a paz mundial, a paz entre as nações, a paz entre as famílias. Isto
é fraternidade.
O conceito de liberdade, igualdade e fraternidade é muito antigo na maçonaria e
ninguém sabe realmente qual a origem. Já vi um estudo de 80 páginas explicando o conceito.

270 Maior derrota dos Ingleses
A história mostrada pelos vencedores é sempre diferente da
verdadeira.
O Japão em 1941 derrotou os ingleses na Malásia.
Os Ingleses tinham a sua maior fortaleza em Singapura na Ásia e
enormes canhões apontados para o mar. Foi construída em 1922 por 25
milhões de libras e era o símbolo do domínio inglês na Ásia. Todo o
comércio inglês passava por Singapura. Todas as armas pesadas ingleses
eram contra navios e não contra combate terrestre. Nenhum navio
conseguiria dominar os ingleses foi que os japoneses concluíram antes de
entrarem, em guerra quando fizeram visita a Singapura em 1940. Só tinha
uma solução: vir pelas florestas.
Os ingleses achavam que os soldados japoneses eram muito
inferiores e não conseguiriam atravessar a floresta. Churchill achava que
só a presença visível da Força Naval Inglesas já era suficiente para afastar
qualquer agressor.
Os ingleses mandaram dois cruzadores sendo o mais moderno o
Prince of Wales e Repulse, o mais velho bem como 4 destroires e não
tinham nenhum avião. Em menos de duas horas os bombardeios japoneses
afundaram os dois navios. Agora era o tempo dos porta-aviõers e não mais
dos grandes cruzadores. Em um filme da Netflix sobre a segunda guerra
mundial dá para ver o estrago que os japoneses fizeram na Ásia. Os
japoneses perderam a guerra, mas todos perderam suas colônias.
Mas 30.000 soldados japoneses atravessaram a floresta tropical e
aprisionaram todos os 90.000 ingleses que estavam esperando ataques
pelo mar. Foi a maior derrota dos ingleses em sua história e ninguém fala
disso. Nunca vi um filme a respeito.
O exército japonês dominou toda a costa da Ásia numa guerra
relâmpago semelhante a Britzkrieg Alemã, no que eles chamavam de ABCD
(Americanos, Britânicos, Chineses e Dutch- Holandeses). A guerra fez com
que todas colônias inglesas e outras fossem perdidas para sempre. Existe
um livro que comprei na Amazon/Kindle chamado Forgotten Armies escrito
em 2005 por Christopher Bayly e Tim Harper com subtítulo: Guerra do
império Britânico com o Japão que é muito bom onde se pode ver a reação
dos povos locais que depois ficaram independentes. Senão houvesse a

guerra, os países seriam ainda colônias ou totalmente dependente da
Inglaterra.
A Índia conseguiu sua independência em 1947. Em 1946 foi
reconhecida a Independência das Filipinas que chegou a ser da Espanha e
dos Estados Unidos. Não só os inglês, mas os americanos também foram
derrotados pelos japoneses das Filipinas.

Mein Kampf

Adolf Hitler escreveu o livro “Mein Kampf” que quer dizer “Minha luta”.
Comprei e não consegui ler mais que 10 páginas. Detestei o livro racista e já encontrei
pessoas que o adoraram. Li recentemente o livro de Antoine Vitkine denominado “Mein
Kampf: a história do livro” e vou fazer alguns comentários sobre o mesmo.
Quase ninguém sabe que Hitler após o término da primeira guerra mundial em
1919 estava desempregado e foi trabalhar como espião do governo no serviço de
informação do exército denomina do Reichswehr. Sua função era entrar em um partido
que estava sendo criado e contar tudo o que acontecia e seu número de inscrição era
555. Como passar do tempo Hitler adotou o partido e foi presidente do mesmo. Tentou
dar um golpe no maior estado alemão que era a Baviera em 8 de novembro de 1923 na
cervejaria de Munique chamada Burgerbraukeller. Até o famoso general Ludendorff
bem como o herói da aviação alemã fazia parte Herman Goring. Heinrich Himmler
carregava a bandeira, mas acabou com 16 mortos sendo preso Hitler preso na prisão de
Landsberg que era uma cidadezinha localizada a alguns quilômetros de Munique.
Na prisão ditou ao Rudolf Hess o livro em uma magnifica Remington nova que o
banqueiro alemão diretor do poderoso Deutsche Bank lhe presenteou e depois de 1,5
anos saiu da prisão em 20 de dezembro de 1924 e o publicou com 400 páginas em 18 de
julho de 1925, vendendo muito e ganhando 10% das vendas e ficou rico. Acharam não
faz muito tempo uma conta na Suíça com os milhões de marcos ganhos pela venda do
livro depositado pela editora do livro.
Durante a prisão de Hitler ele leu muito: Gobineau, Chamberlain, Le Bon,
Schonerer, Sombart e Eckart e adquiriu conhecimentos de biologia e medicina bem
como falar com as massas. Por incrível que parece Hitler leu o livro denominado “ Os
protocolos dos sábios de Sião”, que foi feito pela polícia secreta russa chamada Okhrana
em 1897 no tempo do Czar Nicolau II e julgado pelo mesmo uma fantasia e uma
idiotice.
O mais interessante é que Hitler mostrou no seu livro todo o seu ódio aos judeus
e à França, mas ninguém percebeu. A palavra “judeu” é citado no livro 373 vezes. Os
próprios judeus da Alemanha achavam que quando ele assumisse o poder não iria fazer
nada disto, mas estavam totalmente enganados.
Ele publicou e ninguém acreditou.
A pergunta que faço é como ninguém o impediu de seu progresso, pois, parece
que ninguém acreditava no que ele escreveu. Hitler comentou com amigos que se
soubesse que um dia seria Chanceler do Reich nunca o teria publicado. Também é
interessante que todos aqueles que participaram do Putsch de Munique que começou em
na cervejaria Burgerbraukeller, viraram autoridades cruéis dentro do governo: Himmler,
Hoss, Goring, Rohm, Frank, Goebbels e Rosenberg.

Se não tivesse havido a crise de 1929 que causou uma inflação vertiginosa na
Alemanha não teria vencido o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães
abreviado por Nazi e daí no nome nazista. A situação ficou em tal calamidade que as
pessoas tinham que optar entre comunismo da esquerda e o nazismo da direita e venceu
o último como todos sabem.
Mesmo hoje o livro continua sendo vendido no mundo inteiro, principalmente na
Turquia e não entendo o porquê disto.

Os mistérios de Delfos
Os gregos adoravam Apolo e para ele construíram templos e
centros religiosos. Deles dois são os mais comentados, Delfos e
Elêusis, deixando de lado os mistérios de Orfeu e Dioniso (Baco).
Delfos fica a 9,5km do golfo de Corinto na Grécia e era um
centro de adivinhações e de cujo lugar se contam inúmeras histórias.
Havia um buraco de onde emanava gases do solo e uma mulher
virgem (pitia ou pitonisa) se sentava num tripé inalando estes gases,
ficava tonta e falava muitas coisas.
Nas portas do templo de Apolo, estava escrito “Conhece-te a ti
mesmo” que muitos atribuem a Sócrates. O interessante de Sócrates é
que o ele não pertencia a nenhum mistério dos gregos como os de
Delfos e de Elêusis.
Pitágoras lá pelo século VI aC tinha estado 22 anos aprendendo
nos templos egípcios tendo em seguida ido a Babilônia onde ficou
estudando 12anos. Na sua volta já tinha 56 anos, foi para sua casa em
Samos e depois foi para Delfos onde despertou no meio dos oráculos e
pitonisas a crença nos mistérios de Delfos permanecendo um ano
naquela cidade.
Foi em Delfos que os gregos tiveram idéias de se defender dos
persas nos seus navios, quando a pítia disse “que uma parede de
madeira vos sirva de muralha inexpugnável”. Temístocles com suas naus
venceu os persas na batalha de Salamina.
Segundo alguns, Delfos tornou-se um centro de moral da Grécia,
pois todos iam fazer consultas ao oráculo e deixavam nos templos
tesouros e homenagens aos deuses. A palavra oráculos significa as
respostas dadas pelos deuses a perguntas de interessados e as
respostas eram dadas em Delfos pela pitonisa.
Conta-se ainda que em 480 aC quando os persas saquearam todos
os templos da Grécia, só não conseguiram saquear Delfos pois, os
oráculos tinham dito a mensagem de Apolo: “ Eu me defenderei a mim

mesmo!”. Durante a invasão dos persas houve um terremoto e milhares
de persas morreram e o resto fugiu do local, de medo.
Em 279 aC os gauleses atacaram Delfos.
Pelo que li uma pitonisa previu o fim de Delfos.
Com o advento do cristianismo Delfos se acabou.

Ruína de Delfos

Mistérios de Elêusis
A minha curiosidade dos mistérios de Elêusis nasceu, quando li num
livro sobre a vida do imperador romano Otavio Augusto César, que o mesmo
foi à Grécia até Elêusis junto com o poeta Virgilio e fez parte das
iniciações secretas de Elêusis.
Ainda na Grécia além dos mistérios de Elêusis, tivemos os mistérios
de Delfos. A cidade de Elêusis está localizada na Ática perto de Atenas,
Grécia.
Os mistérios de Elêusis se baseiam na lenda de Demeter e Perséfone.
Demeter nada mais é que o antigo culto egípcio de Isis com outro nome.
Isis com o nome de Demeter, foi adorada na Itália até o século V d.C e
parece que até hoje é adorada por algumas sociedades secretas na Europa
com o nome da Virgem Negra.
Os mistérios de Elêusis duraram até o ano 396 dC quando os godos
chefiados por Alarico invadiram a Grécia.
Os gregos tinham três tipos de deuses: subterrâneos, de superfície e
do céu. Orfeu foi um deus grego que ficava nos três lugares, diziam que
nossa alma é divina e acreditavam que é preciso de três reencarnações,
livre de pecado, para a alma se salvar. Esta é, em resumo a doutrina órfica,
ou seja, o orfismo que foi abandonado pelos gregos e adotada por
Pitágoras.
O conceito da transmigração das almas, ou seja, o orfismo implicaria
em que os maus seriam punidos em uma encarnação futura. Através de
varias rituais de purificação e de vários estágios as pessoas chegavam até
a revelação final e um único contato com a divindade já garantia a salvação.
Para adoração da deusa Demeter os gregos usavam a papoula, que
também era usada por Pitágoras quando se recordava das encarnações
anteriores.
O psicólogo gnóstico alemão Carl Gustave Jung diz que Isis, isto é, a
mãe da terra, mãe da natureza, é um arquétipo que todos temos em nós e
um seu paciente a desenhou sem nunca ter lido a respeito.

