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A bucha (Burschenchaft)

O que tem o Brasil com os Iluminati da Baviera?
Na Alemanha foi criado por Adam Weishaupt (1748-1830)
denominada os Illuminati ou em português, os iluminados, Tinham a
sigla Per me coeci vidunt (por mim os cegos vêem).

Daí nasceram nas universidades várias sociedades secretas
como Burschenchaft e Landsmannchaft.
Burschenchaft que na Faculdade de Direito de São Francisco
em São Paulo era denominado simplesmente de Bucha e os
participantes eram os bucheiros. Tinham rituais semelhantes a
maçonaria e eram até mais secretos que a maçonaria. A Bucha foi
criada em 1830 e em 1950 ainda havia suspeita de que ela existia na
Faculdade de Direito de São Francisco.
A Landsmannchaft foi criada na Politécnica de São Paulo em
1895. Em 1913 foi criado na Faculdade de Medicina de São Paulo a
Jungendschaft (União da mocidade) e em Pernambuco foi criada
também a Tugendbund (união e virtude).
Um alemão da Baviera chamado Julio Frank nascido em 1808
fundou a Bucha na Faculdade de Direito em São Paulo e ficou
professor até morrer em 19 de junho de 1841 com 32 anos de idade.
O interessante que os grandes nomes da Faculdade de Direito
São Francisco pertenceram a Bucha como: Castro Alves, Alvares de
Azevedo e outros. A admiração naquele tempo era pelo pessimismo
do poeta inglês Lord Byron. Isto está bem demonstrado no livro “Lira
dos 20 anos” de Alvares de Azevedo com o poema “Se eu morresse
amanhã de manhã”.

Li que Getúlio Vargas queria acabar com a Bucha e mandou a
polícia secreta pegar o nome de todos os bucheiros. Após ler disse:
mas são todos do meu governo. Deixa para lá não vou fazer nada.
Vários presidentes do Brasil pertencerem a Bucha.
Quem abria a Loja da Bucha era o chaveiro que deveria estar
no quinto ano e no final do ano em cerimônia passava a chave para
um aluno do quarto ano. Um dos Mesquitas chegou a ser o chaveiro
da Bucha.

Figura- Túmulo de Julio Frank dentro da Faculdade de Direito de São
Francisco em São Paulo.

1

A Independência do Brasil e a maçonaria
A maçonaria, como conhecemos hoje, isto é, a
maçonaria especulativa e não a operativa que era dos
artesões, foi fundada na Inglaterra em 24 de julho de
1717, sendo o nome da Loja São Paulo e o Templo era a
Taverna do Ganso, onde eram feitas as reuniões.
Em 1721, o reverendo James Anderson tornou-se
maçom e em 1723 escreveu a Constituição Maçônica, mais
conhecida como a Constituição de Anderson.
Em 1728, foi fundada a Grande Loja na França. Em
23 de março de 1730, foi fundada, nos Estados Unidos, a
Grande Loja de Massachusetts.
Em 1789, quando se deu a Inconfidência Mineira,
Tiradentes e os demais membros da Inconfidência eram
maçons com influência das lojas francesas que eram
republicanas (vermelha), da mesma cor do triângulo
maçônico da Bandeira da Inconfidência Mineira. O
iniciador de Tiradentes foi dr. José Álvares Maciel, que
lhe ensinou as instruções maçônicas e as palavras em
código.
Não se tem referência a nenhuma Loja-mãe,
portanto ninguém sabe realmente no Brasil quando foi
fundada a primeira Loja Maçônica. Em 180,1 é fundado, no
Rio de Janeiro, a loja Reunião.
Em 1803, são fundadas mais duas lojas, Constância e
Filantropia. Em 30 de março de 1818, d. João VI
determina a proibição das atividades maçônicas no Brasil.
Em 1821, d. João VI deixa o Brasil e retorna a Portugal.
Em 2 de junho 1821, é fundada, no Rio de Janeiro, a loja
maçônica Comércio e Artes.
Em 28 de março de 1822 ou 24 de maio de 1815, é
fundada no Brasil a primeira Loja-mãe, foi criado o
Grande Oriente do Brasil, de tendências republicanas,
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dirigida por José Bonifácio e Gonçalves Ledo (maçonaria
vermelha).
Em 2 de junho de 1822 é criado pelo político
paulista José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) e
pelo político carioca Joaquim Gonçalves Ledo (1781-1847),
o Apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa
Cruz, uma espécie de maçonaria monárquica (maçonaria
azul).
Em 22 de junho de 1822, d. Pedro I assume a
direção do Apostolado. Em 13 de julho de 1822, d. Pedro I
é admitido na maçonaria do Grande Oriente, como
Aprendiz. Em 16 de julho de 1822, d. Pedro I passa de
aprendiz para grão mestre.
No dia 20 de agosto de 1822 na Assembléia Geral do
Povo Maçônico, onde foram reunidas as três lojas do Rio
de
Janeiro,
corajosamente,
foi
proclamada
a
Independência do Brasil.
Em 7 de setembro de 1822, é proclamada a
Independência do Brasil. Quando d. Pedro I abriu a
correspondência, tinha a mensagem secreta com a
palavra-de-passe do Apostolado, que era: “Independência
ou Morte”. Portugal queria transformar o Brasil,
praticamente, num campo de concentração.
Em 14 de setembro de 1822, estoura a briga entre
Gonçalves Ledo e José Bonifácio.
Em 25 de outubro de 1822, com o apoio de d. Pedro
I, José Bonifácio fecha o Grande Oriente, devido ao caso
das três assinaturas em branco feitas por d. Pedro I. Os
maçons se escondem e Gonçalves Ledo foge para Buenos
Aires.
Em junho de 1823, d. Pedro I fecha o Apostolado de
José Bonifácio, devido aos “planos tenebrosos” que
estavam discutindo.
Em 29 de setembro de 1823, d. Pedro I determina o
livre funcionamento da maçonaria.
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Em 1832, é reaberta o Grande Oriente com sessão
solene de José Bonifácio e Gonçalves Ledo, onde José
Bonifácio impõe:
“Nenhum assunto que não tenha conexão com graus
simbólicos da Maçonaria será tratado no Grande Oriente
do Brasil e nas Lojas do seu círculo...” e diz ainda:
“A voz da política nunca mais soará no recinto dos
nossos Templos, nem o bafo impuro dos partidos e das
facções manchará a pureza de nossas colunas“.
Isto foi, segundo alguns livros maçônicos, a
castração e o início da hibernação da maçonaria no Brasil.
Os maçons, independentemente das suas lojas,
participaram ainda da proclamação da República e outros
eventos, mas, nunca mais, assumiram posições radicais,
como aquela tomada na Independência do Brasil.
Na verdade, o grande maçom, sempre foi Gonçalves
Ledo e não José Bonifácio.
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A república

