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A visão humanista: o homem no centro do mundo
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) morreu envenenado aos
trinta e um anos de idade. Estava em Florença, Itália quando escreveu este
trecho famoso da sua visão humanista.
“O Arquiteto Supremo escolheu o homem, criatura de uma natureza
imprecisa, e, colocando-o no centro do mundo, dirigiu-se-lhe nestes termos:
Nós não te demos nem um lugar preciso nem uma forma que te seja
própria nem uma função particular, Adão, a fim de que, segundo as tuas
cobiças e o teu discernimento, possas tomar e possuir
O lugar, a forma e as funções que desejares.
A natureza de todas as outras coisas está limitada e contida no interior
das leis que Nós lhes prescrevemos. Tu, a quem nenhum limite, restringe,
decidirás, conforme a livre vontade que pusemos nas tuas mãos, dos próprios
limites da tua natureza.
Pusemos-te no centro do mundo para que, daí, possas mais facilmente
observar as suas coisas.
Não te criamos nem do céu nem da terra, nem mortal, nem imortal, para
que, pelo teu livre arbítrio, como se fosses o criador do teu próprio molde,
possas escolher, modelar-te a ti próprio da forma que preferires.
Pelo teu poder poderás degenerar e tomas as mais baixas formas da
vida, que são animais. Pelo teu poder poderás, graças ao discernimento da tua
alma, renascer nas formas mais elevadas, que são divinas”.
O que é o humanismo?
Lá pelos anos de 1450 estava faltando metal precioso na Europa. A sede
pela procura do ouro era incessante.
Os portugueses através do infante D. Henrique, o Navegador
começaram as navegações para a procura de ouro. As especiarias eram
importantes, mas secundárias em relação ao ouro e a prata.
Desta maneira foram iniciados os impérios coloniais de Portugal e da
Espanha.
Os navios traziam ouro e prata em grande quantidade e de Portugal e
Espanha toda a riqueza era distribuída para toda a Europa. Assim começou
uma fase de grande riqueza em todo o continente Europeu.
Surgiram primeiramente na Itália pessoas cultas, denominadas
humanistas, que queriam uma ruptura com o “passado tenebroso”. Queriam
um renascimento.

Deste renascimento surgiu então o Humanismo, que se fundamenta no
otimismo, de que o homem, medida de todas as coisas, está no centro do
Universo e é uma criatura privilegiada, chamada a realizar os desígnios de
Deus mediante o dom da Razão auxiliada pela graça divina (Jean Carpentier e
François Lebrun).
Do humanismo nasceu o renascimento artístico baseado na beleza e na
simetria, tendo o homem como medida de tudo. Foi o tempo de Leonardo da
Vinci, Donatello, Rafael, Botticelli e outros.
Surgiram livros em línguas locais e não mais em latim. Assim temos os
livros de
Petrarca, Dante e Maquiavel (Itália), Cervantes (Espanha),
Shakespeare (Inglaterra), Rabelais e Montaigne (França) e Camões (Portugal)
.
Dos grandes descobrimentos marítimos, do aparecimento do
humanismo e do renascimento artístico, surgiu também a reforma religiosa
com o aparecimento de Lutero e a contra-reforma católica com a criação da
Companhia de Jesus por Inácio de Loyola.
Acredito que todo este renascimento, todas estas idéias novas se
propagaram com o ouro e a prata da América Latina. Desta maneira de uma
forma ou de outros nós latinos, contribuímos muito para o sucesso do
renascimento.
Quem viajar para a Europa e visitar um número grande de igrejas vai
verificar que todo aquele ouro veio de fora, a maioria do Brasil.
O interessante é que as classes pobres da Espanha e de Portugal, ficaram
cada vez mais pobres, pois, os produtos agrícolas e industriais eram todos
importados de outros paises da Europa. Em Portugal no fim do século XVIII,
o Marquês de Pombal tentou mais tarde mudar esta situação, mas não
conseguiu.
Ninguém gosta de comentar, mas lembro também que com a peste
negra de 1348 que matou 1/3 dos habitantes da Europa, trouxe como
consequência um aumento de salário para todos e valorização do homem.

AEIOU
Na Áustria em inúmeros castelos antigos está escrito AEIOU, que parece que são as
vogais do alfabeto, umas idéias infantis. Mas não é.
AEIOU são as iniciais das palavras em latim- Austriae est imperare orbi universo.
Isto significa em português, “Cabe a Áustria dominar o mundo inteiro”.
Isto foi adotado pelo imperador Austríaco Frederico V que governou a Áustria de
1463 a 1493.
Porisso não devemos estranhar as idéias do austríaco Adolfo Hitler de dominar o
mundo inteiro.

Alegria do mal
Um americano judeu, que foi diretor de cinema, fez um curso de
literatura na Universidade de Columbia, escreveu um livro sobre todos os
livros que teve de estudar para concluí-lo.
Uma vez, foi assaltado no metrô de New York, por duas pessoas e só
foi entender a satisfação dos bandidos, após ler o livro de Santo
Agostinho, denominado “Confissões”.
Neste livro Agostinho declara que um dia quando tinha 16anos de
idade, junto com um amigo, foi roubar peras do seu vizinho. Após colhêlhas, sentiu-se contentíssimo, mesmo observando que as frutas furtadas,
não estavam boas, sendo por esta razão, jogadas aos porcos.
Comenta então sobre a “alegria do mal”. Um estado de euforia que
sentiu ao praticar aquele ato e a necessidade de ter consigo alguém que
presenciasse e com quem repartisse tamanha satisfação, por isso levou seu
amigo.
Quando a pessoa rouba ela se sente Deus, pois, pode tirar a vida da
pessoa e o bens, tudo o que Deus pode fazer.
Conheci ujm vereador que quando roubava uma casa de alguém,
deixando a pessoa na rua. Fazia uma festa na casa dele.Também morreu.
Lembro também de um governador que estava em estado terminal de
câncer e saiu às ruas para defender os interesses de suas firmas
particulares. Também morreu.
É estranho que quanto mais a pessoa rouba, mas ela quer. Não tem
fim. Procuram sempre ter o poder de Deus.
Eles tentam ser Deus e acham que são realmente Deus, mas não são,
morrem. Deus é eterno.

Aprendizado de política municipal

Vou fazer como Maquiavel, que conviveu com os Borgias e
que escreveu o livro “O príncipe” sem ter nenhuma referência. Não
copiou ou se inspirou em ninguém.
Eu tinha acabado de se passar nos exames finais na Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo e comecei a trabalhar na
Prefeitura Municipal de Guarulhos em 18 de dezembro de 1966.
Um funcionário muito velho me deu um conselho que nunca
esqueci: Em serviço público quando você pensa que está enfiando
dois dedos no cú de alguém, sem você saber, estão enfiando três
no seu. Há muita traição e isto é normal.
Outra dica: você conhece alguém quando este passa a ter
dinheiro ou poder. Quem tem o dinheiro quer o poder e quem tem o
poder quer o dinheiro. Esta dica já é velha, mas constatei na prática
a veracidade do dito popular.

Maquiavel e Fouché
Também não sei quem me recomendou o seguinte: se você
quer entender um pouco de política tem obrigatoriamente que ler
dois livros: “O príncipe” de Nicolau Maquiavel (1469-1527) e
“Joseph Fouché” de Stefan Zweich (1854-1938). De modo geral os
políticos leem os dois livros, mas dizem que os desconhecem.
Li os dois várias vezes. Uma vez estava com um prefeito e ele
foi tirar uns papeis de uma mala e sem querer tirou os dois livros
citados.
Quando a corrupção cria corpo.
Outro fato que aprendi sozinho, foi que a corrupção
geralmente é localizada em uma secretaria ou duas. Quando ela é
praticamente geral, o prefeito perde o controle e os corruptos
passam a comandar a prefeitura sem que o prefeito perceba. Quem
tentar impedir é afastado, é demitido ou assassinado.

A corrupção cria um corpo próprio, impossível de se quebrar,
que segue dominando toda a administração. Nem Maquiavel
pensou nisto.

Bunda
O poder é a bunda. Lembre que falar de cátedra é falar
sentado. Daí nasceu a palavra catedrático.
Jesus Cristo quando pregava sermões muito importante
como o da Montanha, falava sentado e os outros falava em pé.
Não é preciso procurar a corrupção, pois, é só sentar e
esperar as contribuições voluntarias que aparecem a todo
momento.
Também tudo depende da sua cadeira onde está sentado.

Quem indica (QI)
Para os cargos de direção, o mais importante não é
a capacidade gerencial, título ou conhecimento específico ou
experiência. O importante é a pessoa quem indica que
chamamos de QI.