Navios negreiros e os ingleses
Fiquei surpreso ao ler um livro de Niall Ferguson chamado “Império” que conta
como foi o Império Britânico desde o seu inicio até sua queda com as 1ª e 2ª guerras
mundiais, que os navios ingleses transportaram 3,5 milhões de africanos para a América
Central.
Quanto estudei a história universal e ocidental, sempre aprendi que os ingleses
eram contra a escravidão. Mas quando li que durante 145 anos no período de 1662 a
1807 os navios ingleses transportaram 3,5 milhões de africanos para o Novo Mundo
fiquei pasmo. Isto significa que mais de 1/3 dos africanos transportados para toda a
América. Na verdade fui enganado e conversando com vários amigos praticamente
todos se espantaram com a noticia.
Sabemos que D. Pedro II tinha criado o “Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro” da qual ele era o presidente e nada saia publicado sobre aqueles assuntos
que não fosse autorizado pelo imperador. Foi o inicio da história oficial e não tenho
conhecimento para informar quando este sistema realmente parou de funcionar.
Quando os ingleses foram colonizar o que hoje é os Estados Unidos mataram
muitos índios e queriam eliminar todos. Os massacres dos powhatan em 1623 e 1644,
dos pequots em 1637, dos doegs, dos susquehannocks em 1675. Contaram com a “mão
de Deus”, conforme dito pelo governador da Carolina nos anos 1969 John Archdale
pois, os Europeus trouxeram varíola, gripe e difteria e outras doenças que eliminaram
milhares de índios americanos, ficando para eles mais fácil a colheita dos alimentos
para sobrevivência.
Entretanto como todas as colonizações sempre houve algo de bom e de mau. Os
ingleses chegaram a dominar ¼ de todas as terras do mundo e ¼ de toda a população
mundial e levaram a língua inglesa e o protestantismo para todo lado. É curioso como
90 mil ingleses na Índia dominaram 350 milhões de indianos.
Quase ninguém conhece a história de Churchill quando estudava teve uma visão
profética de haveria uma guerra mundial e que ele iria salvar a Inglaterra e o Império
Britânico. Conseguiu salvar a sua pátria, mas perdeu o Império Britânico.
Há anos, li o “Diário de Goebbels” que comentava os discursos de Churchill na
BBC de Londres todas as noites. Churchill dizia que os alemães tinham se acabado e
Goebbels comentava que a Inglaterra não estava percebendo que o seu império também
estava desmoronando.
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O Imperador César Augusto e os conselhos
Há uma diferença entre ordem e conselho. Segundo Thomas Hobbes no livro
“Leviatã” lançado em 1651, a ordem é dada para beneficio de quem a dá, e o
conselho para benefício de outrem.
Daí deriva outra diferença: o homem pode ser obrigado a fazer aquilo que
lhe ordenem, caso fez a promessa de obedecer, mas ninguém pode ser obrigado a
fazer o que lhe aconselham, porque o prejuízo resultante de não seguir o conselho
é apenas o seu próprio.
Quanta mais experiência de coisas passadas tiver um homem, mais prudente
será e suas previsões raramente falham.
Em 1985 foi descoberta na Macedônia uma copia da autobiografia do
Imperador Romano César Augusto (63 aC a 14 dC).
Suetônio muitas vezes tinha mencionado a existência deste livro, mas nunca
ninguém o tinha visto. Foi descoberto numa parede falsa onde se encontrava um
cadáver de um homem de meia idade e o exemplar da autobiografia escrito no
latim original.
Allam Massie fez um livro sobre o assunto com o nome de Augustus e foi
publicado em 1986.
Observei uma decepção muito grande do imperador César Augusto, que vou
relatar.
Augusto estava velho e experiente. Aconselhou o 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.
César Augusto requeria prudência na Germânia, pois conhecia todas as
experiências passadas.
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. Varo suicidou-se. Morreram 27.000 legionários,
sendo um verdadeiro massacre, com crucificação, decapitação e evisceração.
Nunca mais os romanos atacaram a Germânia.
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, 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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O marido da Sissi começou a 1ª guerra mundial

Quando jovem lembro dos 3 filmes alemães sobre a Sissi. Ela
chamava-se Elisabeth e era uma princesa da Baviera que se casou que um
primo que era o imperador da Áustria. O rei da Baviera Luidovico II era
seu primo e foi ele que fez vários castelos.
A Sissi era a mulher mais linda do século XIX e era parecida com a
princesa Diana da Inglaterra.
O imperador era Francisco José e ninguém imaginaria que aquele
jovem do filme, iria começar a primeira guerra mundial (1914-1918).
Reinava na Áustria os famosos Habsburgo e lembro que a mulher de
D. Pedro I no Brasil era uma Habsburgo.
Em 8 de janeiro de 1867 o imperador Francisco José e a Sissi foram
coroados reis na Hungria. Note a diferença: imperador na Áustria e rei na
Hungria. Era a monarquia Austro-Húngara.
Francisco José (1830-1916) reinou 68 anos desde 2 de dezembro de
1848. O nosso imperador D. Pedro II reinou 50 anos.
O seu reinado foi o maior da Europa que se conhece. Stefan Zweig
escreveu que nas escolas era cantado pelas crianças a chamada canção do
imperador. Stefan Zweig disse no seu último livro escrito no Brasil antes
do suicídio “O mundo de hoje” que quando mataram Francisco Fernando,
causou a mesma comoção nacional do suicídio do Arquiduque Rodolfo e
ninguém esperaria que teria uma guerra e saiu a passeio e depois teve
que voltar abruptamente para a Áustria e como era jornalista tinha que
fazer artigos sobre a guerra, só que era pacifista. Como todos sabem no
tempo de Hitler Stefan fugiu para o Brasil e depois suicidou-se no Rio de
Janeiro.
O sucessor de Francisco José seria o seu filho Rodolfo que
juntamente com sua amante baronesa Maria Vetsera cometeram suicídio.
Então o imperador Francisco José teve que arranjar o seu sobrinho
Fernando Francisco como sucessor.
Só para comentar o Rodolfo, filho da Sissi com Francisco José era
uma pessoa complicada e sabe-se que tinha feito um plano junto como

Húngaros de ser coroado rei na Hungria e deixando o seu pai somente
com a Áustria. Existem até informações que a polícia secreta do
Imperador o matou bem como a sua amante. Outro fato curioso é que a
Sissi nunca ligou para o seu filho Rodolfo. Ela era muito diferente dos
filmes.
Em 10 de setembro de 1898 a Sissi foi assassinada em Genebra por
um anarquista italiano Luigi Lucchesi.
Na monarquia Áustria-Hungria se falava mais de 11 línguas e era
uma confusão nas forças armadas. Os soldados tinham que aprender 60
palavras básicas usadas no exército e mesmo assim era o que se chamava
uma torre de Babel com tantas línguas diferentes.
Ao arquiduque Francisco Fernando estava passeando em Sarajevo
em 28 de junho de 1914 junto com sua esposa condessa Sofia quando
foram assassinados.
O imperador antes de declarar guerra quis ter certeza que a
Alemanha o apoiaria e então deu início a invasão que provocou a primeira
guerra mundial. O seu motivo principal era defender a honra da Áustria
(naquele tempo se guerreava por honra).
Primeiramente o Império Russo de Nicolau II mandou os seus
exércitos, depois a Alemanha e todos foram entrando na guerra.
Quando havia o reinado da Hungria que era basicamente agrícola e
com grandes propriedades no fim da guerra perdeu 35% da sua área. Na
Áustria não existiam grandes propriedades agrícolas como na Hungria e
devido a isto que mais tarde a Hungria virou um pais comunista.
Os pequenos países dominados pelos Húngaros tinham que fazer
todos os documentos em Húngaro e nas escolas aprendia-se somente o
húngaro e as crianças não iam para o aprendizado.
Naquela época a Áustria tinha 90% de analfabetos e a bicicleta
estava em moda. As óperas era o mais concorrido pela alta classe. A
prostituição era imensa na Áustria e considerada normal.
A nobreza era dividida entre alta nobreza e baixa nobreza. Eram da
alta nobreza os descendentes dos 16 filhos de Maria Tereza e os 17 de
Leopoldo II da Áustria. Essa baixa nobreza era desprezada pelos

Habsburgo, e não gostavam da mulher de Francisco Fernando e nem da
amante do Arquiduque Rodolfo.
No fim da guerra em 3 de novembro de 1918 com após a batalha de
Vittorio-Veneto vencida pela Itália, foi o fim dos Habsburgo. O meu avô foi
prisioneiro na Batalha de Capporeto de 1917 e foi para campo de
concentração na Áustria e na Alemanha. Em todos os anos no dia do
armistício, meu avô Giuseppi Forli punha um terno, gravata, medalhas e
ia a igreja rezar.
O Brasil entrou na primeira guerra mundial em 11 de abril de 1917
quase no fim da guerra. Lembro que a situação econômica do Brasil era
péssima.
De imediato o Brasil aprendeu 42 navios alemães que estavam nos
portos brasileiros.
Foram mandados 92 médicos brasileiros para a França. A esquadra
brasileira tinha partido para Gibraltar e no dia eu chegou acabou a guerra.
Sorte nossa. Uma curiosidade é que o Brasil participou da Conferência de
Versailhes que deu origem a segunda guerra mundial.

261 – Opus Dei
Há alguns anos, li um livro sobre o papa polonês João Paulo II,
que antes de ser eleito no conclave de bispos, tinha sido sabatinado pela
sociedade secreta chamada Opus Dei e, sendo aceito, foi emitida a
fumaça branca pela chaminé do Vaticano em outubro de 1978.
Achava que esta sociedade secreta tinha existido há séculos, mas
estava errado.
A Opus Dei (Obra de Deus) foi fundada na Espanha em 2 de
outubro de 1928 pelo padre José Maria Escriva de Balaguer, que hoje
é Santo. Daí se espalhou pelo mundo todo e ficou muito famosa,
principalmente com livro e o filme de Dan Brown chamado “O código
Da Vinci”.
A Opus Dei nada tem a ver com a maçonaria e sua existência não
trás problemas para ninguém, levando a vida com simplicidade. Então,
não percamos tempo em ver sua estrutura, somente citando algumas
regras básicas que são: caráter, oração, mortificação, penitência,
obediência, discrição e chamado.
A sua maior discussão é sobre mortificação, que o filme de Dan
Brown leva a exageros.
O interessante é a mesma se originar na Espanha, onde nasceu a
Ordem dos Jesuítas em 1534, lembrando do Padre Anchieta, que
fundou São Paulo e que era espanhol.
A Inquisição nasceu em todo o país espanhol, e foi criada em
1478 por Ferdinando de Aragão e Isabel de Castela, reis estes que
financiaram a expedição de Colombo em 1492.
Engenheiro Plinio Tomaz
21 de abril de 2017