Introdução
No dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a república no
Brasil. Não houve uma revolução social e sim um golpe militar. O chefe
da junta militar foi o marechal Deodoro da Fonseca.
É interessante analisar quais as razões que levaram os militares a
implantarem a república no Brasil mandando para o exílio o imperador
D. Pedro II.
Contam-se vários fatores que levaram a queda de D. Pedro II tais
como: as idéias positivistas dos militares; as idéias republicanas; a
questão maçônica- as brigas entre a igreja e o Estado; a libertação dos
escravos; o corrupto Conde D’Eu, marido da princesa Isabel e o mais
importante, a doença de D. Pedro II.
Guerra do Paraguai
Podemos dizer que a queda do império brasileiro começou com a
guerra do Paraguai.
Em dezembro de 1864 as forças paraguaias invadiram o Uruguai e
daí começou o que nós conhecemos como guerra do Paraguai e os países
de língua espanhola chamam de guerra da Tríplice Aliança (Brasil,
Argentina e Uruguai).
A guerra contra o Paraguai durou cinco anos e começaram os
empréstimos externos do Brasil com a Inglaterra com os Rothschilds,
dando inicio aos problemas de endividamento até hoje não resolvidos.
Até 1865, antes do inicio da guerra do Paraguai, o Brasil devia
aos ingleses 11 milhões de libras. Após o término da guerra em 1870, a
dívida passou para 31 milhões de libras, isto é, 20 milhões de libras em
somente cinco anos.
Como é conhecido por todos, a guerra contra o Paraguai foi
preparada pelo Brasil e Argentina. Provocaram a guerra e o Paraguai
caiu na armadilha. O Brasil queria umas áreas perto de Mato Grosso e
tinha medo da liberdade dos escravos no Paraguai. A Argentina como
tinha perdido o Paraguai queria uma parte do mesmo e conseguiu.
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O Brasil e a Argentina achavam que a guerra seria como um
passeio e rápida. Mas isto não aconteceu.
Os paraguaios tinham construído uma ferrovia, uma indústria de
tecelagem e estavam se libertando da Inglaterra, que era naquele
tempo os Estados Unidos de hoje.
Os paraguaios tinham um exército bem equipado e treinado
composto por 64 mil homens na ativa e 28 mil na reserva, enquanto o
Brasil tinha somente 18 mil, a Argentina 8 mil e o Uruguai 1 mil.
A única vantagem que o Brasil tinha era a superioridade naval.
No início da guerra participaram os argentinos e os uruguaios e
depois com o passar dos tempos, os brasileiros assumiram
praticamente toda a guerra.
Os paraguaios resistiram e praticamente a metade (alguns falam
2/3) da população morreu na guerra, chegando ao ponto que o próprio
Duque de Caxias mandara uma carta malcriada ao imperador D. Pedro
II, pedindo a sua substituição, no que foi prontamente atendido.
Com o término da guerra do Paraguai, o Brasil estava endividado,
mas contente em de ter derrotado um país tão pequeno, pobre e
desolado.
Após a guerra do Paraguai os militares brasileiros começaram a
fazer palestras por todo o Brasil, engrandecendo a necessidade do
exército e mostrando o seu destino. Daí é que floresceram as idéias
positivistas dentro do exército.
O positivismo
Auguste Comte (1798-1857), um francês tinha criado uma
filosofia, que também era uma religião chamada positivismo. Não deu
certo na França, mas foi muito bem aceita pelos jovens oficiais do
exército brasileiro.
A doutrina positivista afirmava que toda asserção racionalmente
justificável pode ser cientificamente verificada ou capaz de prova
lógica ou matemática. Comte afirma que o curso da história, como a
natureza da realidade social, estava sujeito a leis científicas. Deste
modo Comte rejeitava tanto a teologia como a metafísica, defendendo
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no lugar destas uma religião da humanidade ou seja o positivismo
(Thomas E. Skidmore).
A influência do positivismo no Brasil foi tão grande que, na nossa
bandeira, as palavras “Ordem e Progresso” são ligadas a filosofia de
Auguste Comte.
Pelo positivismo os militares brasileiros achavam que com a
vitória sobre o Paraguai, tinham um destino manifesto e direito de
interferir nos destinos do Brasil. Daí cresceu a idéia republicana.
Republicanismo
As idéias republicanas no Brasil surgiram com ênfase a partir de
1873 quando foi fundado em São Paulo o famoso PRP (Partido
Republicano Paulista). As idéias republicanas dos paulistas eram
diferentes dos cariocas e de outros estados brasileiros.
No período do império de D. Pedro II havia basicamente dois
partidos, o liberal e o conservador que se alternavam no poder. Assim o
Brasil imitava o sistema vigente na Inglaterra.
Questão maçônica: a igreja católica e o Estado
Na verdade não tem muita importância a briga que houve naquele
tempo da igreja católica com o império brasileiro devido aos padres
maçons.
Um sobrinho de um ministro de D. Pedro II tinha estudado em
Roma e voltou ao Brasil com idéias de que os maçons não poderiam
pertencer as irmandades religiosas, isto é, nenhum padre poderia ser
maçom.
Naquele tempo havia o que se chamava a união entre o “trono e o
altar”. Era D. Pedro II quem nomeava os Bispos. Assim D. Pedro II
nomeou Dom Vital, bispo de Olinda. Além de haver muitos padres
maçons era comum no nordeste os padres terem filhos. Era até um
orgulho ser um filho de padre. Li que na época cerca de 30% dos
padres do nordeste tinham amantes. O bispo Dom Vital queria acabar
com isto também.
Ai começou a confusão. Um outro bispo se aliou a Dom Vital e
começaram as perseguições contra os padres maçons em todo o Brasil.