Escolha dos secretários
Tem prefeitos que almejam postos mais altos e pedem
indicação para cargos de secretários para líderes partidários
estaduais ou federais que nem conhecem a cidade e nem tem
compromisso com a mesma. Geralmente indicam uma série de
corruptos.
Os prefeitos nem os conhece, nem os dominam. Eles são
servos de quem indicaram e não do prefeito.
Logicamente o prefeito nunca conseguirá postos maiores.
Pecado
Uma vez discutindo sobre o que é pecado, vi uma pessoa
que disse que o pecado se aplica a todas as pessoas, mas não

aos políticos. Eles podem roubar do governo a vontade e que
não é pecado.
Muitas pessoas pensam que roubar do governo é normal
e não é pecado e nem deve ser punido.
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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

Engenheiro civil Plínio Tomaz
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As faxineiras são invisíveis?
Há anos li em algum jornal de São Paulo, que um estudante
noturno da USP, tinha feito uma tese de doutoramento, provando que o
faxineiro é invisível. Para isto ele foi admitido para trabalhar como
faxineiro no mesmo prédio em que estudava a noite. Via vários
professores durante o dia, mas a noite de terno e gravata, ninguém o
reconhecia.
Vou contar mais dois casos. Um deles aconteceu com um amigo
Ucraniano que morou em Guarulhos e foi depois para os Estados Unidos.
Formou-se engenheiro eletrônico e ficou especialista em fazer chips de
computador. Chegou a ser vice-presidente de uma firma na Pensilvânia.
Um dia uma faxineira lhe disse que a firma estava sendo vendida
para a concorrente de San Diego. Inconformado, foi falar com o
presidente que disse o que estava acontecendo. No final toda a direção
da fábrica adquirida foi demitida.
Outro caso foi do dr. João Ranali, que foi delegado de policia e
diretor presidente da Folha Metropolitana. Escrevia sempre uns textos
difíceis de entender, tendo eu varias vezes de consultar um dicionário de
português.
Uma faxineira chegou perto do dr. João Ranali e lhe disse que a
Folha Metropolitana estava sendo vendida para o dr. Veronesi. Foi
verificar e constatou que estava mesmo, sendo dado um prazo de 8
meses para pagamento integral e caso não o fizesse seria devolvida ao
Paschoal Thomeu.
Toda a diretoria foi demitida, inclusive João Ranali, Martinho Risso
e outros e cerca de 8 meses depois, o jornal voltou para o Paschoal
Thomeu. Comentava-se na época que a venda era falsa e o objetivo era
fazer uma demissão geral na Folha Metropolitana. O interessante é que
João Ranali adorava o Paschoal Thomeu e cheguei a ver um rascunho de
um livro seu sobre a vida do Paschoal Thomeu e que nunca foi publicado.
A dra Virginia Ranali, filha do dr. João Ranali, me disse umas semanas
antes de morrer, que o seu pai já tinha perdoado todos os seus inimigos.

Isto prova que as faxineiras são invisíveis.

As ondas de Kondratieff
Sempre tive a curiosidade de entender o crescimento e o declínio das
civilizações e procurar uma explicação plausível.
Estando em Lisboa em novembro de 2007 fui presenteado pelo dr. Vitor
Simões com o livro Portugal- o pioneiro da globalização escrito em agosto de
2007 pelos drs. Jorge Nascimento Rodrigues e Tessaleno Devezas, é que
consegui obter algumas informações matemáticas sobre o assunto e que passo
resumidamente aos leitores.
Primeiramente vamos explicar o modelo proposto pelo economista
russo Nikolai Kondratieff, em 1922.
Kondratieff demonstrou que as ondas K (de Kondratieff) duram em
média 60anos, sendo que os primeiros 25 a 30anos representam a fase de
expansão e os outros 25 a 30 anos 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.
Felizmente as idéias de Kondratieff foram transcritas para a língua
alemã e difundidas para o resto do mundo.
Kondratieff só examinou o período industrial com início em 1.800.
A primeira onda K teve a fase expansão de 1.800 a 1.820 e de 1.820 a
1.840 tivemos a fase de depressão.
Na segunda onda K teve início com a fase da expansão em 1.840 a
1.870 e a fase da depressão em 1.870 a 1.895.
Na terceira onda K teve início a expansão em 1.895 e término em 1.920
e inicio da fase de depressão em 1.920 e término em 1.950.
A quarta onda K teve início a fase de expansão em 1.950 a 1.975 e
tivemos a fase da depressão entre 1.975 a 2.005.
Portanto a partir de 2.005 estamos na quinta onda de K e podemos
constatar facilmente que o mundo está em plena fase de expansão. Lá pelo ano
2.030 terá início a fase de depressão do mundo.
Cada onda de Kondratieff tem período de 60 anos e duas ondas K
formam o que se chama o ciclo longo denominado de CL com período de
120anos, conforme denominado por George Modelski em 1.980.
A visão de Modelski é que a perspectiva tem quatro componentes
principais:
 Econômica
 Política
 Social

 Cultural
Modelski usando o evolucionismo Darwiniano aplicado ao homo
sapiens sapiens definiu os elementos básicos da evolução biológica que deve
ser aplicada:
 Variação
 Cooperação
 Seleção
 Transmissão de informação
Examinando-se o mundo desde meados do século X até fins do século
XXI temos:
Primeiro ciclo longo 1 China
Segundo ciclo longo 2 China
Ciclo longo 3: Gênova
Ciclo longo 4 Veneza
Ciclo longo 5 Portugal
Ciclo longo 6 Holanda
Primeiro ciclo longo 7 Britânico
Segundo ciclo longo 8 Britânico
Primeiro ciclo longo 9 Estados Unidos
Observe que Portugal durante uns 120 anos dominou o mundo.
Devezas e Modelski estabeleceram a curva logística da formação do
sistema mundial, em trabalho publicado em 2003, estabelecendo a lei das
potencias g= 2 n onde g representa o número de gerações e 2 é a base.
Para n=1 temos g=2 que corresponde a onda K. Para n=2 temos g=4 que
corresponde ao ciclo longo e assim por diante. Para n=8 temos g=256
gerações e como cada geração tem 30anos teremos 7680anos.
Segundo os autores o mundo possui 4 fases distintas:
Fase antiga que vai de 3.000aC a 700dC.
Fase clássica que vai de 700 dC ao no 1.000dc.
Fase moderna que vai de 1.000dC a 2.200dc.
Fase pós-moderna que vai de 2.200dC a 5.000dC.
Ninguém sabe e nem imagina como será a época pós-moderna de
2.200dC a 5.000dC.
Vários estudos de especialistas citam que o ponto crítico do mundo se
dará no ano 2.030, pois haverá um vácuo do poder mundial e ninguém
realmente sabe o que vai acontecer.
Quatro potencias mundiais, o denominado BRIC- Brasil, Rússia, Índia e
China estão habilitadas para o futuro.

Alguns não possuem nenhum dúvida que a China será a maior potência
mundial em 2.030, mas existem outras possibilidades. Os Estados Unidos
poderão fazer alianças com os países e assumir novamente a liderança no
mundo.
Para terminar, vamos citar as idéias do historiador americano John G.
Sims Jr publicada em 1930.
Uma tribo batalha contra a miséria e opressão e desta forma torna-se
forte e tornas-e uma grande nação. Então, prossegue vivendo às custas dos
esforços dos outros até tornar-se fraca, o que causa a sua queda perante algum
povo jovem e viril como fora outrora.
As famílias seguem o mesmo caminho. É comum se dizer que passam
quatro gerações desde “mangas de camisa” até “mangas de camisas”. Uma
geração acumula riquezas; a segunda geração pratica a gestão de manter esta
riqueza; a terceira esbanja-a e a quarta tem que começar tudo de novo.
Indivíduos e negócios seguem o mesmo caminho das famílias e das
nações.

250 – Causas das quedas das civilizações antigas

Sempre tive a curiosidade de saber os motivos das quedas das civilizações antigas.
A verdade é que, depois ler muito a respeito, confesso que ainda não sei a
verdadeira resposta e, pelo que tenho lido, ninguém nunca saberá.
As causas são muitas, desde terremotos, tsunamis, tufões, mudanças climáticas,
secas, fome, revoluções internas, ataques externos, quebra do comércio internacional,
doenças, epidemias, etc.
O que mais me impressiona é que todas as civilizações cresceram, atingiram um
ápice e caíram.
Li muito a respeito do colapso das civilizações no final da era do Bronze, de 1.500
a 1.200 a.C. Realmente, é impressionante que num período de tempo de uns 300 anos
tenha havido o colapso de grandes civilizações como a egípcia, hitita e outras. Um povo
que fez um estrago enorme foram os chamados Povos do Mar, que ninguém sabe
exatamente de onde vieram e atacaram por terra e por mar dezenas de cidades. Uma data
que ficou bem conhecida foi a vitória dos Egípcios sobre os Povo do Mar, em 1.177 a.C.,
e foi uma vitória de Pirro, pois esgotou o Egito e, após essa data, a civilização entrou em
decadência.
Um fenômeno que observei é o efeito dominó, pois, como as civilizações, mesmo
as antigas, faziam parte da globalização do comércio de matérias-primas, caindo uma,
provocava-se em seguida a queda de outras e assim por diante.
Parece, também, viável que, devido a uma grande seca e fome, os Povos do Mar,
que vieram da Sardenha, Sicília, Itália e Mar Egeu, tenham partido com mulheres e filhos
para não morrer de fome. Foi uma migração em massa e assustadora. Tudo indica que um
destes povos foi chamado de Filisteus e que dominaram várias cidades na região Cananita
e eram os grandes inimigos dos israelitas. Não esqueçamos que David lutou com Golias,
que era filisteu.

Guarulhos, 08 de outubro de 2016.
Engenheiro Plinio Tomaz

218-Cinema

Comprei na semana passada um livro com 570 páginas dedicado a
“Tudo sobre Cinema”
Folheando o livro vemos todos os filmes famosos e que fizeram a
história do cinema. Vamos lembrando dos artistas e dos filmes bem como
da nossa juventude como se passasse pela sua frente os filmes desde
1900.
O interessante é que hoje existe a internet e quando vemos um
filme que nos interessa, o achamos e o vemos no monitor do computador.
O livro mostra os filmes de todas as nacionalidades. Hoje
predomina principalmente os filmes americanos, mas quando era jovem,
assistia filmes argentinos, mexicanos, alemães, espanhóis e franceses. A
partir de uma certa época que foi depois que foi feito o filme da Sissi na
Alemanha, acabaram os filmes europeus e da latino-américa, mas hoje
estou vendo que está começando a aparecer os filmes europeus.
Na minha infância todos os domingos as crianças e jovens iam ao
cinema. Começava as 14h e terminava as 18h. Passavam dois filmes, um
seriado semanal, um desenho animado e um noticiário atrasado sobre o
Brasil.
Durante a semana ficávamos discutindo sobre o seriado, pois,
sempre era interrompido quando o mocinho ia morrer. Na “hora h” o
mocinho sempre saia do perigo. Todos sabíamos disto, mas não tínhamos
outro assunto para comentar.
Nos filmes em que apareciam índios, tinha dó dos mesmos e torcia
sempre para os índios, mas eles sempre perdiam. Nos filmes americanos
dava até dó dos mexicanos, pois, morriam todos muito facilmente.
Uma vez meu pai deu uma pulseira dourada para a Neusa e no
cinema elas se levantava várias vezes acenando para mim e chamando o
meu nome com o objetivo de mostrar a sua pulseira nova. Nota: a Neusa
tem até hoje a pulseira folhada a ouro.
Nos filmes guerra os americanos sempre ganhavam facilmente dos
alemães e japoneses. Parecia que a guerra tinha sido um passeio para

treinamento dos soldados americanos. Muito mais tarde é que soube que
a situação não era bem assim.