Selo do Opus Dei

1

23
Os jesuítas e os índios guaranis
Estamos acostumados a ver na televisão e em jornais e revistas, passeios
para visitar as regiões das missões jesuíticas. Nos mostram fotografias de
igrejas destruídas em vários locais para incentivar as visitas.
Sempre tive a curiosidade de saber o que aconteceu com as missões, que
é conhecido também como as reduções.
Porque o Marquês de Pombal fez uma campanha violenta contra os
jesuítas que comandavam as missões e acabando por fim expulsando-os de
Portugal?
Para compreender tudo isto temos que voltar no tempo.
Em 1534 foi criada a Companhia de Jesus chefiada pelo sacerdote
espanhol Ignácio de Loyola (1491-1556). Em 1540 o papa Paulo III (14681549) confirmou a criação da Companhia de Jesus motivado pela contrareforma da igreja católica apostólica romana para opor-se ao protestantismo.
As missões jesuíticas na América do sul, principalmente no Brasil,
Paraguai, Argentina e Uruguai criaram em 1609 agrupamentos de índios
guaranis, os quais é denominado de reduções.
As reduções foram destruídas pelos portugueses e espanhóis em 1776
quando então havia cerca de 110.000 índios guaranis que habitavam as
reduções, as quais eram comandadas por somente 83 jesuítas.
Os jesuítas protegendo os índios guaranis dos negreiros, isto é, daqueles
que escravizaram os indígenas, se afastaram das grandes cidades portuguesas
e espanholas e fundaram em 38 reduções em diversas localidades do Brasil,
Paraguai, Argentina e Uruguai, com 5.000 até 15.000 índios em área
equivalente a metade da área da França.
O agrupamento destes povoados tinha um chefe principal que era
jesuíta. Falava-se somente a língua guarani, sendo proibido o espanhol e o
português.
Era proibida a entrada de portugueses e espanhóis dentro das missões, a
não ser que fossem jesuítas. Os jesuítas estavam criando o “homem novo” da
América.
A bandeira que tremulava nas reduções era a da Espanha, embora não
houvesse poder da mesma sobre as reduções.
Havia igrejas cristãs e as ruas eram perpendiculares uma as outras. Não
havia adultérios e nem prisões, bastavam algumas chibatadas em publico e no
fim do castigo um beijo na mão de quem aplicou os golpes. Havia escolas,
casas de mulheres velhas abandonadas, hospitais e residências dos padres.
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Os índios não eram nem ferozes e nem tão mansos como se poderia
imaginar.
Os jesuítas na ânsia de proteger os índios guaranis, criaram um
republica cristã e comunitária, onde tudo era de todos. Não havia salário, nem
compra, nem venda nem comércio. As colheitas eram reunidas e distribuídas
aos habitantes segundo as suas necessidades. Mesmo os enfermos e velhos
tinham a sua parte.
Não havia propriedade individual. Os jesuítas tentaram fazer uma
propriedade individual, mas os índios dormiam ao invés de plantar alguma
coisa e desistiram da idéia.
Não havia pobreza e nem mendigos, não havia ricos. A confederação
das missões exportava tabaco, tecidos e bordados e erva-mate. Importavam
ferramentas e máquinas. Fizeram até barcos para transporte fluvial e
exploraram o ferro em jazidas que encontraram.
O Marquês de Pombal (1699-1782) cujo nome era Sebastião José de
Carvalho e Melo, primeiro-ministro em Portugal, não gostava dos jesuítas,
pois achava que eles mandavam enormes recursos arrecadados na região para
Roma e que queriam fazer um estado independente. Informou ao rei D. José I
que os jesuítas estavam criando uma república nas províncias de Portugal e
Espanha.
O Marquês de Pombal tinha medo do poder ilimitado dos jesuítas, que
eram os confessores do rei e da família real.
Um outro problema que houve na época é devido ao terremoto que
destruiu Lisboa. Um jesuíta italiano que tinha estado muitos anos no Brasil
pregou que o terremoto foi um castigo de Deus pelos pecados do mundo,
atingindo então o Marquês de Pombal.
Queria o Marquês de Pombal submeter os jesuítas ao estado português,
mas não conseguiu. O Marquês de Pombal ameaçou Roma dizendo que ia
fazer uma Igreja Portuguesa independente.
Pombal aproveitou também a crítica que Blaise Pascal, um jansenista
fervoroso, fazia dos jesuítas, pois segundo ele, os jesuítas estavam praticando
casuísmos, esquecendo os ideais doutrinários da igreja cristã.
Para eles os jesuítas largaram assuntos sobre a salvação e procuravam o
poder no mundo. Na verdade a Companhia de Jesus que fora tão moderna na
contra reforma estava arcaica na era do iluminismo.
Os jesuítas ainda procuravam em Aristóteles os alicerces da verdade.
Em 1757 foram expulsos do palácio real pelo rei português D. José.
Em 1758 o rei D. José sofreu um atentado, e o Marquês de Pombal
muito habilmente implicou oito jesuítas na questão como autores e
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instigadores do crime contra o rei. Foram presos vários jesuítas entre eles o
padre Gabriel Malagrida.
Malagrida tinha publicado um panfleto sobre o terremoto devastador de
Lisboa de 1755, denominado “Juízo da verdadeira causa do terremoto”
atribuindo o desastre à ira divina de Portugal ter abandonado a verdadeira
religião.
Mal agrida foi queimado na fogueira pelo Marquês de Pombal e outros
foram para o garrote.
Não devemos esquecer que o tratado de Madrid assinado em janeiro de
1750 entre Portugal e Espanha não foi de agrado dos jesuítas.
Pelo tratado de Madrid os portugueses concordavam em troca do
reconhecimento pela Espanha das fronteiras fluviais ocidentais do Brasil, em
renunciar ao controle da Colônia do Sacramento e das terras imediatamente ao
norte do estuário do Prata, um objetivo que os espanhóis havia muito
aspiravam alcançar pela força.
A aceitação das fronteiras fluviais, contudo, incluía o rio Uruguai e
colocava a Sete Missões Jesuítica, com suas terras de pastagens distantes do
âmbito espanhol, sob a soberania portuguesa.
O tratado de Madrid determinava a evacuação dos jesuítas e dos índios
convertidos das missões uruguaias (com mais de um milhão de cabeças de
gados das estâncias das missões).
Com o tratado de Madrid mais de 30.000 índios das comunidades das
missões deveriam migrar com todos os seus bens e deixar o que hoje é o
estado do Rio Grande do Sul e fosse para áreas da Argentina e do Paraguai. Os
índios resistiram apoiados pelos jesuítas.
Em 3 de setembro de 1759 foi decretada a proscrição e expulsão da
Companhia de Jesus de todo o império.
Juntamente com os espanhóis, os portugueses autorizado pelo Marquês
de Pombal, com 3.700 soldados e 19 peças de artilharia, atacaram em janeiro
de 1756 ferozmente e destruíram a república guarani da América do Sul, para
que os jesuítas obedecessem ao tratado de Madrid.. No início os índios
guaranis armados reagiram e ganharam inúmeras batalhas contra os
portugueses e espanhóis, comandado pelo índio Sansepê, que conhecia a selva
traiçoeira e mortífera.
Devido a resistência dos índios guaranis, os vencedores queimaram e
destruíram tudo o que encontraram
Em 21 de julho de 1772 a Companhia de Jesus foi suprimida pelo papa
Clemente XIV, sendo festejado o acontecimento em Lisboa.
As missões duraram 159 anos e assim terminou a república Guarani.
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Voltaire, Mostesquieu, D’Alembert e o genro de Karl Marx elogiaram a
república dos jesuítas. Todas as ideias da Companhia de Jesus, querendo
melhorar a vida terrestre dos índios guaranis, querendo pregar o amor a Deus,
a fraternidade entre os homens acabou.
Montesquieu escreveu que “é uma gloria para a Companhia de Jesus
ter mostrado pela primeira vez ao mundo como é possível a união da religião
com a humanidade”.
Tudo se resume no poder da igreja. Os templários foram destruídos pelo
rei da França e pelo Papa devido ao seu enorme poder que ameaçava a Santa
Sé.
A Companhia de Jesus foi destruída porque o seu poder cresceu tanto,
que os reis e Roma se sentiram ameaçados e a destruíram. Não esqueçamos
que os jesuiutas não obedecem ao Papa que se veste de brdanco e sim ao Papa
Negro chefe dosd jesuítas e que também fica em Roma. Há uma previsão de
futuro que o fim da igreja católica será quando o Papa Branco e o Papa Negro
forem um só e isto está para acontecer com Papa jesuíta argentino Francisco.
Assim acabou o sonho de Santo Agostinho para a criação da “Cidade de
Deus”.

248 – Os navios de Calígula
Calígula foi um imperador romano que nasceu em 31 de agosto do ano 12 d.C. e
morreu assassinado pela guarda pretoriana em 24 de janeiro de 41 d.C.
Calígula foi filho do célebre general romano Germanicus, que derrotou os
germanos após a derrota fragorosa do general romano Varos. Varos tinha perdido cerca
de 80 mil homens na Germânia, caindo na cilada dos germanos, pois não ouviu os
conselhos do imperador Cesar Augusto que dizia sempre: Ó varo, devolva-me as minhas
legiões! e dizia, também: De que valem os conselhos, se não me ouvem?
Tive a oportunidade de visitar, na Alemanha, o local onde as legiões de Varo
foram massacradas.
Germanicus ficou tão importante para os romanos, pois vingou a derrota de Varos,
que o imperador Tibério mandou envenená-lo. Para recordar, foi Tibério quem ajudou
Cesar Augusto na batalha de Roma a Marco Antonio e Cleópatra.
Tibério adotou Calígula como seu filho. Calígula participava das orgias de Tibério
na ilha de Capri, na Itália, durante 6 anos. As orgias de Tibério são muito contadas e
origem de muitos filmes. Tive a oportunidade de visitar a belíssima Ilha de Capri e de ver
as águas azuis em uma enorme gruta.
Quem conhece Roma fica curioso com o Obelisco do Vaticano que foi trazido do
Egito por Calígula. Foram construídas estradas e um porto em Ostia.
O obelisco veio do Egito em um Navio Gigante com comprimento de 104 m e
20,3 m de largura, com um deslocamento de 7.400 toneladas.
Após o transporte, no porto de Ostia, Calígula mandou fazer um farol semelhante
ao Farol de Alexandria, sendo que até existe alguma lembrança do mesmo.
Calígula era tão louco que declarou guerra ao Rei Netuno, rei do mar, pondo em
prontidão suas tropas.
Era bissexual e cometia incesto com sua irmã Drusília. Consta na história que ela
estava grávida de um filho do irmão e ele, com uma espada, arrancou o filho da barriga
da irmã e mostrou a todos. Depois, transformou sua irmã em uma Deusa.
Calígula adorava a Deusa Diana e como o templo dela ficava junto ao lago Nemi,
que distava 45 km de Roma, mandou fazer dois barcos enormes imitando os egípcios. No

culto à Diana havia violência, sacrifício e rituais de sexo, que era tudo de que Calígula
gostava.
Usando técnica do chamado método de Vitrúvio, mandou construir os dois navios
pelos engenheiros navais romanos.
Vitrúvio foi um grande arquiteto romano que nasceu em 80 a.C. e morreu em 15
d.C. Serviu como engenheiro junto a Júlio Cesar durante as campanhas militares na Gália.
Escreveu o famoso livro “Da arquitetura”, o qual tive a oportunidade de ler.
O primeiro barco gigante, para a época, tinha 70 m de comprimento por 20 m de
largura e o segundo tinha 73 m de comprimento.
A ideia de Calígula era que a plataforma dos navios se assemelhasse a um palácio
egípcio.
Era aproveitada a água de chuva que ficava armazenada em um reservatório e
depois era pressurizada e distribuída por toda a embarcação com tubos de chumbo. Havia
torneiras de cobre com regulação de vazão, muito semelhantes às torneiras hoje
existentes.
A estátua de Diana ficava sobre bolas de cobre e ficava girando.
As ancoras eram feitas de madeira e cobre e madeira e ferro, para serem leves e
de fácil manuseio.
Havia um sistema de bombas manuais, para esvaziamento de água do porão e, por
incrível que pareça, até uma bomba de pistão bem sofisticada e moderna.
Logo depois que Calígula foi assassinado, os dois navios do Lago Nemi foram
afundados.
Mussolini, sabendo da existência dos dois barcos, quis retirá-los da água e mandou
que bombeassem a água do lago, para que o mesmo fosse esvaziado. Os navios estavam
140 m próximos um do outro e a 20 m de profundidade.
Cerca de 31 milhões de metros cúbicos de água foram bombeados através da
montanha, dentro de um túnel escavado pelos romanos, caindo em um outro lago. Deste
outro lago, ela caia no mar.
Em outubro de 1932, os navios foram arrastados e Mussolini mandou fazer dois
enormes galpões para visita, a fim de mostrar a grandiosidade de Roma.