4

D. Pedro II que era simpatizante dos maçons com a ajuda de Duque de
Caxias que era maçom, puseram os dois bispos na cadeia por uns dois
anos. O papa apoiou os dois bispos, como era de se esperar.
Na mesma época houve a implantação do sistema métrico e no
nordeste houve tanta briga que o exército teve de interferir.
Na verdade as brigas com os dois bispos encabeçada por D. Vital,
pôs um fim na colaboração de 50 anos da igreja católica com a
maçonaria.
Libertação dos escravos
Quando estava no ginásio li um artigo dos livros escolares que
quando a princesa Isabel comunicou ao barão de Cotegipe que ia
emancipar os escravos, o mesmo lhe disse que, com a assinatura deste
documento, ela estava acabando com o império. Não era verdade. O
império já estava acabado.
Há muito que o maçom Barão de Mauá sabia da libertação dos
escravos bem como todos os ministros. Era só questão de tempo.
Os paulistas já tinham se apressado, trazendo cada vez mais
imigrantes italianos para São Paulo para trabalhar na lavoura, chegando
a um ponto que o governo brasileiro, às suas custas, trazia de navio os
estrangeiros para São Paulo e para o sul do Brasil. Havia uma idéia
reinante entre os fazendeiros que seria mais fácil controlar os
imigrantes do que os libertos, pois a elite brasileira considerava os
afro-brasileiros fisicamente inferiores e incapazes para hábitos
sérios de trabalho (Thomas E. Skidmore).
Os únicos fazendeiros que ficaram realmente descontentes
foram os do Vale do Paraíba que se desiludiram com o império.
Conde D’Eu
A princesa Isabel, filha de D. Pedro II era casada com o Conde
D’Eu, um francês. Embora na época todos falassem o francês na corte,
deixar um francês assumir o governo era outra coisa. Como poderiam
os brasileiros deixar que um francês corrupto como o Conde D’Eu
assumisse o império.
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Cheguei a ler em um livro uma carta do Duque de Caxias
criticando uma compra de coturnos para o seu exército. O preço
comprado foi várias vezes maior que o preço normal e o culpado era o
Conde D’Eu, chefe de toda a corrupção no governo de D. Pedro II.
D. Pedro II era um nobre honesto que ficou 50 anos no poder no
século XIX. Poucas pessoas ficam tanto tempo no poder. Nos primeiros
vinte anos de poder D. Pedro II realmente governou sendo que o
restante 30 anos foi levando com a barriga, alternado no poder os
ministros conservadores e liberais, deixando a corrupção tomar conta
do Brasil sem fazer nada. Quando a corrupção estava muita alta, tirava
os ministros e colocava outros, mas a corrupção continuava a mesma.
Como D. Pedro II era uma pessoa honesta e de bom caráter, ninguém
lhe atribui a corrupção em seu governo e a sua figura sempre ficou
separada dos larápios que furtavam o governo. Mesmo assim o apelido
dele era “Pedro banana”.
Tinha seguido também os passos do seu pai D. Pedro I, chegando
a ter um número muito grande de amantes, só que era muito discreto.
D. Pedro II sabia que não tinha herdeiros a sua altura para o
substituir e a princesa Isabel não era muito inteligente. Um primo seu,
que era geólogo e muito culto, ficou louco e disfarçadamente o
mandaram para Portugal. D. Pedro II sabia que seria o último dos
Bragança.
Doença de D. Pedro II
D. Pedro II tinha diabete e estava bastante doente. Não tinha
ninguém para assumir o governo, o Duque de Caxias já tinha morrido e
daí surgiu o golpe de Estado de 15 de novembro de 1889, criando a
República do Brasil.
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A revolução de 32 e o batalhão suicida
Getúlio Vargas (1883-1954) nasceu no Rio Grande do Sul. Em
1930 foi feita uma revolução político-militar e em outubro daquele
ano, foi derrubado o presidente Washington Luiz Pereira de Souza,
sendo presidido por uma junta militar chefiada por Getúlio Vargas.
Desde o período de 1889 até 1930 as oligarquias
principalmente paulistas e mineiras dominavam todos os governos da
república.
Em 1929 com a crise na economia mundial, o café entrou
também em completa desestabilização. Começou então as revoltas
dos jovens oficiais, conhecida como o “tenentismo”. Com o
assassinato de João Pessoa na Paraíba que era candidato a vicepresidente na chapa de oposição ao governo, começou a revolução
comandada por Getúlio Vargas que chegou com as tropas até o Rio
de Janeiro onde ficava a sede do governo.,
Esta foi a chamada revolução de 1930.
Contam os antigos paulistas que Getúlio Vargas chegou com as
tropas em São Paulo, foi muito bem recebido com flores por toda a
população e amarrou o seu cavalo em um monumento paulista e
mandou matar todas as vacas de raça que estavam numa exposição
na Água Branca para fazer um churrasco aos soldados gaúchos. Isto
foi uma afronta aos paulistas.
Sobre estes episódios tenho ouvido desde criança e não sei
realmente se são verídicos ou não, mas estas atitudes mexeram com
o brio dos paulistas. Getúlio Vargas definitivamente não gostava dos
paulistas.
Como dizia o ministro Alkimim no governo do Juscelino
Kubitschek de Oliveira: “em política não valem os fatos e sim a
interpretação dos mesmos”.
Na verdade não foram estas animosidades que perturbaram a
elite paulista e sim a perda de poder com a revolução de 1930. Os
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paulistas e mineiros não tinham mais poder político, tais como
ministérios e cargos públicos importantes. Getúlio Vargas alijou do
poder todos os paulistas.
Então os paulistas queriam uma nova constituição brasileira e
para isto os estudantes saíram para as ruas de São Paulo. No dia 23
de maio de 1932 quatro estudantes foram mortos pela polícia do
Getúlio Vargas. Os quatro estudantes: Miragaia, Martins, Drausio e
Camargo deram início a famosa sigla (MMDC). A minha mãe Eugenia
Forli Tomaz tinha 17anos e minha avó estavam fazendo compras na
rua Libero Badaró e viram descer varias pessoas que vinham da
praça Patriarca atirando uns dois metros acima das cabeças dos
transeuntes. Minha avó entrou com minha mãe num prédio e se
esconderam.
Lembro quando era pequeno que todos sabiam os nomes das
siglas inclusive meus pais e vizinhos, embora a revolução de 32
tivesse ocorrido há mais de uma década. Os meus amigos que
tinham pais na Força Pública só falavam da tal revolução.
A revolução de 1932 iniciada pelos paulistas foi liderada pelo
próprio interventor de Getúlio Vargas, o paulista Pedro Manuel de
Toledo (1860-1935). O comandante militar foi o general Bertoldo
Klinger (1884-1969) nascido no Rio Grande do Sul.
A revolução de 1932 estourou em 9/julho/1932 tendo como
apoio militar a Força Pública e os voluntários. Em 27/9/1932 a
chefe da Força Pública Herculano de Carvalho se rendeu e dias
depois o general Bertoldo Klinger fez o mesmo, acabando com a
revolução.
Dois anos depois foi promulgada a constituição de 1934.
O estado de São Paulo durante a revolução de 1932 foi
pressionado por todos os lados com tropas de todas as partes do
Brasil. Houve campanha de doações de anéis e ouro para o governo
revolucionário.
Os engenheiros e estudantes da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo se alistaram na revolução. Fizeram trens
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blindados e desenvolveram a fabricação em indústrias paulistas de
diversas armas.
Na Poli, no prédio da engenharia civil existe uma homenagem
“aos politécnicos mortos por São Paulo em 1932”. No monumento
está escrito “Quando se sente bater no peito heróica pancada
deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer...”
A revolução de 1932 mexeu com os paulistas de uma maneira
inusitada. Getúlio Vargas dizia para todos, que São Paulo queria se
separar do Brasil e por isso a revolução tinha que ser derrotada.
Era mentira. Constituição ou morte era o lema dos paulistas.
Minha mãe contava que naquele tempo via os aviões que vinham
do Rio de Janeiro amedrontar São Paulo eram comandados pelo
Brigadeiro Eduardo Gomes. Ele próprio participava também dos
vôos. Passavam por cima de Guarulhos, pois vinham do Rio de
Janeiro e eram os chamados vermelhinhos e bombardeavam o
Campo de Marte na capital de São Paulo.
Guarulhos naquele tempo não tinha a Base Aérea de Cumbica e
não havia nenhuma rua asfaltada e não havia rede de água e nem de
esgoto. O município deveria ter menos que 10 mil habitantes.
Mesmo assim o pessoal da Banda Lira em torno de uns 30
homens aderiram a revolução de 1932. Muitas outras pessoas
também entraram como voluntários chegando a aproximadamente
100 homens dispostos a luta.
Forneceram uniformes aos voluntários de Guarulhos, mas não
havia armas. Ganharam uma matraca, que era uma geringonça que
com uma manivela fazia um barulho que parecia uma metralhadora.
Só fazia barulho. Contam os antigos que o treinamento era acionar a
matraca. Egisto Tomaz, meu pai, quis se alistar mas não o aceitaram
pois não tinham armas para a luta.
Como os voluntários de Guarulhos não tinham armas, recebeu o
nome jocoso de “Batalhão Suicida”.
Foram até desfilar em São Paulo.
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É claro que não participaram de nenhuma batalha, graças a
Deus, pois senão acabaríamos com a nossa banda que tocava em
todas as procissões.
A guerra acabou logo, pois durou somente três meses.
São Paulo perdeu, mas o Brasil ganhou a constituição de 1934.
Muitos guarulhenses morreram na revolução de 1932 e estão
enterrados no cemitério do Picanço num túmulo localizado a
esquerda de quem entra. Morreram mais Guarulhenses do que se
imagina. Tinham logo no começo se alistado em São Paulo na capital
e foram para a luta. Tive um amigo no rotary club chamado Gunter
Berner, nascido em Santa Catarina e que morava no bairro do
Picanço, que lutou por Guarulhos na revolução de 1932.
A dona Eugênia Forli Tomaz conta que o pai da Clara, comadre
sua, que morava em Tucuruvi, era o encarregado da cremação dos
cadáveres dos soldados mortos na frente do Rio de Janeiro. Tirava
todos os documentos dos cadáveres e depois a noite ateavam fogo
aos corpos, pois não havia tempo para enterrá-los.
Getúlio Vargas foi eleito presidente e seu poder somente
acabou com seu suicídio em 1954.
A revolução de 1932 tem para nós paulistas o orgulho da Força
Pública (atual Policia Militar) que lutou em todas as frentes.