Engenheiro Plinio Tomaz
24 de julho de 2015

Coimbra e a integração nacional no Brasil
A língua portuguesa é o principal fator da união dos estados no Brasil, impedindo que os mesmos se separassem
em paises como aconteceu na América Espanhola.
Um outro fator preponderante, era o vinculo que se estabeleceu entre os portugueses e os filhos gerados no
ventre de negras e das índias, que eram veementemente criticados por Gregório de Matos, o boca de inferno.
Bem como no parecer do poeta e historiador Flavio Cleto Giovanni Trombetti, a presença do Príncipe
português. D. Pedro I manteve todo o território unido.
Outros autores citam o centralismo do governo português como uma das causas da integração nacional. Mas
existe um outro fator que é a Universidade de Coimbra localizada em Portugal.
Todas as famílias ricas que moravam no Brasil colônia iam estudar em Portugal na Universidade de Coimbra. Lá,
durante os cinco anos de estudos, faziam amizades entre si, que continuavam no Brasil, mesmo estando em
províncias diferentes.
Praticamente todos os estudantes de Coimbra eram pessoas importantes e sempre ficavam no domínio das leis
para manutenção da ordem pública.
Desta maneira os estudos dos brasileiros na Universidade de Coimbra proporcionou a união das províncias.
A Universidade a mais antiga de Portugal, foi criada em Lisboa pelo rei D. Dinis em 1 de março de 1290.
Chamava-se “Estudo Geral” e ora funcionava em Lisboa e Coimbra cuja distância entre as cidades é de 196km.
Ensinava: Leis, Medicina, Cânones e Artes.
Em 1303 a Universidade fixou-se definitivamente em Coimbra, mas efetivou-se a sua instalação somente no
ano de 1537, ao lado do rio Mondego que nasce em Portugal e deságua no oceano Atlântico.
O rei D. João V (1706-1750) mandou construir a famosa Biblioteca D. João V, conhecida como Joanina com
300mil livros que existe até hoje e que podem ser consultados somente por pessoas especializadas. A Biblioteca
Joanina foi construída entre 1716 a 1724.
A cidade se desenvolveu em torno da Universidade e em 1765 tinha matriculado 4629 alunos, sendo que a
população da cidade toda era de 8000 pessoas. No ano 2002 Coimbra tinha 150mil habitantes.
Em 1772 o Marquês de Pombal, o grande iluminista, expulsou os jesuítas de Coimbra, ampliou a Universidade e
mudou todo o ensino. Criou-se o curso de Filosofia e matemática. D. Francisco de Lemos, nascido no Brasil, foi o
reitor-reformador da Universidade de Coimbra a mando do Marquês de Pombal.
Em 1783 José Bonifácio e mais vinte e dois brasileiros matricularam-se na Universidade de Coimbra quando a
mesma estava em plena reforma do ensino. Após praticamente 5 anos José Bonifácio formou-se não só no curso
Jurídico como também em Filosofia e Matemática, obtendo três diplomas de nível superior.
Depois de formado José Bonifácio foi para Lisboa onde ficou 2 anos e conheceu o Duque de Latões que o
convidou a custo do governo português a estudar 10anos em toda a Europa. Estudou mineralogia com Werner e
metalurgia na Escola de Minas de Freiberg. Falava alemão e francês corretamente. Descobriu na Europa doze
minerais pesquisando na Escandinávia um que lhe trouxeram da Groelândia.
As cerimônias importantes em Coimbra eram realizadas na Sala Grande dos Atos ou conhecida também como a
Sala dos Capelos. Dá a impressão que vamos encontrar o estudante José Bonifácio de Andrade e Silva, que foi
aluno e depois professor catedrático de metalurgia. Tinha somente seis alunos, pois os portugueses não se
interessavam pelo assunto.
Depois que a família real foi para o Brasil, José Bonifácio lutou contra os franceses em Portugal, chegando a
ser Tenente Coronel e montou uma fábrica de pólvora para alimentar os canhões.
José Bonifácio depois voltou para o Brasil juntou-se a maçonaria e junto com D. Pedro I proclamaram a
independência do Brasil, mantendo-se a união de todas as províncias em torno do imperador.
Assim como José Bonifácio, grande quantidade de brasileiros estudaram em Coimbra. De Portugal estudaram
em Coimbra, Almeida Garret, Antero de Quental, João de Deus e Eça de Queiroz entre tantos outros.
Portanto, Coimbra tem para nós brasileiros, uma importância maior ainda que o ensino e educação, que foi a
unificação de todas as províncias num único país, o Brasil.
O símbolo característico da Universidade de Coimbra que é a Torre construída em 1728 ainda continua erguida
e a Universidade de Coimbra em pleno funcionamento.

59
Conceito de honestidade
É famoso no mundo inteiro o caso Watergate. Deu-se nos
Estados Unidos quando era presidente Richard Nixon. Nixon, por
diversos motivos, gravava todas as entrevistas que falava em seu
gabinete, com ministros, políticos, enfim qualquer conversa era
gravada e arquivada.
Durante a campanha política para reeleição contrataram
detetives particulares disfarçados de encanadores, ou seja, os
plumbers, para gravarem todas as conversas de uma reunião do
partido de oposição, que ia acontecer num edifício denominado
Watergate na capital dos Estados Unidos, Washington. Passei em
frente ao Edifício Watergate em Washington, hoje ponto turístico.
Acontece que os plumbers foram descobertos e vieram à tona
as gravações feitas pelo Presidente. Foi feito um inquérito violento,
sendo o presidente Nixon afastado do poder. Comentava-se também
que fora isto, Nixon antes de ser presidente tinha feito um grande
loteamento e dado um golpe em centenas de pessoas. A imagem de
Nixon de ótimo presidente passou a ser responsável pelas
falcatruas cometidas no seu loteamento e personagem principal do
caso Watergate.
Trabalhava no SAAE, e recebi uma solicitação da diretoria da
Pfizer se podia acompanhar um geólogo importante dos Estados
Unidos, da firma Geologhical, que dava assessoria à aquela indústria.
Como eu falava inglês, seria útil para eles e para mim, que teria
contato com novidades técnicas dos Estados Unidos.
O geólogo era o dono da firma nos Estados Unidos. Pessoa
muito inteligente. Tinha feito ano a ano estudos dos níveis
dinâmicos e estáticos e de vazões dos poços da várzea do Tietê.
Alertava-me que como não havia recarga, o que era retirado do
subsolo de água era maior do que entrava, e que a região estava

caminhando para um colapso, onde poços que agora forneciam
50.000 litros/ hora, como os do SAAE, iriam produzir no máximo
6.000 litros/hora, o que realmente aconteceu mais tarde.
Olhei detalhadamente o estudo, mas não foi me fornecido
cópias, pois, os estudos pertenciam a Pfizer e não poderiam ser
divulgados. Recebia uma revista mensal da sua firma durante uns
dois anos. Lembro que comentei os mapas visto com um Diretor do
Departamento de Águas e Energia Elétrica e ele também não tinha
conhecimento destes estudos.
Anos depois, fui convidado para trabalhar no DAEE
(Departamento de Água e Energia e Elétrica) para ir a Israel
trabalhar na Tahal Consulting Engineers, que era a melhor firma de
consultoria do mundo em poços artesianos. Deveria aprender e
voltar para o Brasil, acompanhando os trabalhos da Tahal em São
Paulo.
A Tahal depois fez estudos sobre água subterrânea em todo o
Estado de São Paulo. O salário era pouco para ir com mulher e filho
para Israel. Recusei a oferta.
Lembro-me que num almoço no restaurante Guaru Center em
Guarulhos com o geólogo da “Geologhical”, perguntei em inglês,
sobre o que ele achava de Nixon e ele me respondeu:
-Tudo depende do seu conceito de honestidade. Para mim o
Nixon não fez nada demais, pois nos Estados Unidos e Canadá onde
nós trabalhamos mais, temos que dar comissões para todo o lado.
Tudo isto é natural e normal para nós. A única diferença entre nós
dos Estados Unidos e vocês do Brasil, é que nós somos ricos e vocês
são pobres.
Fui para casa pensando, pois, a honestidade passou a ser um
conceito pessoal e não uma virtude. Afinal de contas, o americano
estava certo.