Em 28 de maio de 1944, durante a segunda guerra, os alemães estiveram lá perto
e, não se tem certeza, eles atearam fogo aos dois navios, para facilitar sua fuga enquanto
os aliados tentassem apagar o incêndio. Os alemães, até hoje, culpam os aliados e os
aliados, por sua vez, culpam os alemães. A verdadeira história do incêndio ninguém sabe.
Guarulhos, 08 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

Os protocolos do sábio do Sião

Há muitos anos tenho ouvido falar do livro Os protocolos dos
sábios do Sião (the protocols of the elders of zion. Soube somente a
alguns dias é que o escritor cearense Gustavo Barroso o traduziu
para o português. Tinha lido o livro em inglês, mas nunca me importei
com o mesmo por ser uma bobagem imensa.
O livro é praticamente um plagio do livro francês chamado
Diálogo do inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Existem linhas no
livro em que o plagio nem foi disfarçado.
O livro está dividido em 25 diálogos e o objetivo era criticar
Napoleão III da França. Foi escrito por Maurice Jolie que ficou preso
18 meses devido a isto.
Um espião russo do Czar Nicolau II fez o plagio e o livro foi
impresso em russo e mostrado ao Czar que imediatamente o
declarou uma farsa.
No livro é dito que os judeus querem dominar o mundo.
Após a revolução russa o livro foi traduzido para muitas línguas
e acreditado que era verdadeiro, pois Lenin era judeu e o criador do
comunismo Karl Marx era judeu. Os bolchevistas proibiram a
divulgação do livro em russo.
O interessante é que Karl Marx era ateu e acho que nunca
entrou em uma sinagoga judia. Dizia que a religião é o opio do povo.
Hitler acreditou e disse que os judeus e os maçons queriam
dominar o mundo. Para Hitler a maçonaria foi criada pelos judeus
para eles ajudarem a dominarem o mundo, o que é uma besteira
imensa, principalmente para mim que sou maçom.
Mas o que estranho é que até hoje existem pessoas que
acreditam na farsa do livro.
Conheci um médico cardiologista em Guarulhos que dizia que
as pessoas podem criar ideias mais absurdas e que sempre haverá
seguidores. Tem um alemão aqui em São Paulo que disse que é
Jesus Cristo e que só come gafanhotos, mas mora em hotel 5
estrelas com várias mulheres bonitas que o servem e come só
camarão e lagosta, mas tem seguidores.

Gustavo Barroso acreditava no livro, mas os políticos corruptos
brasileiros que quase que acabaram com o Brasil, nenhum deles é
judeu.
Outra mentira que falam é que os integralistas no Brasil eram
contra os judeus. Meu pai era integralista fanático e fui com ele em
muitas reuniões e li todos os livros do Plinio Salgado e em nenhum
dele vi nada contra os judeus. É claro que Gustavo Barroso era contra
o sionismo e era integralista, mas não era a ideia dos integralistas.

Os Templários em Portugal
Entendi um pouco a atuação dos templários em Portugal após visita ao
Castelo dos Templários localizado na cidade de Tomar e lendo a respeito.
Como todos sabem, os cavaleiros que protegiam as cruzadas eram os
Templários, cujo Ordem foi criada em 1118, em Jerusalém pelos cavaleiros
franceses Huges de Payns e Geofroy de Sant-Omer. Como ficavam ao lado
do antigo templo de Salomão, receberam o nome de Cavaleiros do Templo e
depois simplesmente Templários.
Os templários em Portugal ocupavam a região entre o rio Tejo e rio
Mondego, com castelos em Tomar, Pombal, Almourol e outros. Em 1319 os
templários passaram a ter outro nome, ou seja, Ordem de Cristo, quando
era rei D. Dinis.
Semelhantemente, aos templários existiram também a Ordem dos
Hospitalários, a Ordem de Calatrava e a Ordem de Santiago.
A Ordem dos Hospitalários foi fundada logo depois da primeira
cruzada (1096-1099). Em Portugal, estavam na zona do Alto Alentejo, como
o castelos de Belver e do Crato. Mais tarde teve a denominação de Ordem
de Malta. O contestável Nuno Álvares Pereira era filho do prior dos
Hospitalários.
A Ordem de Calatrava foi fundada em 1158 por Raimundo de Fitero e
recebeu no ano 1211 a doação da Vila de Aviz, feita por D. Afonso II. A sua
ação militar era também nas áreas alentejanas. A Ordem de Calatrava
mudou de nome para Ordem de Aviz. D. João I, era grão-mestre da Ordem
de Aviz e daí a sua geração ser denominada de Aviz.
A Ordem de Santiago foi criada em 1170 por D. Fernando II, rei de
Leão. Situava-se ao sul do rio Tejo e são os castelos de Alama, Palmela,
Mértola, Tavira e outros.
Com a conquista do Algarve, região sul de Portugal, em 1250, acabou a
função das ordens militares em Portugal, mas, mesmo assim, elas
continuaram até 1834.
Vamos detalhar um pouco mais sobre os Templários, que são os mais
conhecidos.

As ordens construíram inúmeros castelos e lutaram, bravamente,
contra os mouros e, portanto, tinham apoio total da população, dos grandes
proprietários de terras e dos reis de Portugal.
Uma grande fortaleza dos templários em Portugal sem dúvida, é a
Fortaleza de Tomar com sua Charola, cuja construção teve início em 1 de
março de 1160 por D. Gualdim Pais
Dentro do Castelo também havia o aproveitamento de águas pluviais.
O, tanques das águas de chuvas tinham 6,10m de altura em dois
reservatórios, sendo o primeiro com 11,30m x 3,12m com 215m 3 e o segundo
com 7,9m x 3m com 145m3. Havia no total 360m3 de reservação de água de
chuva. No local se pode ver, claramente, por onde entravam as águas de
chuva que eram encaminhadas as cisternas. Estão junto a uma torre
construída em pedras, denominada de Alcáçova.
Existe ainda resto de um aqueduto construído em pedras, cuja
construção, concluiu-se em 1613 e que abastecia o Castelo terminando num
tanque do jardim.
Na fortaleza dos templários de Tomar, os cavaleiros defenderam tão
bem Portugal dos mouros, que receberam direito de construir mais
fortalezas.
Em 13 de outubro de 1307, o rei da França, Felipe, o Belo, juntamente com
o papa Clemente V prenderam os cavaleiros templários e queimaram, em
praça pública, o grão-mestre Jacques de Molay em 1314.
Dizem as lendas que Jacques de Molay quando estava na estaca da
fogueira disse, mais ou menos, o seguinte: o julgamento que me fizeram é
falso. O verdadeiro julgamento será feito daqui a um ano na presença de
Deus. Ninguém, realmente, sabe se isto é verdade ou não, mas, um ano
depois estavam mortos Felipe, o belo e o papa Clemente V, pois, os
templários além de hábeis guerreiros eram peritos na arte do
envenenamento.
O rei Felipe, o belo não conseguiu pegar a fortuna dos templários,
pois, a mesma já tinha sido enviada a quatro lugares: Portugal, Espanha,
Escócia e Alemanha. Na Escócia os templários, juntamente com o primeiro
rei Roberto Bruce (aquele do filme Coração Valente), fundaram a primeira
loja maçônica na Escócia.

O papa Clemente V queria extinguir os templários em Portugal e na
Espanha, mas, o rei português D. Dinis, uniu-se ao rei de Espanha e
declararam inocentes todos os templários nos dois paises.
O rei D. Dinis, muito habilmente, conseguiu enganar juridicamente o
papa, dizendo que os bens dos templários eram da coroa portuguesa e,
desta maneira conseguiu em 14 de março de 1319, que o papa João XXII
pela bula Ad ea exquibus estabelecesse a nova ordem denominada: ordem
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecida como Ordem de Cristo.
Dentro da Fortaleza de Tomar está uma grande capela chamada de
Rotunda ou Charola, com uma planta em forma circular com uma cúpula,
tendo internamente 16 faces e no meio, possui forma de prisma octogonal.
Era ali que, anualmente, os cavaleiros templários se reuniam
D. Henrique, o navegador, filho de D. João I, foi nomeado pelo Papa
em 1420, governador e administrador da Ordem de Cristo.
Era na Charola que se reuniam o grão-mestre D. Henrique, o
navegador e foi neste local que Pedro Álvares Cabral recebeu a Ordem de
Cristo, quando retornou da sua viagem ao Brasil e às Índias, no dia 7 de
dezembro de 1503 em reunião presidida pelo rei D. Manuel I.
O apogeu da Ordem de Cristo foi em 1495, com D. Manuel, o
venturoso, quando foi aclamado rei de Portugal.
As caravelas que chegaram ao Brasil tinham uma cruz alargada nas
pontas. Era o símbolo dos templários: fundo branco com cruz vermelha
chamada a Cruz de Cristo. Praticamente toda a navegação portuguesa e
conquistas foram financiadas pelos templários, daí a importância dos
mesmos.
Quando Pedro Álvares Cabral recebeu a Ordem de Cristo, isto lhe
garantia anualmente um valor substancial em dinheiro que com sua morte
passaria a sua esposa. O recebimento da Ordem de Cristo significa também
a aposentadoria. Assim aconteceu com o Marques de Pombal, após a morte
do rei D. José I, assumiu D. Maria I, a louca, que imediatamente, lhe
concedeu a Ordem de Cristo, o que significava que o mesmo estava fora do
governo.
Em 1580, quando Portugal passa a ser governado pela Espanha, após a
morte do rei português D. Sebastião, o rei Felipe II da Espanha é coroado

rei de Portugal com o nome de Felipe I, justamente em Tomar no Castelo e
Convento dos Templários.
Quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal, foram
até a Fortaleza dos Templários, em 1810, e a mesma foi abandonada.