214- A revolução Paulista de 1924

O jornalista Moacir Assunção escreveu o livro “São Paulo deve ser
destruída- a história do bombardeio à capital na revolta de 1924”. A
revolução de 1924 também é conhecida como a revolução esquecida.
Antes de ler o livro tinha tido várias referências de que a revolução
de 1924 era uma revolução comunista, pois, citavam até Luiz Carlos
Prestes e alguns afirmavam que tinha durado mais de um ano. Pura
mentira.
Na verdade, os tenentes se revoltaram contra o governo de Arthur
Bernardes e tomaram os quarteis do exército e força pública em São
Paulo. Isto se deu no dia 5 de julho de 1924 e durou somente 23 dias. No
dia 28 de julho os tenentes fugiram de trem para Bauru com 3500
soldados, catorze canhões, animais, viveres e munição. Lá sob a chefia de
Miguel Costa desceram para o Paraná e encontraram a coluna de Luiz
Carlos Prestes que vinha do sul, formando uma nova coluna denominada
Costa-Prestes que depois subiu o Brasil até o nordeste viajando a cavalo
mais de 20 mil quilômetros. Depois alguns anos, Prestes se refugiou na
Bolívia e foi lá em 1930 que Luiz Carlos Prestes virou comunista.
A coluna Costa-Prestes nunca encontrou Lampião que estava ativo
na época. A coluna pegava os gados das fazendas e dava como pagamento
em Bônus que nunca seria pago.
Nota: quase ninguém sabe que Miguel Costa tinha um sitio em
Guarulhos na Estrada de Nazaré e tinha lá uma bela casa.
Morreram em São Paulo 503 pessoas e ficaram feridas 4.846 na
revolução de 1924.
São Paulo tinha 700.000 habitantes e em poucos dias saíram da
cidade 250.000 pessoas fugindo principalmente para Campinas e
Guarulhos.
No bairro da Penha, próximo a Guarulhos, foram instalados em
frente à igreja sobre uma rocha bem alta, os canhões de longo alcance que
bombardearam à moda alemã, não só os quarteis, mas toda a vizinhança.
São Paulo a noite parecia um bolo de aniversário cheio de fogo e fumaça.

Foram usados até tanques de guerra franceses e aviões contra os
revoltosos.
Na rua Guaiauna no bairro da Penha colocaram também mais
canhões. pois lá perto desciam os soldados que vinham do Rio de Janeiro
para combater os tenentes revoltados.
Anos mais tarde os tenentes junto com Getúlio Vargas tomaram o
governo federal em 1930 prometendo eleições. Puseram um tenente para
comandar o Estado de São Paulo para acabar com as indústrias e
agricultura e como não foram feitas eleições para presidência da
República, gerou a revolução Paulista de 1932.
Em 1938 Getúlio instalou o Estado Novo e esqueceu de uma vez os
tenentes.
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Aqüífero Guarani
Um dos maiores aqüíferos do mundo é o Guarani, sendo que a sua
denominação é devida aos índios que habitaram a região, segundo sugestão
do geólogo uruguaio Danilo Anton. Abrange o Brasil, Paraguai, Uruguai e
Argentina com 1.195.200km2 sendo que 71% do mesmo está dentro do
Brasil.
Áreas ocupadas

Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Sul
São Paulo
Paraná
Goiás
Paraguai
Argentina
Uruguai

Área ocupada pelo aqüífero
Guarani
(km2)
213.200
157.600
155.800
131.300
55.000
71.700
225.300
58.400

Nele há cerca de 2 mil poços tubulares profundos com profundidades
entre 50m e 800m podendo atingir até 1.800m de profundidade. No
Estado de São Paulo temos 1000 poços artesianos no aqüífero que atingem
vazões de até 700m3/hora (194 L/s).
Considerando-se espessura média de 250m e porosidade efetiva de
15% as reservas permanentes são de 45 x 10 15m3, ou seja, 45 milhões de
km3. A recarga anual natural é de 16 x 1010m3, ou seja, 160km3/ano sendo
que pode ser explorado 4 x 1010 m3, ou seja, 40km3/ano sem riscos para o
aqüífero podendo abastecer 548 milhões de habitantes a quota per capita
de 200litros/dia. As águas são de boa qualidade
A área de recarga de 150.000km 2 é constituída de sedimentos
arenosos na Argentina e Uruguai e arenito Botucatu no Paraguai, Uruguai,
Argentina e Brasil.
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Na parte brasileira do aqüífero Guarani as reservas de água estão
estimadas em 48.000km3 (35.000m3 estimativa recente em 2006) sendo
que as recargas naturais são de 118.000km3 de afloramento da ordem de
26km3/ano. O tempo de renovação do aqüífero Guarani é de 300anos
contra 20mil anos da Grande Bacia Artesiana da Austrália, por exemplo,
conforme Rebouças.
No Brasil o Aqüífero Guarani está nos Estados de: São Paulo, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
O aqüífero Guarani é maior que o aqüífero dos Grandes Planícies onde
se encontra a famosa Formação Ogalalla nos Estados Unidos que toma
vários estados americanos.
Atualmente cerca de 15milhões de habitantes usam a água do
Aqüífero Guarani nos quatro paises. Pode ser abastecido pelo mesmo cerca
de 500 milhões de habitantes.
A água de poços artesianos pode ser usada para agricultura e os
aqüíferos profundos podem produzir água quente para combater geadas ou
para consumo em chuveiros e aquecedores evitando a energia elétrica. A
temperatura nos poços em grande profundidade varia de 46ºC a 52ºC.
Na Região Metropolitana de São Paulo usa 63m3/s de água potável
com água que vem desde o sul de Minas Gerais a mais de 100km de
distância da capital com perda de água distribuída em torno de 45%.
Engenheiros e geólogos da Sabesp fizeram um cálculo para fazer
100poços artesianos com vazão de 50 litros/segundo em São Paulo perto
das cidades de Itatinga e Itirapina que fica aproximadamente 190km da
capital e 50km antes da cidade de São Carlos, podendo ser enviado para a
capital de São Paulo 5m3/s para abastecer 1.800.000habitantes no consumo
médio diário de 200 litros/habitante x dia a um curso de 1,2 bilhões de
reais. Bastante caro.
Na cidade de Ribeirão Preto os agrotóxicos estão começando a
contaminar o Aqüífero Guarani motivo que levou os quatro paises ao Projeto
de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema
Aqüífero Guarani contanto com apoio do Banco do Mundial.
O aqüífero Guarani é compartamentado, não formando um bloco único
como se pensava anteriormente. A água de recarga que pode ser usada é de
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35.000km3 e não 48.000km3 e na região do Estado do Paraná o aqüífero
possui águas salobras, o que prova que a qualidade das águas não é a mesma.
Na RMSP existem 4.000 poços artesianos cadastrados e uns
10.000clandestinos. Existem 200 empresas registradas que fazem poços
artesianos e 300 clandestinas.