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 3000 aC, 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
2000 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 1500 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 elas aprenderam não foi
ensinado para outros povos. Assim, os Minoanos da Ilha de Creta, que fica
no Mar Mediterrâneo, possuiam 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 devido 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 filósofo alemão, que não me lembro o nome as grandes invasões do leste
ainda não começaram.
Na televisão vi um professor de história da Universidade de Berkeley
da Califórnia que disse: “Mas o que se devia perguntar é por que o império
romano não caiu antes, porque demorou tanto?”
É que os romanos assim como os Estados Unidos tem a visão do
“destino manifesto” conforme diz Edward McNall Burns. Os romanos
achavam que o seu império era o último e quando terminasse o mundo
acabaria em caos.Foi esta a visão era de toda a elite romana, que fez com
que durasse tanto.
É a mesma visão que os americanos dos Estados Unidos, têm do
mundo. O mundo tem que ser o que eles acham que deve ser e se julgam os
guardiões da humanidade e como diz o poeta guarulhente Ibrahim Khouri
num poema “ cuidado com a policia do planeta”. Todos devem lhe obedecer.
Todos têm que tomar coca-cola, comer em fast food, ler em inglês,
aprender a internet e comer no McDonald’s. Será que todas as civilizações
têm o mesmo desejo? Será que a civilização islâmica pensa assim?
As causas da queda do império romano são tantas, como por exemplo,
a do imperialismo. Com as conquistas a máquina militar e administração
saiam caros aos romanos. Houve um declínio da indústria, do comércio,
crescimento da escravidão, desaparecimento da moeda, pestes de origem
asiática devastaram os romanos no período de 166 dC a 252 dC
despovoando povoações fronteiriças aos povos denominados bárbaros.
Embora alguns achem que é bobagem, muitos estudiosos continuam a
falar da queda do império romano. Até o uso do chumbo em canalizações e
vasilhames para guardar água potável e vinho são apontados como causas da
queda do império romano. A média de chumbo encontrado nos cadáveres
dos romanos antigos era altíssima e o chumbo causa o saturnismo, que é
cegueira bem como doenças no sistema nervoso. Houve uma degeneração da
elite romana.
Em conclusão, até hoje não sabemos as causas exatas das quedas das
grandes civilizações, e a meu ver não é um único fator e sim um conjunto de
fatores que causaram a sua destruição.

10
Educação, Educação, Educação
O deputado federal Jorge Tadeu Mudalen juntamente com sua esposa
tinham voltado dos Estados Unidos, onde ficaram alguns dias na Califórnia
visitando a Universidade de Berkeley.
Somente a Universidade de Berkeley tinha 25 prêmios Nobel e o Brasil
não tinha nenhum e o Tadeu tinha achado que descobrira o problema no
Brasil, isto é, a educação.
Concordei com o Tadeu e fiquei discutindo com vários amigos a
importância da educação. Uma vez nos Estados Unidos na Pensilvânia onde
mora um amigo chamado Pedro Bokalo, discutimos sobre vários assuntos, e
ele me disse que a educação não resolve tudo.
Para isto basta ver o pais onde ele tinha nascido a Ucrânia e a Rússia. O
nível cultural da Ucrânia e da Rússia eram enormes e os povos estavam
passando fome. Alguma coisa estava errada com o conceito que somente a
educação resolveria todos os problemas.
No ano seguinte em São Paulo, participei de um curso sobre Tratamento
de Efluentes Líquidos Industriais, der uma firma da Argentina, mas ministrada
por professor brasileiro.
O professor engenheiro químico Danilo tinha uma experiência
impressionante e nos recomendou diversos livros e um deles sobre a Eco 92
que falava das “Mudanças de Rumo”.
O livro fora escrito por diversos industriais do mundo inteiro e possuía
algumas perspectivas novas que todos os alunos deveriam aprender.
Fiquei surpreso pois no livro proposto pelo professor Danilo, encontrei
a resposta que queria. A educação era importante, mas havia algo mais
importante ainda que é o estabelecimento de prioridades pelo governo e
alocação de recursos para as mesmas.
Vi vários exemplos elucidativos. Assim o Japão (monarquia), Singapura
(ditadura), Estados Unidos (democracia) são ricos não só devido a educação
mas sim devido ao estabelecimento de prioridades e alocação de recursos.
Notei também que a forma de governo também não é a mais
importante, o necessário é o estabelecimento de prioridades e alocação de
recursos.
Pensando no Brasil, na Rússia, podemos ver varias prioridades tomadas
erradas e alocação de recursos totalmente disparatados.
A Rússia aplicou uma quantidade de recursos enormes em armas
sofisticadas, esquecendo a sua população. Todos os recursos foram

empregados em prioridades erradas. Daí o seu fracasso e a queda do
comunismo.
No que se refere ao Brasil, vale lembrar a ferrovia do aço, a ferrovia
leste-oeste, o acordo de energia nuclear com a Alemanha com tecnologia
ultrapassada e outras.
Trabalhei em Brasília no Ministério de Minas e Energia como Diretor
de Exploração Mineral, logo fiquei sabendo que não temos plano de
mineração. Um diretor falou isto num congresso em Minas Gerais ao lado do
ministro e dias depois foi demitido.
No Brasil não há planos das
indústrias,
na
agricultura,
no
saneamento, na mineração, etc.
No Japão há planos para tudo: indústria, agricultura, etc. Há o
estabelecimento de prioridades do governo e alocação dos recursos para os
mesmos.
Portanto, a educação é importante, mas sozinha ela não resolve os
problemas, lembremos sempre da Ucrânia e da Rússia.

Flotação e os “iluminados”
A flotação é usada em tratamento de esgotos. Uma maneira de se retirar
a graxa e óleo de um liquido, é injetar bolhas de ar na parte mais baixa. As
bolhas arrastam consigo o óleo e a graxa, que ficam flutuando e são facilmente
retiradas.
De repente o governo do estado de São Paulo, achou uma solução para
o problema de energia. É a flotação.
Vamos contar qual o problema.
Um engenheiro inglês chamado Billings em 1925 participou do “Projeto
Serra” e daí se originou a usina de Henry Bordem. Esta usina fica na baixada
Santista.
O esquema de Billings foi genial. Você pegaria água do rio Tietê,
jogaria no rio Pinheiros, bombearia estas águas para um reservatório e depois
a água cairia 730m e produziria energia elétrica e o restante da água ia para o
rio Cubatão.
Quando estudava na Escola Politécnica fui visitar a usina Henry
Borden e andei em trenzinho paralelo aos dutos que alimentam a usina.
A idéia era fantástica. Bombear a água do rio Tietê 30m e depois jogá-la
abaixo 740m para produzir energia elétrica.
As usinas que bombeiam a água são as de Pedreira com desnível de
25m e a da Traição (desnível de 5m) estando ambas no rio Pinheiros. Do rio
Tietê até o lançamento da água para a usina Henry Borden são 25km de
distancia.
Com o bombeamento, o rio Pinheiros que desaguava no rio Tiête,
passou a correr ao contrario.
Com o crescimento da região metropolitana de São Paulo, precisou-se
usar a água do reservatório que foi denominado de Billings. Existe estação de
tratamento de água no reservatório Billings que abastece o chamado ABC com
água potável.
O governo do estado de São Paulo tem uma classificação para os rios e
lagos. O reservatório Billings é classificado como classe II, mas o rio
Pinheiros e o rio Tietê são classe IV, porque têm muita poluição.
Para resolver o problema de energia elétrica os “iluminados”do
governo do estado de São Paulo das Secretaria do Meio Ambiente, tiveram
uma brilhante idéia, fazer a flotação.

Já mandaram fazer projeto executivo das obras de flotação, que irá
resolver o problema de energia em curto prazo.
Mas a comunidade técnica não foi consultada. Será que a flotação
funciona em grande escala?. Onde funciona? Quais os resultados? A flotação
retira os metais pesados, fósforo da água?
A Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo (EMAE)
que é concessionária do governo (fim da concessão é em 2012) apresentou o
plano à comissão de Macrodrenagem e Enchentes de São Paulo, da qual eu
participo e foram inúmeras as perguntas não respondidas.
Parece que o único país onde existe algo semelhante é a Espanha, mas
ninguém tem certeza.
Alguns especialistas afirmaram categoricamente que a flotação não
retira metais pesados, fósforo e outros poluentes. A água fica límpida, com
boa aparência, mas está totalmente poluída.
Quem beber água do reservatório Billings terá que tomar água mineral,
palavras do prof. dr. Darcy da Escola Politécnica.
Serão gastos R$ 110 milhões com um retorno (payback) de um ano.
Em potência elétrica, serão adicionados 298 Mw (megawats) médios aos 108
Mw existentes. As bombas da Traição e Pedreira consumirão somente 18 Mw.
Fizeram uma flotação no Ibirapuera e funcionou. Um técnico
especializado em modelos coloca em dúvida o funcionamento em grande
escala.
A flotação tratará portando, o que chamamos de poluição difusa. As
estações de tratamento de esgotos continuarão a existir.
Nas estações de flotação que serão executadas na bacia do rio Pinheiros
serão retirados o lixo e os materiais flutuantes. Depois serão lançados
coagulantes, injetado ar com difusores, injetado polímeros para aumentar o
tamanho dos flocos. As microbolhas se aderem ao floco e ele fica em
suspensão.
O lodo é retirado, desidratado e lançado num bota fora onde ficará
armazenado por três anos.
Estão previstas três grandes estações para capacidade de 50m3/s sendo
40m3/s do rio Tietê e 10m3/s da própria bacia do rio Pinheiros.
Será bombeado 40m3/s do rio Tietê e que irá para a Billings através de
uma estação bombeadora chamada Retiro que será construída. A estação
bombeadora da Traição bombeará 45m3/s a de Pedreira 50m3/s.
O tempo de transito no reservatório Billings é de meses, pois a
capacidade do mesmo é de dois bilhões de metros cúbicos.
Como se vê de tudo o que foi dito existe na região metropolitana de São
Paulo dois grandes problemas: energia elétrica e água potável.