Palácio de Queluz
A 14km de Lisboa em Portugal está situado o Palácio de Queluz. É uma
imitação menos rica do palácio de Versalhes da França, pequeno, porém
bonito.
Na sala D. Quixote com teto circular e toda decorada em figuras
inspiradas no livro do espanhol D. Quixote de La Mancha, nasceu D. Pedro I
(D. Pedro IV em Portugal) que proclamou a independência do Brasil e foi lá
que ele morreu. Por coincidência D. Pedro I nasceu e morreu na mesma
cama.
D. Pedro I era filho de D. João VI e Carlota Joaquina.
D. Carlota Joaquina era espanhola e foi morar no Palácio de Queluz
com 11 anos de idade, pois já estava prometida de D. João VI.
No palácio de Queluz reinou também D. José I, que tinha como
ministro, o Marquês de Pombal.
Não havia banheiros no palácio.
Perto das camas havia um móvel redondo e lateralmente podia-se
abrir uma portinha e tirar um pinico para uso.
Os banhos eram tomados em canecas, pois não havia banheiros ou
qualquer tipo de chuveiro. Por isso é que usavam muito perfume.
Quem visitar a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, pode verificar
que nos prédios antigos não havia banheiros. De manhã passava um negro
com um burro, com duas barricas de madeira e ia coletando as fezes das
casas. Esta figura era conhecida na época como o Tigrão.
Um dos costumes interessantes que tinham os moradores do palácio
de Queluz era que não podiam tomar sol, pois quem tomava sol era quem
precisava trabalhar, ou seja, os pobres. Daí as pessoas eram brancas e suas
veias pareciam azuis e se diziam que tinham “sangue azul”.
As mulheres deixavam os cabelos ficarem muito comprido, pois os
pobres para trabalharem tinham que cortar os cabelos, os ricos não.
As camas eram curtas para quem vê, pois, os nobres dormiam com
vários travesseiros, praticamente sentados. Dormir na horizontal com
travesseiros era coisa de pobre e de pessoa quando morria.

Palácio de Queluz, Portugal

Pinóquio
Tinha uns 9 anos e morava em uma casa anexa com à padaria Barão na rua João
Gonçalves, 12 no Centro de Guarulhos. Naquele tempo a rua não era pavimentada e uma vez
por semana passava uma boiada.
Lembro quando minha mãe alegremente me presenteou com um livro de estória de
criança chamado “Pinóquio”, me informando antes que era um autor Toscano como ela.
Havia no meu quarto uma mesinha perto da janela e lá ficava lendo o livro.
Adorei o livro e as figuras que eles continham e entendi então quando minha mãe dizia
que quando se contava uma mentira o nariz ficava mais comprido. Era comum apelidar-se um
mentiroso de Pinóquio, mas nunca vi na prática um nariz crescer.
O livro Pinóquio foi escrito por Carlo Collodi que nasceu em Florença na Itália em 1826
e morreu na mesma cidade em 1890.
Minha mãe me contou que o livro foi muito importante para a difusão da língua
Toscana para toda a Itália. Mais tarde fiquei sabendo que a importância do livro Pinóquio que
juntamente com o Decameron e a Divina Comédia tornaram a língua italiana praticamente
uniforme em toda a península.
Em poucos dias já tinha lido o livro. Queria mais livros e não tinha. Acompanhava o
meu pai em um Chevrolet 1941 fechado que ele chamava de Furgão, no transporte de
biscoitos em São Paulo. Lembro que parávamos na Penha junto a um largo onde os Bondes
faziam a volta e lá tinha uma papelaria. Ficava olhando um livro de criança e pedi várias vezes
para o meu pai comprar e o mesmo nem se importava. Logicamente fiquei sem o livro.
Lembro que tinha um criado mudo bem pequeno onde estava tudo o que eu gostava:
o meu livro do Pinóquio, meu sapato de domingo e minha chuteira de futebol. Todos os dias
abriu a portinha do meu tesouro, dava uma olhada e depois os guardava.
Tinha um primo chamado Netinho que vinha sempre em casa. Emprestei o livro ao
mesmo e nunca mais o vi.
Cito um poema Toscano de autor desconhecido que traduzido para o português é
assim:
Livros
Livros delicias do meu espírito
Nunca me deveis deixar
Vos sois como a mulher que se pode ver sem perigo
Mas que nunca se deve emprestar.
Mais tarde ganhei não sei de quem, um livro sobre animais brasileiros e novamente
emprestei para o meu primo Netinho, que não leu e não devolveu.
Em Guarulhos havia uma biblioteca circulante onde se podia retirar um livro e depois
devolver. Quem tomava conta era a dona Aurea. Lá tirei todos os livros de Machado de Assis,
José de Alencar e outros. Encontrei um menino que estava sempre lá e ele me presenteou com
um livro de poesias de Catulo da Paixão Cearense.

Como a maioria dos livros da biblioteca circulante eram de grafias antigas, cometia
vários erros escrevendo assucar ao invés de açucar. A palavra pharmacia também tinha
mudado, mas neste caso não cometia erros.
Uma vez comprei um livro chamado “100 melhores sonetos brasileiros”, que acabei
emprestando e o perdi. Nunca mais achei um livro equivalente.
Lembro que comprei um livro feito em Portugal sobre os poemas líricos de Camões e
dei para uma namoradinha que tinha e depois me arrependi, pois, deveria ter ficado com o
livro.

232- Pompeia
A cidade de Pompeia na Itália foi destruída pelo vulcão Vesúvio, no
dia 25 de agosto de 29 d.C. por uma chuva de pedras-pomes.
Mary Beard escreveu um livro sobre o assunto.
Na época, a cidade de Pompeia tinha na área urbana cerca de 12.000
habitantes e 24.000 habitantes na área rural, totalizando 36.000
habitantes.
Existiam 12 torres de água para abastecimento público de água
potável, sendo que havia tubulações de chumbo que levava as águas às
fontes públicas e às residências que pagavam uma taxa de água.
Não obtive informações sobre os esgotos da cidade de Pompeia, mas
existiam ruas onde estava escrito em latim, pedindo para os cagões não
fazerem o “serviço” na rua, pois a mesma já tinha muitas fezes de cavalos,
pois, um cavalo tem 10 kg/dia de fezes.
Também pelo que li não havia coleta de lixo na cidade de Pompeia.
Havia banhos públicos com águas correntes ou que de vez em quando
eram trocadas. Não havia cloro nas piscininhas.
Um médico romano chamado Celso aconselhava as pessoas que
tivessem feridas abertas que não se banhassem. Havia pessoas que
urinavam na água e outras que até defecavam na água que ficava flutuando
na piscina, sendo que as piscinas quentes eram mais perigosas que as frias.
Segundo consta, em 1769, Mozart visitou o templo de Isis, em
Pompeia, e nela se inspirou quando escreveu a “Flauta Mágica”.
Há muitas pinturas em paredes em Pompeia e uma interessante que
está na Casa do Poeta Trágico: trata-se do rei Agamenon que, antes da
partida de sua frota para a guerra de Troia, sacrificou sua filha Ifigênia à
deusa Artemis para que houvesse bons ventos. Segundo a história, quando
Agamenon voltou vitorioso da guerra de Troia, sua mulher o envenenou.
No livro de Mary Beard tem um mapa onde aparecem as ruas, os
nomes dos proprietários das casas, bem como, as Termas, os templos e os
bares.
Lembrei-me, então, de quando tinha uns 13 anos mais ou menos e
morava em Guarulhos, na rua Diogo de Faria. Minha irmã Neusa Tomaz
estava lendo um romance sobre uma mulher que morava em Pompeia e
ficava o tempo todo falando para mim e para minha outra irmã Sonia sobre
a vida daquela personagem de Pompeia.

Naquele tempo, tinha um tio chamado Mario Tamassia que gostava
de fazer hipnose para as pessoas voltarem ao passado. Dizia claramente
que quem não fosse hipnotizado era louco e, dessa maneira, todos eram
hipnotizados. Eu adorava ver as sessões de hipnose, pois dava muita risada.
Estávamos numa noite na casa perto da igreja Matriz de Guarulhos
onde tinham morado os pais do meu pai. A casa agora pertencia ao meu tio
Mario.
Um filho da minha tia Cotinha, o Milton Laurel de Lima, aplicava a
hipnose.
Lembro que, numa sala cheia de parentes e amigos, a minha irmã
Neusa foi hipnotizada.
O Milton hipnotizava, outra pessoa manobrava um gravador de fios
que era moderno na época e o meu tio Mario anotava em um papel as
partes importantes das regressões.
De vez em quando minha irmã Neusa, abria um olho e dava uma
piscada para mim, que me encontrava bem perto dela.
Achei estranho quando ela começou a falar de Pompeia e começou a
contar toda a história do livro que estava lendo. Eu e a Sonia ficamos quieto
e não falamos nada a ninguém que tudo aquilo era uma farsa.
A Neusa falava o nome da heroína do livro, o nome da casa onde
morava e das Praças e o meu tio Mario anotava tudo. Eram realmente
impressionantes os detalhes que minha irmã falava.
Mais tarde, o tio Mario confirmou todas as referências sobre
Pompeia e publicou um livro: “ 50 casos reais de reencarnação”. Minha irmã
Neusa pediu para não contar para ninguém a verdade, dizendo que talvez
ela tivesse mesmo vivido em Pompeia. Lembro que minha irmã Neusa é a
reencanação da Cleópatra, assim como milhares de outras. Sinto somente
pelo meu pai, Egisto Tomaz, que foi somente um soldado romano.

Engenheiro Plinio Tomaz
22 de agosto de 2016

Queda da Bastilha
Os franceses comemoram o dia 14 de julho de 1789, como a Tomada da
Bastilha. Vi pintura na França com mulheres empunhando armas lutando contra a
fortaleza citada. Todas as 863 pessoas que participaram do ataque a Bastilha receberam
até o fim da sua vida uma pensão mensal. Há documentos inclusive de pessoas que no
ano de 1874 recebiam pensão de “tomadores da Bastilha”.
Os franceses com orgulho lembram a morte de 100 pessoas, centenas de feridos
e que o povo furioso tomou a Bastilha e a destruiu.
Tudo mentira. A Bastilha cuja construção teve início em 1370, muito feia, com
altura de 23m e foi feita para se defender dos ingleses durante a guerra dos 100anos. Na
época a Bastilha estava praticamente abandonada e só havia 7 (sete) prisioneiros. Não
foi disparado nenhum tiro, pois os poucos soldados e comandante da Bastilha se
renderam. Depois cortaram a cabeça do comandante da Bastilha, o Marques de Launay
enfiaram em um pau e desfilaram pelas ruas de Paris comemorando a “tomada da
Bastilha”.
Na verdade a comemoração é simbólica, porém figuras ilustres estiveram presas
na Bastilha tais como Voltaire, Cagliostro e o Cardeal Rohan.
Na Bastilha as pessoas comiam muito bem e podiam até fazer um passeio.
Uma curiosidade de um preso foi Conde Alexandre de Cagliostro que dizia
durante o tempo da revolução francesa que nascera no Egito e tinha 300 anos de idade e
que sua mulher tinha 70 anos. Na verdade Cagliostro chamava-se Giuseppe Bálsamo,
nascera na Itália na cidade de Palermo de uma família bastante pobre.
Cagliostro foi para a Inglaterra e entrou em uma loja maçônica. Depois foi para a
França onde fundou a Grande Loja Mãe da Sabedoria Triunfante. O Cardeal Rohan
acreditava em Cagliostro e o levou a Paris. Cagliostro era vidente, evocador de espírito,
magnetizador, alquimista, feiticeiro e estelionatário. Muitas vezes “emprestava” a sua
mulher. Fazia ouro, vendia bilhetes de loteria e se vestia usando um uniforme de um
oficial prussiano.
O Conde Rohan e Cagliostro estavam implicados no caso do colar da rainha
Maria Antonieta.
Em conclusão, existem pessoas que acreditam até hoje que Cagliostro tinha
mesmo 300anos e que morreram muitas pessoas na Tomada da Bastilha.