Engenheiro civil Plínio Tomaz

Brasília locuta, causa finita
Uma das maravilhas da matemática é poder demonstrar todos os teoremas e
esclarecer quaisquer dúvidas. Você mostra um teorema, demonstra e fica tudo
explicado. Veja a demonstração de Pitágoras e a geometria Euclidiana.
Para discutir assuntos religiosos é facilmente resolvido: Roma locutta, causa
finita, ou seja, Roma falou, a questão está resolvida. Esta máxima também existia em
séculos passados: Magister dixit (o professor disse) e não mais se discutia nada. Assim
nasceu a filosofia escolástica na idade média baseada em Aristóteles e graças a Galileu
Galilei que começou a duvidar e questionar as idéias de Aristóteles e devido a isto foi
expulso de varias universidades italianas.
A teoria da dúvida foi muito bem exposta por Descartes e sempre coloquei em
prática que tudo pode e deve ser questionado.
Uma vez conversei com o meu filho que estava fazendo odontologia e mostrei
vários argumentos a favor e contra o uso do flúor e lhe emprestei um livro a respeito.
Em sala de aula na faculdade inquiriu o professor e foi expulso da sala de aula não
podendo mais frequentar as suas aulas e quase teve que mudar de faculdade, pois o
professor não queria discutir o uso do flúor.
É importante as discussões, como a transposição do rio São Francisco, o
Rodoanel Norte da Região Metropolitana de São Paulo e outros temas polêmicos.
Achava que a expressão Roma locutta, causa finita estava extinta, mas ledo
engano, pois ela se encontra viva e atuante.
Uma vez houve uma enchente num trecho do rio Aricanduva e verifiquei os
dados de precipitações e como tinha muitas informações locais constatei que a chuva de
inundação era para período de retorno de 5 anos somente, pois o correto é um rio ser
dimensionado para período de retorno de 100 anos. Daí um governador disse aos jornais
que foi a maior chuva nos últimos 100anos, o que era uma mentira deslavada, mas como
era a voz da autoridade ela foi aceita sem discussão. Afinal a voz da autoridade
ninguém contesta.
A conclusão que cheguei é que muitas coisas não mudaram muito, pois apesar
de toda a tecnologia existente e informações rápidas, a palavra oficial ainda é aceita sem
discussão.
Honoré de Balzac falava que existe a versão oficial de um fato e a verdade e
você escolhe com qual quer ficar.

Canudos
Em 1997 fez cem anos que aconteceu a Guerra de Canudos. Existem
vários filmes brasileiros a respeito e é consenso de todos, que não se sabe
muito sobre a Guerra de Canudos. Achei que era a ocasião para ler alguns
livros sobre o assunto. Li e gostei e aqui vão algumas informações
interessantes.
Primeiramente, é bom saber que a cidade de Canudos estava
localizada no interior da Bahia e tinha, em 1897, cerca de 30.000
habitantes, sendo a segunda cidade em população na Bahia, superada
apenas por Salvador.
O líder religioso que fundou Canudos era Antônio Vicente Mendes
Maciel, conhecido como Antônio, o Conselheiro ou, simplesmente, Antônio
Conselheiro (1828-1897), um padre seminarista que sabia o latim e o
francês, nascido no Ceará, terra de inúmeros religiosos, como o famoso
Padre Cícero, que não participou da Guerra de Canudos. Antônio
Conselheiro era um homem culto e inteligente e não um fanático como
descreve Euclides da Cunha no livro “Os Sertões”, influenciado, talvez,
pelos republicanos.
Engenheiro militar e jornalista, o fluminense Euclides da Cunha (18681909), que fez a cobertura jornalística do conflito de Canudos, cita,
também, que havia naquele tempo dois brasis, o da “Costa” e o do “Sertão”.
O Brasil da “Costa” era moderno e do “Sertão” atrasado. O conflito de
Canudos iria se dar no “Sertão”.
Em 1888 a princesa Isabel fez a libertação dos escravos e, um ano
depois, foi proclamada a República. Antes da proclamação da República do
Brasil, o império teve alguns problemas interessantes no nordeste
brasileiro.
Um deles foi a lei do Sistema Métrico. A adoção do sistema métrico
foi bem recebido na “Costa” do nordeste mas, no interior, houve uma
grande quantidade de problemas. O “Sertão” não queria o sistema métrico,
e preferia que continuasse a vara de cinco palmos e a tigela do reino. Houve
um levante no sertão e o exército teve que enviar tropas, superior a 1.000
homens, para apaziguar os insurretos.

Um outro problema no tempo de d. Pedro II foi a chamada questão
religiosa.
Acontece que naquele tempo, 2/3 dos padres católicos do nordeste
tinham família constituída.
O jovem padre Vital, tinha estudado em Roma e era parente de um
ministro do império e recém nomeado bispo na Bahia, pelo Imperador, era a
favor do celibato, sendo apoiado pelo bispo d. Macedo, do Pará.
D. Vital e d. Macedo, acusaram que o desrespeito à igreja era devido
a maçonaria, cometendo uma grande injustiça, pois, a maçonaria nunca
hostilizou a igreja católica, mas, ao contrario, sempre ajudou, velada ou
ostensivamente, todas as obras sociais, de caridade e filantrópica da igreja
católica.
Os bispos foram julgados e presos, ficando a situação bastante
confusa, dividindo-se a igreja católica, uma parte a favor e outra contra os
bispos.
Um outro problema que existiu foi o financeiro. Em 1888, no fim da
monarquia, para agradar os latifundiários, o império concedeu empréstimos
em grande quantidade através do Banco Nacional do Brasil. Houve uma
especulação financeira enorme e fortunas mudaram de mãos, em poucos
dias. Foram lançadas ações cujos preços disparavam.
Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o
governo do general alagoano Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892),
nomeia o baiano e advogado formado em São Paulo, o dr. Rui Barbosa (18491923) como Ministro da Fazenda, que tenta conter a deterioração da
economia do pais. Os anos em que Rui Barbosa ficou a frente do Ministério
da Fazenda tornou-se conhecido como encilhamento, lembrando a euforia
irresponsável, o jogo e a especulação frenética das bolsas.
Houve, na verdade, um crash econômico com empresas falindo,
inflação acelerada, fuga de ouro, depreciação cambial, abrindo caminho a
inquietações sociais e levantes militares. Canudos não foi o único foco de
agitação, na época, houveram mais de dez levantes espalhados pelo Brasil.
Um outro problema que afetou, também o sertão do nordeste na
época, foi a separação da Igreja Católica do governo da República. Não era
mais válido o casamento no religioso, somente, era válido o casamento no
civil.

Com todos estes problemas é que Antônio Conselheiro foi reunindo
milhares de pessoas que não tinham terras e nem dinheiro, até chegar a um
local estratégico perto de um rio e no entroncamento de várias cidades. Lá,
construiu em quatro anos, a cidade de Canudos.
Em Canudos cada um fazia a sua casa, mas, a lavoura era coletiva. A
venda dos produtos colhidos nas lavouras, eram feitas através de um
armazém geral que vendia e distribuía para as cidades vizinhas. O
comércio era feito com as cidades próximas, tais como: Jeremoabo,
Tucano, Uauá, Várzea da Ema e até em Feira de Santana.
Antônio Conselheiro montou, praticamente um sistema de produção
socializante, baseado na religião cristã. Também negava-se a pagar
qualquer tipo de imposto, não reconhecendo a República e com saudades da
Monarquia, que na sua opinião, era o governo ideal, devido a aliança igrejaestado. Lembremos que durante a época do império, a igreja era vinculada a
ele, sendo as autoridades eclesiásticas nomeadas pelo imperador d. Pedro
II. Além disto, muitas atividades cartoriais das cidades eram feitas pela
igreja. Ficou também provado, que ninguém ligado a monarquia financiou,
ajudou ou mandou armas para Antônio Conselheiro.
O governo enviou quatro expedições do exército contra Canudos. O
exército brasileiro tinha, na época 15.000 soldados, sendo que foram
combater em Canudos 12.000, soldados com as armas mais modernas da
época, sendo que 5.000 morreram, isto é, praticamente, 1/3 do efetivo. As
principais tropas eram da Bahia, São Paulo, Pará e Amazonas. O pessoal
residente em Canudos, lutou com tudo o que tinha,resistindo o mais que
puderam.
Morreram cerca de 20.000 pessoas em Canudos, entre homens,
mulheres e crianças acabandoa assima com a cidade.
As causas do conflito de Canudos ainda não foram totalmente
analisadas.
Uma outra afirmação curiosa é a do escritor português José Hermano
Saraiva, que aponta a guerra de Canudos como o último dos dramas do
sebastianismo. O sebastianismo é a espera messiânica do salvador, isto é,
do rei D. Sebastião que foi para a batalha de Alcácer Quibir, em 1578 e
nunca mais voltou e, depois o reino português se esfacelou, passando a

Espanha a tomar conta de Portugal por 60 anos. Consta que o próprio Padre
Antônio Vieira e o poeta Fernando Pessoa eram sebastianistas.
Cada vez mais se escrevem livros sobre o tema e creio que agora
estamos começando a entender, um pouco, quem foi Antônio Conselheiro e
o que foi a guerra de Canudos.