O dr. Canholi da Escola Politécnica disse que “se nós paulistas
importamos gentes, temos também de importar água”.
Isto, aliás, já está sendo feito, pois 55% da água da região metropolitana
de São Paulo vem da bacia rio Piracicaba e passa por Mairiporã.
Enfim não existe nada que seja totalmente bom e nada que é totalmente
mal. A flotação conseguirá algum resultado para a melhoria da qualidade da
água na região metropolitana de São Paulo. Serão feitos investimentos, haverá
mais empregos, mas a população do ABC terá que beber água mineral por um
bom tempo.
A presidente do comitê do Alto Tietê, a prefeita de São Paulo Marta
Suplicy convocou os especialistas do governo para explicar para a
comunidade sobre o que é a flotação, mas ninguém compareceu.
O interessante nisto tudo é que a flotação está sendo feita pela
Secretaria do Meio Ambiente. A Sabesp não tem nada a ver com isto e nem a
Secretaria dos Recursos Hídricos. Só quero ver quem será o culpado se a coisa
não der certa.
Novamente teremos que por a culpa em um santo.
Não chove o culpado é São Pedro.
Não tem água. O padre Anchieta localizou mal a cidade de São Paulo.
Nunca deveria fazer a cidade nas cabeceiras e sim na foz dos rios.
Engenheiro civil Plínio Tomaz

Ilha de calor
No mundo temos aumento da temperatura devido a mudanças
climáticas e a urbanização. Vamos tratar somente do aumento da
temperatura, precipitações, e picos de vazão devido a urbanização. A
grande preocupação no mundo é que hoje 48% da população vive nas
cidades com tendência de aumentar 1,8% ao ano até 2025 quando
atingiremos 60%.
Pela primeira vez na história, L. Howard em 1833 documentou a
diferença de temperatura na área urbana e rural, mas foi somente em 1958
que o termo Ilha de Calor Urbana (ICH) foi dado por Manley.
Já foi provado por Karl, 1988 que em cidades com mais de 100.000
habitantes existe a diferença de temperatura entre a área urbana e a área
rural
A Ilha de Calor Urbana pode ser explicada pelo balanço de energia
urbana conforme Oke, 1987.
Q* + QF = QH + QE + ∆QS + ∆QA.
Sendo:
Q*= variação da radiação de fluxo
QF= fluxo de calor antropogênico do processo de combustão
QH= calor sensível
QE= calor latente
∆QS =variação do calor armazenado
∆QA = variação de calor por advecção
Conforme Oke, 1973 temos duas equações que fornecem a diferença
de temperatura máxima ∆t entre a área urbana e a rural em função da
população
∆t= 2,96 x log P – 6,41 (para cidades americanas)
∆t= 2,01 x log P – 4,06 (para cidades européias)
A Ilha de Calor depende da estrutura e geometria da cidade. Os altos
edifícios, a rugosidade das construções, a densidade urbana, os corredores
com ruas estreitas ou largas alteram a velocidade do vento, alterando a
temperatura e as precipitações atmosféricas.
O aumento das intensidades das precipitações se dá principalmente
nas de curta duração e não nas longas. Em Chicago foi medido um aumento
de 12% das precipitações em relação à área rural.
Nos Estados Unidos em quatro cidades o aumento das precipitações
foi de 5% a 8%. Estudos em Washington DC mostraram aumento das
precipitações de 7% e em New York de 16%. Pesquisas feitas na cidade de
São Paulo mostraram variação de 6ºC.
Huff e Changnon, 1971 acharam um aumento no verão das
precipitações de curta duração de 6% a 15% na cidade de Saint Louis com
raio de 40km devido a urbanização.

Pesquisas feitas por Thulen, 2000 mostrou em laboratório que
conforme a quantidade de prédios, altura, e ventos nos corredores poderá
haver um aumento de precipitação de até 28,8mm.
Portanto, todas as pesquisas nos levam a crer que com a urbanização
há um crescimento da temperatura criando Ilhas de Calor em cidades com
mais de 100.000 habitantes e que também aumentam as precipitações de
curta duração que são aquelas de 5min a 15min.
A plantação de árvores, aumento da área de infiltração no solo e
telhados verdes poderão amenizar o aumento de temperatura nas ilhas de
calor.
Observar que comentamos o aumento da temperatura devido a
urbanização, bem como das precipitações de curta duração, mas não
tocamos no assunto das mudanças climáticas de média e longa duração,
apesar que a cidade com seus prédios de concreto causam a mudança
climática.
Para o Brasil até o presente momento não conheço nenhuma pesquisa
que mostre que deveremos mudar o período de retorno de microdrenagem
nas cidades onde há Ilha de Calor ou equação que aumente as intensidades
pluviométricas.
Na Inglaterra isto já foi feito devido as mudanças climáticas sendo o
período de retorno em microdrenagem de 30anos e de 200 anos para
macrodrenagem, deixando de lado períodos de retornos de 10anos e
100anos respectivamente. Na cidade de São Paulo vários especialistas em
drenagem já estão utilizando período de retorno de 25anos ao invés do
tradicional Tr=10anos.
Concluindo, que a urbanização pode conduzir a aumento de
temperatura e aumento de intensidade das precipitações de curta duração,
dependendo do tamanho da cidade, da altura dos edifícios e da densidade.
Engenheiro Plinio Tomaz
Diretor de Recursos Hídricos da ACE-Guarulhos

Iluminismo
No século XVIII surgiu um novo pensamento no mundo. Era o iluminismo, que na
Inglaterra tem o nome de “Enlightenment” e na Alemanha de “Aufklãrung”.
As idéias iluministas tendiam a substituir as “trevas”pelas “luzes”da razão para
maior bem da humanidade.
Alguns filósofos e pensadores iluministas foram Montesquieu, Voltaire, Rosseau.
De modo geral estes filósofos não admitiam a existência de Deus como criador e
organizador do Universo, mas mesmo aqueles que admitiam Deus, diziam que o mesmo
não intervinha na historia humana.
Todos os filósofos exaltavam a liberdade.
A grande difusão dos ideais iluministas foi a “Enciclopédia” com 33 volumes
empreendida pelos franceses Diderot e D’Alembert.
Nestes livros descreviam toda a ciência da época, o uso da razão, a rejeição dos
dogmas, a apologia do progresso humano e da felicidade terrena.
Foi nesta época que surgiu a maçonaria moderna em 1717 na Inglaterra. Propunha a
crença num Deus- arquiteto do universo, a fé no progresso da humanidade por meio da
razão e a necessidade da fraternidade. A maçonaria não tem uma filosofia própria, não é
uma escola filosófica, mas uma escola de filosofar. Os fins supremos da maçonaria são a
liberdade, igualdade e fraternidade, cujo lema foi adotado pela revolução francesa de 1789.
Na música temos Bach, Haendel, Haydn e Mozart que nascido em Salzburg em
1756 faleceu em Viena em 1791, autor de imenso repertório em todos os gêneros e gênio
inigualado (Jean Carpentier e François Lebrun).
Surgiram David Hume, Daniel Defoe o autor de Robinson Crusoe e Jonathan Swift,
autor das viagens de Gulliver em 1726.
O iluminismo, na Alemanha chamado de “Aufklãrung” teve o destaque do filósofo
Kant, Schiller e Goethe em 1774.

Intuição
A intuição é um assunto que as vezes me assusta, pois é difícil de
entender. Vou citar alguns exemplos.
Há poucos anos um cientista francês leu e refez todos os cadernos de
anotação do cientista Pasteur e afirmou que pelas experiências que Pasteur
executou não dava para concluir o que ele afirmou. Na verdade Pasteur
usou a intuição.
Outro exemplo interessante é o matemático Fourier que demonstrou
que uma função pode ser colocada sob forma de somatória de senos e
cossenos.
Mais tarde se descobriu que a demonstração de Fourier estava
errada, mas acharam a demonstração do teorema correta e ficou provado
que Fourier estava certo. Era a intuição.
Alguns amigos me falaram que Einstein teve também uma intuição
sobre a teoria da relatividade. Porque ele teve esta intuição, como? É a
pergunta que às vezes eu me faço.
A intuição para mim só tem uma explicação- ela é um dom de Deus que
nos é concedido.
Vamos mostrar algumas explicações:
Pitágoras
Pitágoras acreditava na reencarnação e delas vinham as nossas idéias.
Platão
As “idéias inatas” que Platão sempre falava ele aprendeu na Itália com os
pitagóricos e eram uma espécie de reencarnação que os discípulos de
Pitágoras aprenderam e que tem origem no Orfismo dos gregos.
Kant
Quis conciliar o conflito entre o racionalismo e o empirismo. Estabeleceu
dois tipos de conhecimento a priori: analítico e sintético.

No conhecimento analítico a priori era alcançado através da lógica
enquanto que o conhecimento sintético a priori era o conceito de espaço e
tempo que segundo Kant são inerentes a mente humana.
Jung
A idéia inata de Platão, não cita reencarnação, mas Carl Jung insiste nestas
ideias com novo nome “arquétipo”, enquanto que Freud chamava de
“resíduos arcaicos”.
Paulo de Tarso
Segundo apóstolo Paulo em 1-Corintios 12.8 Deus dá a uns sabedoria e
outros a palavra da ciência.
Locke
Segundo o filósofo inglês John Locke a nossa mente é como uma tábula
rasa, ou seja, uma lousa vazia.

Livro Digital
Quando você vai a uma livraria compra um livro em papel, escolhe,
paga e vai embora. Mas existe o livro digital ou eletrônico, que podemos
achá-lo procurando pelo título no Google. Damos um download e temos
gratuitamente (free) no nosso microcomputador um livro digital.
Geralmente é feito em acrobat reader que é mais compacto, não havendo
necessidade de descompactá-lo.
Escrevi dez livros em papel e 43 digitais e, no futuro, grande partes
dos livros serão digitais.
Existem livros cujos assuntos já foram debatidos e aceitos por toda a
comunidade especializada e se tornam um state of art. Livros de
matemática, física, etc são geralmente um “state of art”, ou seja “o estado
da arte”.. Um romance de Machado de Assis, por exemplo, é um state of
art e nunca será modificado ou atualizado. Nunca saberemos realmente se a
Capitu traiu ou não o Bentinho no livro Dom Casmurro. Apesar de o livro
ser traduzido em mais de 30 línguas sempre continuará o mesmo.
Mas isto não acontece nos livros que tratam de engenharia ambiental
e manejo de águas pluviais, pois sempre está aparecendo coisas novas, mais
pesquisas e o livro necessita ser atualizado. Devido a isto é que compramos
sempre uma edição mais atualizada de livros clássicos de tratamento de
água e esgotos sanitários.
Nos livros de engenharia ambiental e manejo de águas pluviais as
mudanças são tantas, que no término de um livro o mesmo já está velho e
precisa de atualização. Esta atualização pode ser feita rotineiramente
quando se considera o livro digital.
No futuro as Universidades terão cerca de 70% de livros digitais ou
livros digitais escaneados. Os professores escreverão livros digitais e todos
terão acesso gratuitamente.
Quanto ao problema de se economizar papel é complicado.
Pessoalmente não consigo ler mais que 10 páginas no monitor e imprimo
para ler com cuidado, fazer anotações e guardar. Fiz teste com os meus
netos e eles preferem o livro em papel ou imprimem. Parfa não gastar
papleol,h oje uso muito ler no meu Tablet com tela de 10 polegadas.
Há alguns anos o autor do livro “O alquimista”, Paulo Coelho
resolveu deixar por uns 3 meses todos os seus livros em papel, em livros
digitais disponíveis gratuitamente.
Os editores reclamaram que iria acabar a venda, mas apesar dos
livros terem sido baixados eletronicamente, as vendas continuaram a
mesma.
Confio no sucesso dos livros digitais nas áreas das ciências que estão
em desenvolvimento.
Engenheiro Plinio Tomaz