251 – Sinking the Bismarck
Estava fazendo o primeiro ano do científico, no Colégio Ateneu Ruy Barbosa,
localizado no bairro da Penha de França, na rua Padre João, 470.
Em uma aula de inglês cujo título da lição do livro era: Sinking the Bismarck
(Afundem o Bismarck), aprendi muito sobre o encouraçado.
O nosso professor de inglês era o dr. Benedito Trama, de família antiga e
tradicional de Guarulhos.
O dr. Trama sempre nos dizia que: água e conselho só se dá a quem pede. Ele era
o pai do prof. Gladys Felix del Buono Trama, que também dava aula de inglês e que era
oficial da reserva do CPOR e, quando havia uma data militar importante, ele vinha com
farda branca de oficial muito bonita.
O Ateneu Ruy Barbosa foi fundado em 1927 e ali estudaram várias pessoas
importantes da história de Guarulhos. Tive um colega chamado Veronesi que mais tarde
comprou o prédio e o demoliu.
Minha mãe sempre falava do Bismarck, o encouraçado de bolso que foi lançado
ao mar na Alemanha, no porto de Hamburgo, em 14 de fevereiro de 1939. Era invencível
e poderoso, mas foi afundado pelos ingleses. Era como se fosse o Titanic, isto é,
“inafundável”, mas que afundou em 1912.
O nome Bismarck foi em homenagem ao chanceler de ferro prussiano, Otto von
Bismarck, que fez a unificação da Alemanha.
Durante a guerra, o Bismark afundou o melhor navio inglês, que era o Hood, e
danificou o Prince of Wales. Devido a isso, a marinha britânica ficou com um ódio
violento contra o Bismarck, sendo emitida a ordem: Sinking the Bismarck!
Durante a batalha, foi danificado o leme do navio, perdendo o controle. Os
ingleses lançaram muitos torpedos e bombas de aviões, mas ele foi afundado em 27 de
maio de 1941 pelos próprios marinheiros alemães que tinham recebido ordens para isso.
Possuía couraça dupla, sendo que os torpedos atravessaram somente a primeira couraça
e não a segunda.
Guarulhos, 09 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

Sumérios
O universo em que vivemos foi formado há 13,5 bilhões de ano e a
Terra a 4,6 bilhões.
Conforme Yuval Noah Harari, o homo sapiens data de 150.000 aC,
sua revolução cognitiva teve início em 70.000 aC na África no Quênia.
Depois espalhou-se para o mundo inteiro. Há 12000 aC houve a
revolução agrícola onde o homem passou a plantar. Em 1500 dC houve a
revolução cientifica que dura até hoje.
Desde que estudava no colegial no Roosevelt, os livros de história
eram três, o do famoso Edward Macnall Burnes e dois em espanhol dos
franceses Malet e Isaac.
A agricultura teve início mais ou menos 12.000 aC. quando o
homem conseguiu as sementes e plantar.
Havia naquele tempo uma dúvida de qual civilização seria a
primeira: os sumérios ou a egípcia.
Hoje se sabe que a primeira foi realmente os Sumérios que
surgiram 6000 a.C. Ninguém sabe realmente de onde vieram. Alguns
citam que são descendentes dos mongóis, dos povos de cabeça negra
para diferenciar dos mongóis de cabelo avermelhado.
Os Sumérios eram um povo que viviam na Mesopotâmia entre os
rios Tigre e Eufrates, mais ou menos onde hoje é o Iraque,
Outra informação intrigante é que Abrahão nasceu na cidade
Suméria de Ur e que trouxe muitas ideias religiosas que passaram para a
Bíblia.
Na mesma região dos Sumérios houveram vários nomes de
civilizações, como Acadianos, Caldeus, Babilônicos e Assírios, mas todos
adotaram a cultura dos Sumérios.
Foram os Sumérios que inventaram a primeira escrita chamada
cuneiforme. Os arqueólogos acharam na capital da Assíria, a biblioteca
de Assurbanipal que tinha mais de 40.000 tabuinhas de argila gravadas
com escrita cuneiforme. Elas foram decifradas e cada vez mais se
conhece melhor os Sumérios.

Tinham estórias muito semelhantes ao que aprendemos na Bíblia,
como Adão e Eva, o diluvio, estória de Jô, o jardim do Éden, Caim e Abel,
Torre de Babel e outras.
Os Sumérios eram agricultores e os povos vizinhos eram nômades
havendo constantes guerras. Existia uma rivalidade entre Caim e Abel,
pois, um era agricultor e outro pastor.
Conheciam o cobre e o bronze, bem como o betume e asfalto
desde 3500 aC.
Na biblioteca de Nínive a medicina tinha três partes: terapia,
cirurgia e encantamentos. A biblioteca de Nínive foi a primeira do
mundo, bem antes da Biblioteca de Alexandria e no museu britânico
existem 30.943 plaquetas de argila.
Eles conheciam a astronomia, pois, acharam lentes e supõe-se que
tinha feito um telescópio bem antes de Galileu, pois, conheciam o Sol,
Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão,
que foi descoberto em 1830.
Sabiam que o Sol era o centro do nosso universo e isto só
descoberto por Copérnico em 1543.
O número 7 era um número mágico: notas musicais, pecados
capitais, 7 virtudes, 7 demônios, 7 trombetas e em Apocalipse o corpo
humano está dividido em 7.
Acreditavam que deuses vindo do espaço os Anunaques que eram
gigantes com 3m de altura. Golias da Bíblia tinha 2,92 m de altura.
Existem lendas e mitos dos Sumérios sendo uma delas, o famoso
Épico de Gilgamesch, torre de Babel.
Gilgamesch procura toda a sua vida sem encontrar o segredo da
imortalidade.
Os Sumérios inventaram um sistema baseado no número 60, dai
dividiram o dia em 24h, a hora em 60 minutos e o minuto em 60
segundos. Consideravam o ângulo da circunferência de 360 graus.
Sabiam fazer canais com comportas com objetivo da irrigação e
navegação, pois, somente em 2000 aC é que conheceram o cavalo.

Faziam poesias sem rima, embora os estudiosos acham que havia
uma espécie de rima nos sons das palavras. Gostavam também de
músicas.
Com relação a agricultura e com a decifração da escrita
cuneiforme, podemos mostrar que a causa principal conforme equipe de
arqueólogos de Washington da queda dos Sumérios foi o SAL.
No ano 2400 aC a produção de grãos era de 2344 litros/ha. Nesta
época 80% dos grãos era trigo. Em 2100 aC produção de grãos caiu para
1400 litros/ha. Em 1700 aC a produção caiu mais ainda e passou para
900 litros/ha. Nesta época o trigo foi abandonado e substituído pela
cevada que tolerava o solo com muito sal.
O profeta Isaias em 715 aC profetizou o fim da Babilônia, que já
estava ocorrendo com a salinização.
Mais tarde praticamente acabou a agricultura e foi quando em
1400 aC, Abrahão saiu com sua família de Ur.
Creio que os Anunaques não ensinaram aos Sumérios como não
salinizar o solo.
Os Sumérios ganhavam muito dinheiro exportando trigo e cevada.
Para isto tinham barcos que iam cheio destas mercadorias e voltavam
com cobre, pedras e outros minerais. Acabando a agricultura, acabou a
sua riqueza e daí a decadência. As cidades-estados que antes tinham até
50.000 habitantes, ficaram praticamente desertas.
A medicina era muito atrasada. Acharam uma tabua de argila que
ensinava como ler os intestinos de um carneiro. Dai faziam previsões,
mesma coisa eu os romanos faziam. Usavam a astronomia para prever o
futuro.
Os Sumérios tinham escola para crianças e a melhor profissão era
ser um escriba.
Faziam o pão do trigo e cerveja da cevada e faziam pão com
cerveja. Já acharam 500 tipos de cerveja que os Sumérios fabricavam.
Conheciam o vinho também.
Havia vários medicamentos baseados na cerveja. A cerveja egípcia
veio depois.

A virgindade da mulher era muito importante para eles. Os
Sumérios criaram o famoso código de Hamurabi em 1772 aC que diziam
que tinha sido enviado pelos deuses deles e que foi achado gravado em
uma pedra. Ideia muito conveniente e que não tinha sido feito pelo
homem e sim pelos deuses.
Os Sumérios adoravam vários deuses entres: Anu, Enlil e Marduk.
Cada cidade estado Suméria tinha entre 10 mil habitantes a 50.000
habitantes. As ruas não tinham pavimento e nem drenagem.
No meio das casas havia um local para captar as águas de chuva.
Somente os ricos tinham casas de dois pisos.
A filosofia dos Sumérios era determinista, pois, acreditavam que
sua sorte estava nas mãos dos deuses.
Os povos vizinhos dos Sumérios eram todos semíticos e na maioria
pastores.
Tinham conhecimento da geometria sempre ligado a problemas
práticos e não chegaram a ser como os gregos. Por motivos religiosos e
de previsão do futuro é que desenvolveram a astronomia. Não
estudavam a natureza das coisas e nem suas propriedades.
Descobriram um vazo de argila que estava em um pântano perto
do Lago Titicaca na Bolívia com inscrições em Sumério antigo e por
enquanto ninguém consegui a tradução.
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Teoria do big bang e a Cabala
A teoria do big bang é a teoria moderna da origem do universo.
Conforme a teoria do big bang, o universo começou com uma explosão
iniciada aproximadamente entre 15 bilhões a 20 bilhões de anos atrás.
No inicio havia uma bola pequena onde toda a matéria do universo
estava condensada. Esta bola explodiu formando as galáxias, as estrelas, todos
os planetas e o nosso sistema solar.
A teoria do big bang foi feita por Edwin Hubble (1889-1953) que
observou que o universo estava se expandindo uniformemente.
Na década de 1960 a companhia telefônica Bell nos Estados Unidos,
descobriu ondas fracas de rádio que se acredita que são remanescentes da
radiação da bola original.
Os cientistas acreditam que o universo continuará se expandindo pelos
próximos 70 bilhões de anos.
Haverá uma hora em que o universo deixará de expandir e se retrairá
formando a bola original (teoria do big crunch).
A teoria do big bang é apoiada pelo grande cientista britânico Stephen
Hawking (1942-).
Hawking considera a teoria do big bang a maior descoberta da ciência.
Será ?
Embora aceita por muitos, a teoria do big bang tem uma deficiência
flagrante: não consegue explicar de forma convincente como as galáxias se
formaram e nem como o imenso agrupamento de galáxias que se estende por
todo o universo se constituiu.
Mesmo assim a teoria do big bang é atualmente a melhor teoria que
temos sobre a criação do universo.
Teoria do big crunch
A teoria do big bang associada à teoria do big crunch faria com que o
universo pulsasse com um tempo definido. Desta maneira a vida voltaria tudo
de novo, podendo ser citado o livro da bíblia chamado Eclesiastes de que não
existe nada de novo no mundo e o que existe já existiu.
Cabala
A Cabala é o nome de um movimento místico do judaísmo que remonta
ao período medieval, a partir do século doze. Pronuncia-se cabalá sendo uma
palavra oxítona conforme me informaram alguns amigos judeus.