213- Confederação dos Tamoios

Lembro que quando aprendi sobre a Confederação dos Tamoios que
era um reunião das tribos comandados pelos Tupinambás e provocado
pelos franceses, mas foram pacificados pelo padre espanhol José de
Anchieta (1534-1597) e que anos depois os franceses foram expulsos.
A verdade, porém, não é bem assim. Os índios e os portugueses não
eram tão bons. Foi uma história violenta e cruel como salienta Thales
Guaracy, no seu livro “A conquista do Brasil de 1500 a 1600”.
Primeiramente a palavra Tamoios vem de Tamuá que quer dizer
“velhos”. Os chefes de várias tribos se reuniram para acabar com os
portugueses formando a Confederação dos Tamoios. De modo geral os
prisioneiros dos índios eram devorados, conforme diz o famoso
mercenário alemão Hans Staden.
Os Tupinambás eram índios ferozes e antropófagos que habitavam
a região do Rio de Janeiro desde o Cabo Frio até a cidade de Bertioga no
Estado de São Paulo. Os franceses deram armas e até canhões para eles.
Atacaram a cidade de São Paulo (Vila de São Paulo de Piratininga) por dois
dias, mas foram repelidos pelos portugueses que lá habitavam e pelos
índios Tupiniquins, aliados do português João Ramalho (1493-1580).
João Ramalho veio do mar e os índios o apelidaram de peixe seco
usando a palavra Piratininga, querendo dizer que ele veio da água sem se
molhar.
Depois deste ataque José de Anchieta e o padre Manoel da Nóbrega
(1517-1570) foram para Ubatuba onde conhecia Coaquina , chefe de uma
tribo dos Tupinambás e as duras custas conseguiu a Paz de Iperoig em
1563. Sob violenta tensão Anchieta escreveu na areia o célebre “Poema à
Virgem “com 1.107 palavras e foram decoradas, passando posteriormente
em papel. Segundo os estudiosos no assunto, o poema é literariamente
pobre.
Poema a Virgem - Padre José de Anchieta
Escrito pelo Padre nas areias da Praia de Iperoig em Ubatuba.
Minha alma, por que tu te abandonas ao profundo sono?
Por que no pesado sono, tão fundo ressonas?

Não te move à aflição dessa Mãe toda em pranto,
Que a morte tão cruel do FILHO chora tanto?

Anchieta e Nóbrega ficaram em Iperoig como reféns.
O próprio chefe dos Tupinambás Cunhambebe os levou para São
Paulo, com a promessa de que todos os índios que estavam escravizados
fossem libertados e que fossem entregues aos Tupinambás, todos os
índios que lutaram contra eles em São Paulo, ou seja, os Tupiniquins e os
amigos portugueses deles.
Esta paz foi rompida várias vezes pela Confederação dos Tamoios e
José de Anchieta chegou à conclusão que não havia outra solução, senão
atacar na Bahia de Guanabara os índios com ferro e espada.
Alguns anos depois em 18 de janeiro de 1567 uma esquadra
portuguesa comandada por Mem de Sa com três navios galeões, duas
caravelas e seis caravelões fortemente armados com canhões, atacaram
os franceses e depois a tiros de canhão e arcabuz mataram todos os índios
tupinambás. Mesmos os que se entregavam e tinham fugido nas matas
eram procurados e assassinados. Todos os chefes da confederação dos
Tamoios foram executados assim como os franceses que os apoiavam.
Somente após isto que foi o ano de 1567 é que realmente começou
a colonização do Brasil.
Uma curiosidade é que José de Anchieta era espanhol e filho de mãe
judia e que João Ramalho pelas letras que escreveu em um documento.
era provavelmente judeu e conhecedor da cabala.
Engenheiro civil Plinio Tomaz
13 de junho de 2015