Diretor de Recursos Hídricos da ACE-Guarulhos

Magister dixit
A frase em latim quer dizer “o mestre disse”.
Na idade média era muito usado esta frase, quando
ninguém tinha coragem de contestar o que Aristóteles
tinha escrito.
Galileu Galilei chamou os alunos e povo de Pisa e
mostrou na famosa torre de Pisa que vários objetos com
pesos diferentes chegavam junto no chão, contrariando
Aristóteles, que dizia que um objeto com o dobro do peso
cairia com o dobro da velocidade e assim a mesma coisa
com triplo do peso.
Galileu foi então expulso da Universidade de Pisa
por contrariar Aristóteles que era aceita pelos padres
católicas na chamada filosofia escolástica.
Também era muito usado a expressão “Roma
locuta, causa finita” que quer dizer “Roma falou, a
questão está resolvida”.
Antigamente o que o papa falava não era
admitido qualquer discussão.
Mas os tempos mudaram e hoje tudo é discutido.
Graças a Deus.
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Natal
No dia 25 de dezembro é comemorado no mundo cristão o Natal, mas
afinal de contas qual a origem do Natal?
A origem do Natal é data oficial de comemoração do nascimento de
Jesus Cristo, o filho de Deus.
Quem estabeleceu a comemoração do nascimento de Jesus Cristo foi
o imperador romano Constantino que reinou de 312 d.C. até a sua morte em
337 d.C. Antes de assumir o poder em 312 d.C. Constantino sonhou com uma
cruz luminosa que era usada pelos cristãos. Ordenou que todos os escudos
dos soldados tivessem a cruz luminosa e as duas primeiras palavras do
nome de Krhistos que seriam as letras gregas qui e rô. Constantino ganhou
a batalha de Maxêncio e daí a religião cristã passou a ser a religião oficial
do governo romano embora as outras ainda continuavam a existir.
O interessante é que Constantino só se converteu ao cristianismo
antes de morrer. Antes disso Constantino adorava o deus Sol que era
chamado de “Sol invictus”, ou seja o “Sol invencível”.
O culto a “Sol Invictus” era de origem Síria. Fora introduzido em
Roma um século antes da época de Constantino. Era um culto monoteísta.
O Sol Invictus misturava-se também com antiga religião de
Zoroastro que era o culto de Mitra. O Mitraismo estava na época tão
próximo do culto ao Sol Invictus que os dois freqüentemente se
confundiam. O Mitraismo tinha a sua grande festa no dia 25 de dezembro
assim como o culto ao Sol Invictus. O Mitraismo enfatizava a imortalidade
da alma, o julgamento futuro e a ressurreição dos mortos.
Na verdade o cristianismo está em alguns assuntos muito próximo
destes sistemas pagãos de pensamento.
Naquela época dos romanos os cristãos comemoravam o dia sagrado
da semana no sábado; era o sabá judaico. A própria palavra “sábado” no
hebraico possui o sentido de “descanso”. Na verdade, Deus ensinou aos
homens a importância de guardar um dia para descanso e para a adoração,
ou seja, para o seu próprio Deus.
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A partir do edito promulgado por Constantino em 312 d.C., foi
adotado o domingo o dia do sol como o dia sagrado. Em inglês domingo é
sunday, isto é, o dia do sol e a palavra “domingo” vem de “Deus Domenicus”
que significa o “dia do senhor”, que era logicamente o sol.
O culto ao Sol Invictus era comemorado anualmente no dia 25 de
dezembro que para os pagãos era o nascimento ou seja o renascimento do
Sol, pois os dias começavam neste dia a se tornar perceptivelmente mais
longos. Constantino adotou o nascimento de Jesus Cristo como sendo o dia
25 de dezembro, sendo que naquela época os cristãos comemoravam a data
de nascimento de Jesus Cristo como sendo o dia 6 de janeiro.
Uma questão bastante investigada é o dia de nascimento de Jesus
Cristo, que provavelmente não é o dia 25 de dezembro, nem 6 de janeiro.
Talvez seja um dia de março ou abril. Talvez seria o dia em que apareceu
aquela estrela brilhante em que os três reis magos se orientaram.
A discussão da verdadeira data de nascimento é irrelevante, como
também o fato de que Jesus nasceu 4 (quatro) anos antes do inicio do seu
nascimento oficial. O nascimento de Jesus Cristo é na verdade um evento,
um fato histórico que foi testemunhado e documentado. Houve de fato o
recenseamento romano.
O que mais me impressiona a respeito do nascimento de Jesus Cristo
é que cerca de 780 anos antes, dois profetas judeus um chamado Miquéias
e outro chamado Isaias de classe social distintas e lugares diferentes,
previram o nascimento de Jesus Cristo na cidade de Belém, onde tinha
nascido também o rei David.
Há uma impossibilidade de o homem através dos seus pensamentos
chegar a Deus. O homem precisa de alguma coisa que venha do céu e nos
ensine a mensagem de Deus. Veio Jesus Cristo, veio o evangelho, que quer
dizer “boas novas”. Portanto, o Natal é a comunicação direta de Deus para
cada um de nós. O Natal é a vinda de Deus a este mundo.
O Natal não é o dia para se passar em branco. É o dia que aquelas
pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, passem a ter a experiência
pessoal, de nascer de novo e Cristo deve estar dentro da gente. Nascemos
de novo quando entregamos nossa vida ao controle absoluto de Cristo.
A troca de presentes, os jantares ou almoços são coisas humanas. No Natal
temos que renascer com Jesus Cristo e sentir a mensagem de Deus.
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Max Weber - o capitalismo e os protestantes
O presidente Fernando Henrique Cardoso, costumeiramente cita o
grande sociólogo e economista alemão Max Weber (1864-1920). O
importante em Max Weber é que ele provou que foram os protestantes que
criaram o espírito capitalista moderno. Isto se deu dentro da denominada
civilização ocidental, que são os Estados Unidos, Canadá e os países da
Europa, como Inglaterra, Alemanha, França, Itália e outros.
Na verdade Max Weber salienta a grande vantagem da civilização
ocidental em praticamente tudo. Na geometria, os gregos inventaram a
lógica, enquanto que as outras civilizações como os babilônios e egípcios
não existia a lógica matemática. Mesmo na arte jurídica as leis romanas
tiveram uma consistência que não existiam nas leis chinesas.
Na música, por exemplo, o ocidente supera o resto do mundo. Nas
artes gráficas os chineses já a conheciam, mas foram os ocidentais que a
desenvolveram e a difundiram, fazendo uso prático da mesma. A ânsia do
lucro, o impulso para o ganho, foi uma idéia ocidental. Isto não quer dizer
que não houveram tentativas capitalistas em outros países fora do ocidente.
Houve sim, na Índia, na China e outros países, só que não se pode
comparar ao espírito capitalismo do ocidente.
A igreja católica, no tempo de Martinho Lutero (1483-1546), tinha
além do poder religioso, o poder político. Todos os países católicos eram
obrigados a pagar impostos para Roma. Os bispos e autoridades
eclesiásticas em qualquer país católico eram nomeados pelo Vaticano.
Mesmo os reis e príncipes quando tomavam posse do seu reino, tinham que
ter as bênçãos do Vaticano para validação.
Foi em 1527 que surgiu então um padre católico que se revoltou
contra a Igreja de Roma, afixou na porta da igreja católica da Alemanha em
Wittenberg, as famosas noventa e cinco teses contra a venda de
indulgências e depois escreveu uma bíblia em alemão para que todos os
alemães pudessem ler, contrariando as idéias católicas, que as bíblias
deveriam ser em latim, que poucos conheciam. Os príncipes alemães
baseados nas idéias de Lutero e principalmente devido ao fato de que
dependiam de Roma para tudo, adotaram uma religião contrária ao
Vaticano. Na verdade houve um maior interesse financeiro do que fé
propriamente.
Na Inglaterra o rei Henrique VIII (1491-1547) que queria se
divorciar e tomar as terras da igreja católica, fundou rapidamente o
Anglicanismo, adotando as idéias do padre francês que vivia na Suíça João
Calvino (1509-1564), que dizia que um pequeno lucro nos empréstimos de
dinheiro não ofendia a Deus. Logo de inicio o rei tomou os 2/3 das terras
da igreja católica na Inglaterra e as distribuiu generosamente, dando inicio