O mais conhecido trabalho de Cabala é o Zohar, que foi elaborado por
Moisés de León entre 1280 e 1286. Comenta-se que uma pessoa para estudar a
Cabala tem que ter mais de 40anos e ser casada.
Uma preocupação da Cabala é a natureza da criação do universo. A
doutrina da Cabala diz que, antes da criação, a divindade se concentrou em um
ponto. O ponto pertence à esfera do infinito. Essa esfera é chamada em
hebraico de Ein Sof, cuja tradução literal seria “infinito”, “sem fim”. Esse
“ponto alto e oculto” é o principio de todas as coisas.
Num determinado momento, por razões que ninguém sabe, esse ponto
explodiu, formando um grupo de dez emanações.
As emanações do ponto são chamadas de Sefirót e contém toda a
matéria que depois se tornou as estrelas, os planetas, as pedras e seres vivos do
universo.
Portanto, a doutrina da Cabala o universo teve inicio em um único
ponto, numa imensa explosão de luz o ponto se expandiu dando origem ao
universo.
O interessante é que a teoria do universo da Cabala é bem parecida com
a teoria do big bang, só que a Cabala foi escrita no século XIII.

Terra Oca

Há muitos anos tinha um companheiro no Rotary Club que dizia
que a Terra era oca e afirmava com toda emoção. Hoje ninguém mais
toca no assunto, pois, sabem que tudo isto é bobagem.
Em um livro na Amazon/Kindle sobre Hollow Earth de Sean
McLachlan existe a estória completa do assunto.
Os nativos americanos afirmam que seus descendentes vieram
do centro da Terra.
Muitas pessoas afirmam que o inferno está no meio da Terra,
mas nada está escrito na Bíblia a respeito.
São Patrick no século V d.C indicou o lugar que é a entrada
do purgatório, sendo até hoje visitado. O purgatório foi citado mais
tarde pelo italiano Dante Alighieri que escreveu a Divina Comédia e
além do céu e inferno imaginou um local intermediário que é o
purgatório.
Lembro que do tempo de Lutero se você tivesse dinheiro tirava
um assassino do inferno para o purgatório e se tivesse muito dinheiro
iria direto para o céu. Este negócio era muito bom e acredito que os
políticos brasileiros ganhariam muito dinheiro com esta ideia e até
bom que não leiam este texto.
Mas foi Edmond Halley (1656-1742) aquele astrônomo inglês
que descobriu a trajetória do cometa Halley que passa de 76 em 76
anos.
Meu avô Giuseppi Forli que lutou na primeira guerra ao lado da
Itália, sempre dizia que quando apareceu o cometa Halley há muitas
desgraças.
Halley publicou a sua teoria que a Terra é composta de esfera
concêntricas e que é oca.
Depois dele Johm Clves Symmes Jr. (1780-1829) declarou com
toda a convicção que a Terra é oca e que havia uma entrada no Polo
Norte.
Mais tarde os nazistas fizeram expedição na Antártica para
achar a entrada do centro da Terra, mas não acharam nada. Há até

quem acredita que os nazistas montaram uma base na Antártica e
outra na Lua.
Há teorias que há outras entradas para centro da Terra,
inclusive uma no Brasil, em Mato Grosso. Seria bom achar um local
e cobrar entrada da visita ao centro da Terra.
Lembremos ainda que os nazistas gostavam muito da
Sociedade Vril criada em 1915 pelo general alemão Karl Hauschofer
e diziam que possuíam o segredo do superhomem. Gostavam
também da sociedade Thule criada em 1918 por Rudolf von
Sebonttendorf em Munique e acreditavam que Thule era um centro
mágico de uma civilização desaparecida.
Falavam que quem deu as ideias para eles fazerem as armas
novas, foram o povo de dentro da Terra, mas há uma pergunta não
respondida: porque não ganharam a guerra?
Para confundir mais as coisas, um piloto chamado Keneth
Arnold em 1947 dois anos após o término da guerra disse que viu
discos voadores voando sobre a água e a febre começou.
Li há tempos que os americanos estavam fazendo umas
experiências com aviões e começou a haver muitas suposições.
Alguns supunham que eram aviões russos e para mudar o assunto
um brigadeiro americano deu uma entrevista dizendo que não podia
falar nada, mas eram discos voadores de outro planeta...
Quando estudava engenharia civil na EPUSP íamos um grupo
de estudante no viaduto Santa Ifigênia na capital de São Paulo e
fingíamos que estamos vendo discos voadores e em pouco tempo
tinha uma pequena multidão vendo os objetos no céu. Aos poucos o
nosso grupo ia saindo, deixando aquele bando de idiotas vendo e
discutindo o que não existia.
Tenho um cunhado que é engenheiro civil e que acreditava
piamente em discos voadores e dava palestras em vários Rotary.
Usava um monte de livros de Rômulo Argentieri, que fez mais de 30
livros e vendeu mais de 3 milhões de exemplares. O dr. Elio fazia
gráficos e tinha certeza que existia, mas um dia, não sei o que
aconteceu, jogou tudo o seu material no lixo e saiu até do Rotary
Club.
Até hoje tenho amigos que juram ter visto discos voadores.

Lembro que conheci um senhor que bebia muito e toda hora via
discos voadores.
O meu sogro em noites escuras no meu sitio em Nazaré
Paulista, pegava uma lanterna apontava para o céu e disse que via
discos voadores.

Figura 1- Entrada do purgatório de Saint Patrick

Figura 2- Esquema da Terra oca e sua entrada no polo norte.

238 – Tsunami
No dia primeiro de novembro de 1755, ocorreu o terremoto de Lisboa.
Primeiramente, houve desabamentos e muitos incêndios, matando muita gente. O mar
esvaziou-se em frente a Lisboa, deixando aparecer restos de antigos navios. Logo depois,
houve um Tsunami, com ondas de 9 m de altura, que matou os que restaram e aqueles
que tinham descido à parte baixa para ajudar. Morreram cerca de 25.000 pessoas.
O epicentro do Tsunami até hoje não foi identificado, havendo muitas dúvidas a
respeito.
É interessante que o Tsunami afetou inclusive o Brasil, matando duas pessoas que
estavam em uma praia em Pernambuco.
Como consequência do terremoto, foi estabelecido o imposto, provisoriamente,
no Brasil, de 1/5 do peso em ouro. O interessante é que o imposto era provisório, mas
ficou definitivo e ocasionou, mais tarde, a Inconfidência Mineira.
O padre jesuíta Malagrida, que detestava o Marques de Pombal, disse abertamente
que o terremoto era um castigo de Deus para com o Marques de Pombal. Pombal
contratou técnicos para justificar o terremoto como acontecimento natural e publicou o
texto em todas as línguas da Europa. Depois, com ajuda das outras ordens religiosas de
Portugal, levou Malagrida para a fogueira.
Em 1500 a.C., aproximadamente, houve outro terremoto provocado pelo vulcão
Tera, que fica na ilha vizinha de Creta chamada Santorini. Esse terremoto teve como
consequência um Tsunami que acabou com a civilização Minuana da Ilha de Creta. Foi
nesse dia que o mar se afastou e Moysés conseguiu passar com o povo hebreu e quando
o faraó tentou passar, o mar voltou com ondas gigantesca e matou a todos.
Se o Tsunami foi ou não foi um ato de Deus, fica a sua consideração.

Guarulhos, 02 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

210- Tubos coloridos em Berlim e outras cidades

Nas cidades de Berlim, Frankfurt e Munique, vi tubos aéreos de
várias cores: azul, rosa, violeta e até o momento não sei realmente a sua
utilidade.
Alguns brasileiros dizem que são tubos destinados a escoamento de
agua de drenagem, pois, o nível do lençol freático é muito baixo. A pergunta
é porque não lançam no sistema de galerias de aguas pluviais? Será que
funcionam somente quando o lençol freático está muito alto?
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II Crônicas 32-30
“ Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, e
as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi; porque Ezequias
prosperou em toda a sua obra”.

Túnel de Ezequias
Ezequias rei de Judá temia que o rei assírio Senaquaribe dominasse
Jerusalém e mandou tapar todas as fontes de água, sendo a principal a de
Giom, que foi canalizada para dentro da Fortaleza de Jerusalém.
A Fonte de Giom era o principal abastecimento de água da cidade de
Jerusalém e localizava-se no Vale do Cedrom, fora da fortaleza da cidade
de Jerusalém. No tempo de Ezequias foi construído um túnel com 535m de
comprimento e com 1,80m de altura média, escavado em rocha maciça a 40m
de profundidade, que liga a água desta fonte até o Tanque de Siloé dentro
de Jerusalém.
Quando o túnel foi terminado a Fonte de Giom foi aterrada para que
os soldados assírios não a localizassem.
O túnel tem forma de “S”. A obra forneceu água para a cidade
durante o cerco que os Assírios fizeram a Jerusalém.
O interessante é que o túnel começou com duas frentes e quando as
mesmas se encontraram, fizeram uma marcação na rocha escrito em
hebraico celebrando o dia do encontro. O túnel foi descoberto por acaso em
1880. A 15m da entrada do túnel existe texto gravado em rocha explicando
como o mesmo foi escavado: “...estava sendo cavado da seguinte
maneira..machados, cada homem na direção do seu companheiro, e quando
ainda havia 1,20m para escavar, a voz de um homem chamando a outro foi
ouvida mostrando que estava se desviando para a direita. Quando o canal foi
completado, os escavadores se defrontaram homem com homem, machado
com machado, e a água fluiu por 480m desde a fonte até o reservatório. A
altura da rocha acima das cabeças dos escavadores era de 40m”.
O profeta Isaias disse a Ezequias que Deus não permitiria que
Jerusalém fosse tomada por Senaqueribe.
Senaqueribe encurralou Jerusalém, mas Deus proveu uma peste para
os 185.000 soldados assírios morreram numa só noite e os sobreviventes
voltaram para a Assíria em 701 aC. Foi depois feito um acordo com o rei
Ezequias que passou a pagar tributos a Assíria.
O rei assírio Senaquaribe mais tarde foi assassinado pelos filhos.

Outra curiosidade sobre Ezequias é que quando estava morrendo,
Deus lhe anunciou que teria mais 15anos de vida. Incrédulo Ezequias pediu
um sinal, que lhe foi concedido quando a sombra retrocedeu dez graus no
relógio de sol. Já foi provado pelos especialistas este retrocesso.

Maquete de Jerusalém antiga

O túnel em forma de S vai do Vale do Cedrom até o tanque de
Siloé.