D. Pedro II, Sissi, e os Habsburgos
Há pouco tempo foi lançado pela escritora Lídia Besouchet o livro sobre
a vida de D. Pedro II, o imperador filósofo, que era barbudo e que todas as
crianças acham que ele é o filho de D. Pedro I.
Puro engano. A barba que D. Pedro II usava era para esconder o seu
queixo pequeno, característico da família dos Habsburgos. D. Pedro II era
inteligentíssimo, falava várias línguas e conhecia vários países.
Consta que D. Pedro II foi a primeira autoridade mundial a testar o
telefone inventado por Alexander Grahan Bell e recitado um trecho de Hamlet
de Shakespeare a 500 metros de distância.
A cidade do Rio de Janeiro em 1880 foi uma das primeiras cidades do
mundo a ter telefones. D. Pedro II, viu as Estações de Tratamento de Água em
Chicago para servir de modelo para a cidade do Rio de Janeiro.
No auge da ascensão do Império Brasileiro, foi inaugurado no Rio de
Janeiro em 30 de abril de 1854, a primeira estrada de ferro denominado
Baronesa em homenagem a mulher do futuro Barão de Mauá. A inteligência de
D. Pedro II, nos leva a sua mãe Leopoldina.
Leopoldina era austríaca e filha da família imperial tradicional da
Europa, chamada os Habburgos. Sua mãe era Maria Teresa que teve 16 filhos,
entre eles a Maria Antonieta, que foi rainha da França e decapitada junto com o
marido Luiz XVI. D. Pedro I, marido da Imperatriz Leopoldina, tinha pouca
cultura comparada com a mulher.
Leopoldina foi a responsável por trazer inúmeros sábios da Áustria para
fazerem pesquisas no Brasil. Leopoldina tinha cultura e sabedoria, bem como
coragem quando deixou o castelo de Schonbrunn onde morava em Viena,
aprendeu o português e veio para o Brasil onde nunca mais voltou. D. Pedro I
deixou mais de 32 filhos pois tinha um número de amantes enorme, sendo a
mais famosa delas a Marquesa de Santos. Poucos sabem que os filhos da
Marquesa de Santos moravam no Palácio Real onde habitava a Imperatriz
Leopoldina.
Ela dizia, “eles não têm culpa, são crianças”. A imperatriz Leopoldina
foi muito eficiente reunindo todos os ministros em 2 de setembro de 1822
ficando decidido a independência do Brasil de Portugal, onde estavam
presentes diversos maçons entre eles José Bonifácio de Andrada e Silva e
Gonçalves Ledo. No Brasil os militares portugueses usavam um lenço azul e
branco.
A Arquiduquesa Leopoldina criou o laço verde e amarelo, que ela
mesmo confeccionou e enviou para D. Pedro I quando foi declarada a
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independência em 7 de setembro de 1822 em São Paulo. A Imperatriz
Leopoldina teve como filha, a rainha de Portugal Maria da Gloria II e como
filho D. Pedro II.
Outro descendente da Imperatriz Leopoldina, foi o Imperador da Áustria,
Francisco José, que reinou o império Áustro- Húngaro durante 68 anos.
Na década dos anos 50 foram lançados três filmes sobre a estória de
amor entre Francisco José e a Princesa Elizabete da Baviera, conhecida
popularmente como Sissi, cuja vida é muito semelhante a da Princesa Diana da
Inglaterra. Francisco José dominou todo o império Áustro - Hungaro que era
enorme, indo da Áustria até parte da Ucrânia, Hungria, Romênia, Croácia,
Eslovénia, Checoslováquia, parte do norte da Itália.
No império de Francisco José e Sissi, se falavam 12 línguas diferentes.
Napoleão Bonaparte, o grande imperador Francês, em 11 de maio 1810 casou
com uma irmã da Imperatriz Leopoldina, a Arquiduqueza Maria Luiza.
Agora um fato que ocorreu no mundo e que poucos atentam, é que foi o
imperador Francisco José, aquele romântico marido da Sissi, que deu origem a
Primeira Guerra Mundial.
Tudo começou quando um sérvio matou o sobrinho do Imperador
Francisco José, que era o chefe das Forças Armadas de todo o Império ÁustroHúngaro, o Arquiduque Francisco Ferdinando.
O Imperador Francisco José invadiu a Servia, tendo “carta branca” do
imperador da Alemanha. Daí nasceu a Primeira Guerra Mundial, e com o ela a
perda de poder de todas as famílias imperiais européias, tais como os
Habsburgos na Áustria, os Hohenzollerns da Alemanha, os Romanoff na
Rússia e outros.
No inicio da Primeira Guerra Mundial a Áustria juntamente com a
Alemanha atacaram a Itália, matando mais de 40.000 italianos, ferindo uns
15.000 e aprisionando 300.000 soldados italianos.
O meu avó Giusepe Forli, estava lá, pois era italiano do norte da Itália, a
Toscana e sargento de artilharia de montanha do exército italiano, ficou
prisioneiro dos austríacos e dos alemães. Esta grande batalha que arrasou o
norte da Itália em 24 de outubro de 1917, foi a Batalha de Caporetto, sendo que
os alemães e austríacos somente pararam quando encontraram o Rio Piave.
Dizem uns que pararam para tomar o excelente vinho italiano e comer
macarronada. Exatamente um ano depois, na Batalha de Vittorio Veneto, a
Itália se vingou dos austríacos e dos alemães.
O ataque Italiano, foi devastador e prendeu 400.000 soldados austríacos,
praticamente 2/3 do exército Áustro - Húngaro, causando o fim do Império dos
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Habsburgos, sendo instalada a República da Áustria em 12 de novembro de
1918.
A questão de poder é um assunto interessante, pois, D. Pedro II, sabia
muito bem que seria o ultimo imperador Brasil, pois, não tinha na sua família
nem direta ou indiretamente, pessoa com nível cultural e liderança o suficiente
para continuar o império do Brasil.
A famosa Princesa Isabel não tinha toda a cultura necessária para uma
Imperatriz, e seu marido era um francês, que tinha um caracter duvidoso, uma
espécie de PC do Império daquele tempo.
Dai nem os monarquistas queriam a continuação do Império Brasileiro e
os republicanos cresceram ainda mais, pois, quem gostaria de ter no poder o
francês Conde D´Eu.
Em conclusão achamos que o Brasil deve muito aos Habsburgos, nos
dando a grande Imperatriz Leopoldina, mãe do chefe de Estado mais culto do
século XIX, D. Pedro II, também conhecido como o Imperador Filósofo.
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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.
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 sua
personalidade sempre deixou todos perturbados e porisso ainda se escreve
sobre ele.
Como Hitler sozinho, levou ao extermínio seis 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.
O fascismo na sua forma mais pura é o somatório de todas as reações
irracionais do caráter 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 uma concepção
mística e confusa que fascinou a classe média baixa. Os nazistas criaram
um símbolo, a suástica, que basicamente é um símbolo sexual.
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.
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 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 eloqüência 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.
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Bacia do Guarapiranga
A bacia do Guarapiranga é um reservatório com 180 milhões de metros cúbicos em
uma área de 639km2, localizada na Região Metropolitana de São Paulo. Teve inicio de
construção em 1928, possuindo uma barragem com 1,5km de comprimento e altura de 15m.
Abastece a Estação de Tratamento de Água do Alto da Boa Vista (ABV) com meta
de vazão de 13m3/s. O governo do Estado afirma que pode ser retirado somente do
Guarapiranga 12m3/s com 95% de probabilidade.
O controle da bacia do Guarapiranga esteve primeiramente com a Light, Eletropaulo
e agora está com a EMAE- Empresa Metropolitana de Água e Energia.
Vamos desconsiderar os 1m3/s que recebe do rio Capivari e reversão do braço do
Taquacetuba que pode atingir até 4m3/s.
Vamos calcular a vazão Q7,10 e a vazão que se pode retirar do reservatório para
período de retorno de 100anos (probabilidade de falhar somente uma vez durante um ano).
Usaremos trabalho sobre Regionalização Hidrológica no Estado de São Paulo
apresentado na revista Águas e Energia Elétrica do DAEE- Departamento de Águas e
Energia Elétrica - ano 5, número 14 – 1988 elaborado por Alexandre Liazi, João Gilberto
Lotufo Conejo, José Carlos Francisco Palos e Paulo Sergio Cintra.
A bacia do Guarapiranga está na Região 3 do Estado de São Paulo e vale a seguinte
Equação:
Qe= 0,0278 x P – 26,23
Sendo:
P= 1500mm (precipitação média anual local)
Qe=Vazão média plurianual especifica (litros/ segundo x km2)
Qe= 0,0278 x P – 26,23= 0,0278 x 1500 – 26,23 = 15,47 L/sx km2
Considerando a área da bacia de 639km2 a vazão média plurianual será:
Q = Qe x A = 15,47 L/s x km2 x 639km2 = 9.885 L/s = 9,89m3/s
Considerando Tr=100anos obtemos XT=0,461 para a Região G e os valores de A e
B serão:
A= 0,4089
B=0,0332
K=2.628.000segundos
Volume de regularização existente V=180.000.000m3
O volume crítico de regularização Vc é:
Vc= [ QF – (XT . A . Q )] 2 . K / (4 . XT. B. Q)
A duração critica em meses dc é calculada pela Equação:
dc = [ QF – (XT . A . Q )] / (2. XT. B.Q) <6meses
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sendo que dc deverá ser menor que seis meses.
Na Tabela 1 estão as vazões QF, os volume necessários para o tamanho do
reservatório, o tamanho existente do reservatório (180 milhões de m3) e a duração crítica
que deve ser menor que 6 meses.
Foi obtido para o volume de 180 milhões de m3 a vazão firme regularizada de 8,3
3
m /s.
Tabela 1- Determinação do volume de regularização intra-anual e a vazão firme
QF
Vazão firme regularizada
(m3/s)
6
7
8
8,1
8,2
8,3
8,35
8,4
8,5

Volume obtido Volume existente Duração crítica
(m3)
(m3)
(meses)
74238545
180000000
0
114480214
180000000
1
163402688
180000000
2
168772380
180000000
2
174228880
180000000
2
179772188
180000000
2 < 6meses
182576395
180000000
2
185402304
180000000
2
191119228
180000000
2

Vazão mínima Q 7,10
É muitas vezes chamada de vazão ecológica a vazão mínima Q
retorno de 10anos e vazão mínima de sete dias consecutivos.