a uma nova classe social de senhores ricos de terras, a uma nova nobreza,
que é lógico, ficou apoiando o rei.
Como diz Max Weber, o capitalismo existiu na China, na Índia, na
Babilônia, na antigüidade clássica, na Idade Média, mas faltava a este
capitalismo alguma coisa especial, que os protestantes criaram: o espirito
capitalista.
Benjamim Franklin (1706-1790), nascido nos Estados Unidos,
afirmava que o – o homem é dominado pela produção do dinheiro, pela
aquisição encarada como finalidade última da sua vida -.
-A avidez do ouro é tão velha como a história do homem -, cita Max
Weber. - O trabalho deve ser executado, como um fim absoluto por si
mesmo, como uma vocação -. O espírito moderno do capitalismo deve-se a
esta vocação.
A idéia de lucro inevitável é citada também por Santo Tomás de
Aquino (1225-1274), dizendo que este lucro é eticamente justificado.
Assim os lucros dos comerciantes e pequenos empresários católicos foram
justificados como lucro inevitável e justificado.
Tempo é dinheiro, dizia Benjamim Franklin e acrescentava que o
trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da vida.
É comum estranharmos as pessoas que só pensam em ganhar
dinheiro. Vemos pessoas importantes, velhas, doentes, cujo único objetivo
é ganhar dinheiro, como se isso fosse evitar a sua morte. Estarão elas
erradas? Os católicos queriam ganhar dinheiro para o seu sustento somente
e quando no comércio, tinham o que Santo Tomás de Aquino, denominava
de lucro inevitável e justificado. Mas será isto certo. Creio que não, pois,
foi o espírito capitalismo dos protestantes que trouxeram a riqueza ao
mundo.
Aproximadamente de 1500 a 1850, os países católicos europeus
foram prejudicados pelo catolicismo, por sua falta de espírito capitalista.
Aconteceu com Portugal e Espanha, bem como o sul da Itália, que foi
praticamente colonizado pelos espanhóis. Os órgãos de inquisição da igreja
católica causaram a estes países um retardamento na evolução, enquanto
que nos países protestantes o progresso continuava.
A Espanha chegou a impedir que as pessoas saíssem do país para
aprender novas idéias. Pessoas foram queimadas vivas em fogueiras na
Espanha, por tomarem banhos todos os dias.
A França teve uma grande vantagem de ter a metade da população
protestante. Esta criou o desenvolvimento da França, arrastando os
católicos para o capitalismo moderno.
Em meados de 1850, os países católicos e outros mudaram
radicalmente adotando o espirito protestante do capitalismo, que levou o
progresso material para todo o mundo.
O mundo deve muito a Martinho Lutero e a Calvino.

211- Os oráculos estão mortos

Quando estudamos história antigas do ocidente, vemos que
tínhamos muitos templos pagãos. Eram enormes e em alguns lugares
haviam magníficos edifícios.
Josteen Gaarder no seu romance “O dia do Curinga” em que o pai
cita tal fato ao filho Hans-Thomas observando que de certa maneira eles
funcionavam, isto é, os velhos deuses dos gregos, romanos e egípcios
faziam as curas e devido a isto, existiam.
Lembro do famoso oráculo de Delfos, cujos reis da Grécia
frequentemente o consultavam. Li em algum lugar que os oráculos de
Delfos previram que estavam chegando ao fim.
Há uma Sibila do Templo de Apolo em Delfos, que previu a guerra
de Troia e previu a vinda de Jesus Cristo dizendo “nascerá um profeta de
mãe virgem e será coroado de espinhos!”.
Pode parecer uma coincidência, mas quando nasceu Jesus Cristo, os
templos não mais funcionaram, os oráculos morreram.

Engenheiro civil Plinio Tomaz
27 de abril de 2015

Os poetas são fingidores ?
Fernando Pessoa, o maior poeta da língua portuguesa, escreveu em 1930 o poema
esclarecendo que o poeta é um fingidor, como se pode ver abaixo.
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.
Não concordo plenamente, pois, muitas vezes eles escrevem coisas que realmente
sentem. Quando um jovem ama uma moça escreve um poema para ela com sinceridade, mas
as vezes escreve somente por escrever.
Mas com o passar dos anos, vi muitas coisas diferentes.
Uma vez vi um poema de amor escrito por uma poeta em Guarulhos e perguntei-lhe se
ela tinha a fonte da sua inspiração e me respondeu que não: -“Escrevi por escrever, não sinto
nada por ninguém e são só palavras”. O poema que ela escreveu ficou bonito, mas qual o valor
dele ?
Lembro de um poema do Fernando Pessoa que ele compara o Rio Tejo com o rio da
sua aldeia. Só que o Fernando Pessoa nasceu e morreu em Lisboa perto do ocweano
Atlantico e nunca morou em uma aldeia.
Conheci dois amigos poetas que me disseram que: “ amor não existe”, embora tenham
feito muitas poesias. Fica difícil entender que as pessoas escrevem só por escrever.
O poeta espanhol Gustavo Adolfo Bécquer que li quando aprendia a língua castelhana
escreveu:
Que es poesia? – dices mientras clavas
Em mi pupila tu pupila azul.
Que és poesia ? Y tú me lo preguntas ?
Poesia..; eres tú.

Guarulhos, 26 de outubro de 2015
Engenheiro Plinio Tomaz

Os quatros elementos: fogo, terra, ar e água
Há alguns anos estava conversando com o prof. Kokei Uehara da
Escola Politécnica a respeito do assunto água. Água para beber, água de
enchente, falta de água, água mineral, enfim tudo sobre água.
Ele me fez uma afirmativa bastante interessante
-Plínio você gosta do assunto água por que você gosta da vida
-Não esqueça os filósofos gregos, como Empédocles (495 a C. a 435 a
C.) que dizia que os quatro elementos primordiais do mundo são o fogo, a
terra, o ar e a água. Um destes quatro elementos é a água.
Na verdade a gente as vezes se esquece que a água é vida, bem como a
energia ou seja o calor, a terra e o ar que respiramos.
Conforme Empédocles a união e a desagregação entre os quatro
elementos eram determinados por apenas dois princípios abstratos, ou seja, o
amor e a luta.
Por causa disto, todas as substâncias compostas são pouco duradouras e
somente são eternos os quatros elementos e os dois princípios, por serem
simples.

1

Profecias
É sempre bom comentar livros que a gente leu ou está lendo para
conhecimento dos companheiros.
O livro que irei comentar trata-se de profecias The elements of profhecy,
escrito pelo escocês RJSTEWART em 1991 e republicado em 1997.
Quem lê o velho testamento na bíblia, vai se deparar com inúmeras
profecias anunciando a vinda de Jesus Cristo, inclusive citando detalhes da sua
morte, da sua traição. Isto em torno de 1.000 ano antes de Jesus Cristo nascer.
As profecias sempre fascinam os seres humanos. Porque os gregos tinham
os lugares para as profecias que eram freqüentadas por todos os reis da época e
elas funcionavam ? Porque hoje não existem mais profecias?
E as profecias do Merlin, de Nostradamus porque ainda hoje são discutidas.
E as profecias do apocalipse que foram feitas. Tudo isto nos causa dúvidas.
Parece que foram os assírios os povos mais antigos que conheciam as artes
das profecias, através da astronomia. Cícero, o famoso senador romano, escreveu
sobre os assírios no primeiro século antes de cristo.
O que foi o texto escrito por Platão a respeito de Atlântida. Foram
profecias?
O livro não nos trás respostas, mas tenta explicar o que são profecias,
predições ou previsões.
O autor divide o universo em três partes: a terra e a lua (sistema lunar); o
sistema solar e o universo (sistema estelar). Os daimones citados por Sócrates
eram do sistema lunar, isto é, entre a Terra e a Lua.
O padre Vieira acreditava fielmente nos livros proféticos da Bíblia e
acreditava também no retorno do rei D. Sebastião.

Proposição 47
Euclides foi um grande matemático grego e viveu por volta de 300 a C. Escreveu
uma coleção de livros denominado “Elementos”. No livro I está a chamada proposição 47.
A proposição 47 nada mais é do que a demonstração do teorema de Pitágoras, no
qual diz que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados
dos catetos.

25
Radiestesia
A radiestesia é um fenômeno que as pessoas usam para localizar objetos
perdidos, ouro, petróleo, água, pessoas perdidas, etc. As pessoas que
acreditam na radiestesia são tantas que, o Ministério do Interior nos Estados
Unidos fez um estudo detalhado sobre o caso e concluiu que tudo era “chute”.
Os professores de geologia de engenharia na Escola Politécnica tinham
insistido bastante nas pesquisas do Bureau de Reclamation. Nada havia de
científico e as probabilidades de erro eram imensas. Lembro-me que o
primeiro ministro da Inglaterra, Winston Churchill acreditava piamente na
radiestesia, procurando nas horas vagas, poços de água potável.
A radiestesia usa diversos aparelhos para suas buscas, sendo o mais
conhecido um galho de goiabeira em forma de Y, onde se segura uma haste
em cada mão, e a varinha, misteriosamente, enverga e aponta onde tem água.
Segundo a associação americana dos radiestesistas (American Society
of Dowsers com site http://www.newhampshire.com), o operador tem que
pensar na quantidade de água, na profundidade, no pH da água, para o devido
dimensionamento. Após ter localizado onde está o veio da água, o
radiestesista, começa a pensar na vazão do poço, 1000 litros/hora, 2000
litros/hora até o dispositivo usado acusar. Ai então teremos a vazão certa. Da
mesma maneira se acha a profundidade do poço tubular profundo, do pH da
água.
As explicações para a envergadura da varinha, seriam que o portador da
mesma, consciente ou inconsciente, faz a mesma abaixar, onde ele acha que
existe água. Na maioria das vezes a pessoa realmente acreditava que o
movimento é involuntário. Existe o método do pêndulo, o qual oscila mais
quando encontra a água.
Cheguei por curiosidade, a experimentar duas varinhas de cobre
descascado com cerca de diâmetro de 3/16”ou ¼” com comprimento em linha
reta de 50 cm em forma de “L”, sendo que a parte que se segura na mão com
cerca de 10 cm, está envolvida com o tubo plástico que na prática é uma
caneta bic sem a carga, podendo as hastes de cobre girar livremente sem
contato com as mãos. Quem trouxe esta idéia para o Brasil foram os
engenheiros da firma de consultoria Montgomery dos Estados Unidos, que nas
horas vagas ensinavam os engenheiros da Sabesp a usar as varinhas. Quando
encontra a água as varinhas se abrem misteriosamente.
Fiz uns testes nos lugares onde tinha rede de água e deu certo. Nunca fiz aplicação
prática. Um amigo meu, professor de hidráulica, que trabalhou na SABESP, descobriu uma

adutora a mais de 5 metros de profundidade em Pernambuco, usando as varinhas de cobre,
e ele me jurou que o método funcionava.