259 – Vitoria de Pirro
Desde o ginásio no Conselheiro Crispiniano em Guarulhos,
aprendi o que era a Vitória de Pirro. É uma vitória ganha com tanto
sacrifício de homens, que não houve nenhuma vantagem. Na batalha
em que Pirro entoou esta frase, morreram 15.000 soldados romanos e
12.000 gregos, bem como quase todo o seu exército de elite e generais,
pois se esqueceu que os romanos tinham muitos recursos humanos e
materiais e, no final da guerra, derrotaram Pirro.
Pirro (318 aC a 272 aC), apelidado assim, pois seu verdadeiro
nome era outro, tinha poucos dentes e o rosto deformado.
Ele foi o rei de Épiro, que era quase toda a Grécia, incluindo-se a
Macedônia, mas com exceção de Atenas e da ilha de Creta.
Pirro, rei e general e muito ambicioso, queria retomar as cidades
antigas da Magna Grécia e as que estavam na Sicília no sul da Itália.
Tinha a ideia de dominar Roma e Cartago, que eram cidades muito
importantes na época. O incrível é que chegou a época em que os
romanos se reuniram aos cartaginenses para enfrentar Pirro no sul da
Itália.
Quem primeiro trouxe elefante para batalhas na Itália foi Pirro e
mais tarde Anibal.
Anibal Barca, aquele general cartaginês que atacou os romanos
pelos Alpes usando elefantes, admirava muito Pirro e dizia que o
mesmo era o melhor depois de Alexandre, o grande, mas o superou
facilmente.
Pirro fez guerra com os cartaginenses na Sicília e com os
romanos. No final, depois da derrota de Pirro, os romanos acabaram
com Cartago.

Waffen SS

Na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) havia na Alemanha um partido
Nazista de Hitler chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
Em 1933 Hitler criou um esquadrão de proteção que em alemão, Schultzstaffel
com a sigla SS. As tropas eram chamadas de Waffen (forças).
Havia a Waffen SS Tutenkopft (caveira), a Waffen SS Leibstandard Adolf
Hitler (LAH) e outras. Para soldados estrangeiros Hitler criou a Waffen SS Wiking,
Tudo isto para mostrar o que li na internet sobre um membro da Waffen SS e
seu nome estava designado somente por Sr. A.
A história do Sr. A começou no início da segunda guerra mundial. O mesmo
era criança e sua família o encaminhou para um sítio perto da fronteira da França,
pois, na sua cidade natal havia muitas fábricas de munições e armas e temia por
futuros bombardeiros, o que realmente aconteceu.
O Sr. A foi então viver com os parentes na zona rural em um sitio. Aconteceu
que um avião francês foi derrubado e o piloto caiu no sítio. Os seus parentes trataram
do piloto, curando os ferimentos e dando-lhe alimentação e não o entregaram para a
polícia secreta de Hitler a famosa Gestapo.
Quando o piloto ficou bom, puseram-no em um carro e o levaram a noite até
a fronteira da França, onde o deixaram voltar para seu pais.
Anos mais tarde o Sr. A já tinha 15 anos e foi para a Waffen SS cuja função
era de lançador de uma bazuca alemã para destruir tanques, o panzerfaust.

Foi preso em uma batalha e enviado para a França. Lá na prisão francesa, eles
pegavam os jovens da SS, de cinco em cinco, e os levavam para o pelotão de
fuzilamento sem nenhuma pergunta ou inquérito. Ele contou que os soldados
urinavam e defecavam nas calças de tanto medo de morrer.

Até que chegou a sua fez de ser fuzilado. Quando estava para ser fuzilado, um
major francês pôs a mão no seu ombro e o tirou de lá levando-o para a sua sala.
Lá chegando o francês, perguntou ao Sr. A se ele se lembrava dele. O Sr. A
respondeu que não e esclareceu que era o aviador francês que a família dele tinha
salvado da Gestapo e ele ia retribuir o favor. Deixou o Sr. A até a noite em sua sala,
deu-lhe o que comer e beber e bem tarde da noite, pôs uma capa do exército francês
sobre o Sr. A e o conduziu em um jipe até a fronteira da Alemanha, onde o soltou.
O Sr. A entrou na Alemanha e foi lutar novamente, acabando sendo
prisioneiro dos americanos.
Após o término da guerra, estudou na Alemanha e veio para o Brasil.
Engenheiro Plinio Tomaz
26 de outubro de 2015

Fotos das Panzerfaust

207-Walt Disney e a Alemanha

Visitando a Alemanha vi o castelo de Neuschwanstein (novo cisne
de pedra), que é um dos mais bonitos do mundo e que inspirou o castelo
de Walt Disney.
Visitando outra cidade Rothenburg, vi que a mesma serviu de
modelo para o filme de Disney sobre Pinocchio. A cidade de Gepeto é
praticamente a mesma de Rothenburg. Fui a uma loja nesta cidade
medieval que era toda decorada para o Natal durante 365 dias do ano. As
roupas das moças que serviam eram semelhantes às usadas na Disney.

Engenheiro civil Plinio Tomaz
19 de abril de 2015
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Zoroastrismo
As idéias religiosas dos persas foram consolidadas no zoroastrismo.
Zoroastrismo é uma religião fundado por Zoroastro (ou Zaratustra
para os gregos) que viveu entre 1750 a 1500 aC ou 1400 a 1200 aC na
região da Pérsia atual Irã. Até a chegada do islamismo no século VI dC, o
zoroastrismo era a religião predominante na Pérsia.
Algumas outras religiões derivadas do zoroastrismo é o Mitraismo e o
Maniqueísmo.
O zoroastrismo achava que o mundo é governado pelas forças do bem
e pelas forças do mal, que eram iguais.
O bem era reinado por Ahura-Mazda ou Ormuz e o mal por Angra
Mainyu ou Ahriman ou Arimã. Os magos eram os sacerdotes de Ormuz.
Dizem que no final dos tempos, o bem Ahura-Mazda, vencerá o mal
Mainyu. Avesta é livro de orações do zoroastrismo.
Como se vê, existe um dualismo no zoroastrismo: bem e mal, luz e
trevas.
O zoroastrismo afirmava que no final dos tempos haveria uma
conflagração mundial e o bem triunfaria, os corpos serão ressuscitados,
purificados e imortais para servir ao deus do bem Ahura-Mazda.
O zoroastrismo influenciou o judaísmo, assim, os fariseus achavam
que seus corpos seriam ressuscitados.
A idéia da alma que sobreviveria ao corpo foi do zoroastrismo e que
passou para os escritos do apóstolo Paulo e para toda a cristandade.
Mitraismo
Com o desenvolvimento do Zoroastrismo surgiu o Mitraismo, que era
um culto onde Mitra seria um representante de Mazda na luta contra o mal.
Acreditava-se que Mitra nascera no meio dos pastores e lhe
trouxeram muitos presentes.
Mitra fez um pacto com o sol, obtendo calor e luz para que as
plantações pudessem florescer.
Existe a lenda do dilúvio sendo que Mitra mandou construir uma arca
para permitir a salvação de um homem e seus rebanhos.
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O dia sagrado de Mitra é o dia do sol, isto é, 25 de dezembro sendo a
data aproximada do solstício do inverno quando o sol renova as suas forças
e começa tudo novamente. É o dia do “nascimento do sol”.
A adoração de Mitra foi até o século IV aC. Foi introduzida em Roma
cerca de 68 aC pelo general romano Pompeu que conquistara os piratas
cilícios e estes é que levaram o culto de Mitra para Roma.
Maniqueismo
Mani (216-277dC) nascido em 14 de abril na Pérsia ao sul da Babilônia
atual Iraque, foi o fundador do maniqueísmo, religião baseada no
zoroastrismo e que falava da eterna luta entre o bem e o mal.
A igreja maniqueísta era dividida em duas classes: a eleita e a massa
dos seguidores que achava que seriam ressuscitados em outra vida.
Santo Agostinho, que era maniqueísta antes de ser cristão, definiu o
mal como ausência do bem.
As idéias maniqueístas se espalharam pelo mundo e foram até a região
da Gália na Europa, onde os Albigenses a tomaram. A heresia Albigense
ficava no sul da França, na região da cidade de Albi perto de Toulouse e
Montpellier na província do Languedoc e praticavam abertamente o
dualismo maniqueísta juntamente com os ensinamentos de Jesus Cristo.
Devido a isto, foram todos mortos pela igreja católica na chamada
cruzada Albigense (1208-1229), com 30.000 homens. sendo que o papa
Inocente III mandou matar a todos.
Os albigenses eram também
chamados de cátaros que em grego quer dizer purificação.
Mas havia cristãos junto com eles, disseram ao papa e ele respondeu:
- Mate-os todos. Deus reconhecerá os seus !
Os políticos no mundo sempre usaram as idéias maniqueístas da
seguinte maneira: direita/ esquerda, capitalista/comunista, fiel/ infiel,
raça
superior/raça
inferior,
branco/negro,
ariano/judeu,
belicista/pacifista, reacionário/progressista, etc.
Reagan que foi presidente dos Estados Unidos chamava os soviéticos
como a encarnação do demônio. Bush pai fez o mesmo com Saddam Hussein.
Bush filho diz que o mal está em Osama Bin Laden.
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Por aí se vê que a maneira maniqueísta de pensar é totalmente errada,
pois entre o branco e o preto há infinitas nuances. Existe nuances até no
inferno do poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321).
Karl Popper dizia que “toda vez que o homem quis trazer o céu para a
terra, fez reinar o inferno”. Note como Oliver Cromwell (1599-1658), que
era calvinista fanático na Inglaterra, matou dois terços da população da
Irlanda que era toda católica, chegando até a mandar cortar a cabeça do
rei da Charles I.
Hitler acreditava firmemente que tinha a missão de purificação da
humanidade. Era maniqueísta e tinha escolhido o mal como o seu Deus,
fazendo parte do misticismo do III Reich.
Todas as religiões possuem algo do maniqueísmo:
Religiões
Principio do bem
Zoroastrismo Ahura Mazda ou
Ormuz
Judaismo
Eloim / YHWH
Cristianismo Jeová / Javé
Islamismo
Alá

Principio do mal
Angra Mainyu ou Arimã
Satanás

Lúcifer /Satanás
Shaitan / Satanás

As estorinhas que constam nos gibis, filmes de TV e cinema,
videogames, novelas, etc, sempre há uma luta entre o bem e o mal. Mostram
que o mal está sempre ganhando e somente no último capítulo da novela ou
do último quadrinho do gibi é que o bem vence.
Até em torcidas de time de futebol isto acontece: Palmeiras e
Corinthians. Eu como palmeirense quando vejo o Corinthians jogar, acho que
é o time do mal e logicamente o meu time, o palmeiras é o time do bem.
Qual é a diferença real entre estes dois times de futebol? Nenhuma.
Bin Laden é considerado pelos muçulmanos como um santo e pelos
americanos como um diabo. O ditador Fidel Castro diz sempre que os
americanos são o império do mal e logicamente Cuba é o império do bem.
O maniqueísmo está sempre presente. Os romanos achavam que
estavam levando o bem para o mundo, assim como pensam os americanos
hoje.
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Os espanhóis que colonizaram a América eram considerados demônios
pelos índios, mas achavam que estavam levando o bem aos nativos.
O maniqueísmo é útil em alguns momentos em que se exijam medidas
drásticas e rápidas, que os políticos usam muito bem.

Zoroastro. Pintado mais de 1000anos depois da sua morte.
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Mapa da França, destacando a região do Languedoc e a cidade de Albi no
centro.