A confiança na radiestesia é tão grande, não só em leigos, mas em
muitos geólogos e engenheiros também.
A Indústria Philips do Brasil, uma multinacional holandesa, antes de
comprarem o terreno em Guarulhos, foi contratado um Radiestesista e, com
uma varinha, localizou onde estava a água para se fazer o poço tubular
profundo. Concluída a construção da indústria, começaram a fazer o poço
tubular profundo e não acharam nada, só rochas. Contrataram um geólogo, e
foi feito um poço na várzea do Rio Tietê a uns dois quilômetros de distância,
sendo a água bombeada do poço até a Philips.
Quando executamos os primeiros quatro poços tubulares profundos no
Jardim Santa Francisca em 1968, os quais a cidade em época de crise,
perguntaram-me qual o método de radiestesia que eu havia usado, se era a
varinha ou o pêndulo. Respondi - Nenhum dos dois. Foram aplicados os
princípios da geologia.
Num encontro patrocinado pela ABAS (Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas) realizado em Fortaleza, Ceará, conversei com um geólogo
ceareanse, filho de alemães, professor do Instituto de Geociências do Ceará,
que usa a radiestesia para localização precisa do local de perfuração dos
poços, após identificar as falhas geológicas em mapas. Disse-me que ninguém
quer discutir com ele. O sucesso dizia-me, em achar poços, misturando
geologia com radiestesia é de 100%. Se ele tinha razão eu não sei, pois,
nenhum dos presentes quis discutir o assunto comigo.
Ultimamente, conversando com proprietários de firmas de perfuração,
informaram-me que funcionários antigos que executaram um número enorme
de poços na região da Grande São Paulo, usavam o método da varinha ou
pêndulo para localizar os poços, usando a experiência adquirida em anos de
trabalhos, junto com os geólogos. Ninguém procura poços artesianos no alto
do Pão de Açúcar e sim no sopé do morro. Existem pessoas, que mesmo sem
formação em geologia, têm uma sensibilidade muito grande em escolher o
local em que se deve perfurar para achar água subterrânea.
Novamente presenciei em Guarulhos no conjunto Marcos Freire outro
“fora” no uso da radiestesia. Conversei na época com o Diretor de Obras do
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbana do Estado de
São Paulo), responsável pelas obras, me afirmou que estava levando o
problema de água muito a sério, já tinha contratado o homem da varinha e que
ia mandar fazer os poços tubulares profundos imediatamente nos locais
indicados. Um não podia ser feito, pois caiu dentro de uma casa, mas os outros
estavam liberados.

Os poços foram perfurados e nenhum deles forneceu uma gota d'água. Solicitou
minha ajuda e indiquei que se consultassem os geólogos do DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo). O poço foi localizado e perfurado com
absoluto sucesso.

Mas em 27 de março de 1995 foi publicado no “Journal of Scientific
Exploration” da Universidade de Stanford na Califórnia nos Estados Unidos,
um artigo extenso onde mostra as pesquisas realizadas por um físico alemão
Professor Hans-Dieter Betz formado na Universidade de Munique. As
pesquisas foram custeadas pelo governo alemão.
Em resumo foi seguinte. O Professor Betz durante dez anos construiu
691 poços no Sri Lanka todos baseados em radiestesia e obteve sucesso em
96% dos poços, em lugares áridos, onde a taxa de sucesso baseado em
geologia seria de 30 a 50%. O mais interessante é que os radiestesistas
acharam também a profundidade dos poços com erro de 10 a 20%.
O professor Betz fez durante os dez anos um total de 2000 poços nos
seguintes países: Sri Lanka, Zaire, Kenya, Namíbia, Iêmen e outros países
áridos.
Aproveitou também o professor para experimentar os radiestesistas,
colocando-os sobre uma plataforma onde não podiam ver as tubulações de
água que eram removidas para lugares diferentes. Houve total insucesso em se
localizar as redes de água que não tinham contato com a terra.
Da experiência, não houve nenhuma resposta cientifica quanto aos
resultados, afirmando, todavia, de que não se trata de uma sensibilidade
biológica.
No final do trabalho, o professor Betz aconselhou o uso da radiestesia
juntamente com os estudos hidrogeológicos, para se localizar os poços de água
subterrânea.
A radiestesia ainda é muito usada e continuará assim para sempre.
Afinal não há mal em usá-la. Eu por mim ainda prefiro a geologia.

Simbolismo da literatura apocalíptica
No livro “Introdução ao Estudo do Novo Testamento” de Broadus David Hate, 2001
encontramos o simbolismo de alguns números.

Número 1- está associado ao principio da unidade ou da existência independente. Ele
forma a raiz para a palavra “unidade”. Desta forma, Israel foi exortado a dizer: “O
senhor nosso Deus é o único Senhor” Deut 6:4.
Número 2- é a duplicação do “1” e representa força. No velho testamento duas
testemunhas eram necessarias para confirmar qualquer fato. Jesus enviava seus
discipulos de dois em dois por razões óbvias. O número dois aparece no Apocalipse em
referência às duas testemunhas 11;3-12 e às duas bestas 13: 1-18.
Número 3- É a trindade e simboliza o divino. Pai, filho e espírito santo. Representa a
unidade social: amor de pai, amor de mãe e amor filial.
Número 4- Quatro ventos, quatro direções, quatro cantos ou lados do mundo. O número
4 era o mundo cosmico. No Apocalipse há as quatro criaturas viventes, os quatros
cavalos e cavaleiros. Os quatro anjos junto ao rio Eufrates.
Número 5- é o próprio homem. Cinco dedos da mão, cinco dedos do pé. O Apocalipse
fala de dez chifres e dez dias.
Número 6- número do mal porque está aquém do 7, o número sagrado da perfeição.
Uma das palavras hebraicas básicas para “pecar” significa “errar o alvo”. Isto é o
número 6. Simboliza o mal, porque como o pecado, erra o alvo da perfeição. O próprio
número tem o chiado da serpente.
Número 7- é um número que é a soma de “3” que é um número divino com o número 4
que é um número cósmico. O número 7 era um número sagrado da perfeição. No
Apocalipse temos os setes espíritos, as sete igrejas, os sete candelabros, as sete estrelas,
os sete selos, etc
Número 10- número completo. . O número 10 é o número completo que multiplicado
por 7 fornece 70, isto é, os setenta que traduziram as escrituras hebraicas para o grego e
denominado Septuaginta.
Número 12- é o produto de 3 por 4. São as 12 tribos em Israel, os doze apóstolos.
Multiplicado por 2 fornece o Número 24 que está no Apcalipse que são os 24 anciãos ao
redor do trono.
3 ½ : Aparece no Apocalipse. É a metade de 7 e significa um período de tempo curto e
indefinido. No Apocalipse aparece 3 ½ anos. Representa instabilidade, confusão,
insatisfação por um período de tempo indeterminado.

Técnicas de resolver problemas complexos
Giuseppe Tomasi di Lampedusa no seu livro “ Il gatopardo” que em
português é “O Leopardo”, dizia que “é preciso mudar para ficar igual”.
Quando Garibaldi resolveu unir todos os estados italianos, a nobreza
começou a perder o poder, então a mesma uniu-se a Garibaldi, unificou a
Itália formando o império Italiano com Vitor Emanuel de Saboia e
aposentou Garibaldi.
Tomás Maldonado, argentino e professor de artes na Alemanha,
disse que “a melhor forma de que um tema seja esquecido e tirar a
atenção do público, é obrigar toda a gente a ocupar-se do mesmo”.
Sergio Federovisk, biólogo argentino que escreveu sobre “Os mitos do
meio ambiente”, cita a Eco-92 realizada no Rio de Janeiro que teve uma
atenção desmesurada da sociedade e não resolveu nada. Vinte anos depois
foi feito outra reunião sobre os mesmos assuntos e o público recebeu com
absoluta indiferença.
Sergio Federovisk cita também o texto “Carta Roubada” de Edgar
Allan Poe que “a melhor forma de esconder algo é o pôr a vista de
todos”.
Fiz curso com o dr. Werter Krause coordenador das subprefeituras no tempo do prefeito de São Paulo chamado Faria Lima.
Disse-me que quando o Faria Lima queria resolver uma coisa, ele
resolvia e quando não queria, criava uma Comissão ou mandava para
o Departamento Jurídico.
Trabalhei na Prefeitura Municipal de Guarulhos com o
Interventor Federal dr. Jean Pierre Herman de Moraes Barros que
sempre tinha ideias brilhantes. Uma vez um vereador aprovou um
Requerimento para que ele acabasse com todas as pessoas pobres de

Guarulhos. Ele criou uma comissão para resolver o problema e o
colocou como Presidente da mesma. Outro vereador queria acabar
com todos os buracos de Guarulhos e o Interventor fez outra comissão
colocando-o como presidente. É lógico que nada foi resolvido.
Henrique

VIII

foi

um

homem

extraordinário.

Quando

desapropriou todas as terras da igreja católica na Inglaterra houve
uma revolta muito grande no norte. O exército revoltoso tinha de
repente mais de 40 mil homens motivados e Henrique VIII só 7 mil
homens. A solução foi mandar um seu primo negociar com os
revoltosos, dizendo que ia estudar o que eles estavam propondo e
depois fazer nova reunião no Parlamento para novas mudanças. Assim
passaram alguns meses e os 40 mil homens foram desmobilizados e
Henrique VIII prendeu todos os cabeças e os enforcou acabando com o
problema e nunca mais se tocou no assunto.

Engenheiro Plinio Tomaz
julho de 2013