7,10

para período de

Q 7,10 =C . XT ( A + B) Q
Sendo:
C= 0,85 para a RMSP
XT = 0,632 para Tr=10anos
A=0,4089
B=0,0332
Q= 9,89m3/s vazão plurianual
Q 7,10 =C . XT ( A + B) Q =2,97m3/s
Q 7,10 =0,85. 0,632 ( 0,4089 + 0,0332) 9,89 = 2,07m3/s
Portanto, a vazão mínima chamada Q 7,10 deverá ser de 2,07m3/s.
Conclusão: o governo do Estado de São Paulo tem a intenção de ser retirar somente da
bacia do Guarapiranga, não considerando água de outra bacia a vazão de 12m3/s com 95%
de probabilidade, que é demasiado, pois para período de retorno de 100 anos, ou seja, a
probabilidade de não se ter água uma vez em um ano conduz a vazão de 8,3m3/s.
Para se retirar 12m3/s seria necessário volume de regularização de 446milhoes de
m3, quase o triplo do volume existente.
Portanto, a retirada de 12m3/s causa grande problemas de regularização, pois
deveria ser retirado somente 8,3m3/s. Isto acarreta um aumento da probabilidade de
fracasso, isto é, de não atendimento, o que vem ocorrendo.
Engenheiro civil Plínio Tomaz
Guarulhos 14 de outubro de 2003

Guerra do Paraguai: Solano Lopes e Lynch

Solano Lopes esteve na França em Paris e lá arranjou uma amante
chamada Elisa Lynch que era da Irlanda e morreu na França. Teve 6
filhos com o ditador Paraguaio.
Aproveitou a estada na Europa e encomendou 6 navios de guerra
cheios de canhões no porto de Bristol na Inglaterra.
Quando voltou ao Paraguai sua família que era nobre não aceitou
a sua amante Lynch.
Solano Lopes invadiu o Brasil, Argentina e Uruguai e foi feita a
Tríplice Aliança para nos defendermos do Paraguai.
Solano Lopes vendeu por uma ninharia 1/3 das áreas do Paraguai
que pertenceram as missões antigas e que passaram para
propriedade da amante Lynch.
Solano Lopes esperava que as potencias marítimas maiores do
mundo que era a Inglaterra e Estados Unidos o apoiassem,
Os ingleses estavam muito receosos do Brasil que estava muito
forte e não deixavam eles explorar o rio Amazonas. Queriam dar uma
lição ao Brasil, mas quando souberam da Tríplice Aliança desistiram
do apoio a Solano Lopes e os 6 navios de guerra não foram
entregues e caso o fossem perderíamos a guerra.
A diplomacia brasileira é que teve a ideia da Tríplice Aliança, pois,
o Uruguai não tinha mais que 3.000 soldados com poucas armas e
sem comida. A Argentina tinha somente 15.000 soldados
Outro feito da diplomacia brasileira foi impedir que couraçados do
sul dos Estados Unidos a mando do Paraguai fossem bombardear
todas as cidades litorâneas brasileiras, tendo que ser retiradas as
tropas que estavam no Paraguai.
Elisa Lynch mandou para a França em navios franceses, italianos,
americanos e ingleses caixas e caixas de joias do governo paraguaio
ou roubada das igrejas e das pessoas ricas. Precisava de 6 a 7
homens para carregar cada caixa de joias e ouro de Lynch. Coitado
do Paraguai.

Tem um economista americano que escreveu porque um pais é
rico e outro é pobre. Citou Solano Lopes que dizia que morria com a
sua pátria, isto é, ele morria e sua pátria também morria. Foi uma
péssima decisão de Solano Lopes. Lembre-se que Hitler quando
estava no fim da guerra deu ordem para destruir todas as pontes,
edifícios públicos da Alemanha que a mesma começasse como povo
bárbaro. Graças a Deus a ordem não foi obedecida.
Solano Lopes chegou a fazer estrada de ferro, indústria siderúrgica
e fez 400 canhões e armas. Tinha indústrias de tecelagem bem
adiantadas e foi uma loucura continuar com a guerra.
Pelo que li sobre a guerra do Paraguai, Solano Lopes era um
homem muito inteligente, mas mandava generais sem competência
para a frente de batalhas.

Solano Lopes mandou matar a irmã, irmão e cunhado que o
aconselharam a fazer as pazes. Mandou prender a sua mãe mas
somente mandou dar chibatadas com a capa das espadas. Quem
falava mal de Solano Lopes ia para o campo de concentração e
assassinado.
Solano Lopes era maçom, assim como Caxias e quase todos os
generais. No final o deixaram escapar de proposito e depois o
mataram.
O Brasil mobilizou 120.000 homens sendo que 24.000 morreram.
Lynch voltou para a Europa com todo o ouro roubado e mais tarde
queria 1/3 do Paraguai mas não conseguiu.

Figura 1- Elisa Lynch era muito bonita

João Goulart

Estava com 23 anos e no terceiro ano da EPUSP quando
estourou a revolução de 1964. O Serra estava no segundo ano
e era o presidente da UNE e imediatamente fugiu para o Chile.
O interessante que apesar de viver naquele tempo,
desconhecia um monte de fatos e somente no passar dos anos
é que vou entendendo um pouco mais.
Jânio Quadros tinha sido eleito em 1960 presidente da
República em seu vice era o João Goulart do PTB.
Jânio Quadros fez uma renúncia misteriosa, pois,
parecia que ia implantar uma ditadura, e foi então colocado
como presidente João Goulart.
Goulart era um homem muito rico, fazendeiro,
latifundiário e líder do PTB. Pelo que li não fez nenhuma
reforma agrária nas suas terras.
Fez tantas besteiras que nem o Serra que participou do
seu discurso de 13 de março de 1964 não o entendia direito.
Sobre as causas da queda de Goulart, Serra muito habilmente
cita a historieta de uma empregada que esqueceu a gaiola de
um pássaro no chão da cozinha e o gato comeu. Quem é o
culpado? A empregada que esqueceu no chão ou o gato que
comeu. E se não houvesse gato? e assim por diante...
Jango dizia que “cunhado não é parente”, se referindo
ao Brizola, que o criticava por horas no Rio de Janeiro na rádio
Mairink Veiga. Brizola queria ser ministro da Fazenda para
fazer as reformas socialistas e mandar totalmente em João
Goulart.

Na minha opinião Goulart queria dar um golpe de
estado no Brasil, pois, se aliara de uma maneira estranha e
profunda ao PCB deixando de lado até o seu PTB.
Seus inimigos basicamente eram 3 governadores
importantes: Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, Adhemar de
Barros em São Paulo e Magalhães Pinto em Minas Gerais.
Todo o aparato militar estava na mão do Goulart e até
o comando do segundo exército General Amaury Kruel tinha
batizado o seu filho.
De repente houve-se a notícia que o General Olímpio
Mourão Filho partia com suas tropas do exército da cidade de

Juiz de Fora para a cidade o Rio de Janeiro. Lembro das notícias
pelos rádios e conversa com meus colegas da Poli.
Goulart mandou a sua melhor tropa para deter o
General Mourão, que era tarefa fácil, pois, o agressor não tinha
tantos recursos. Aviões militares chegaram a sobrevoar na
estrada as tropas do General Mourão só para assustá-los.
De repente o governador de São Paulo Adhemar de
Barros põe toda a Força Pública a disposição do General
Amaury Kruel e este se declara a favor da rebelião do General
Mourão. Imediatamente os demais comandos do exército e
das outras forças armados também se declaram a favor da
revolução.
Goulart sabiamente foge, mas ainda tinha fortes
regimentos pesados de artilharia a seu favor. Não queria
derramar o sangue dos brasileiros. Foi um gesto nobre do
Jango.
Foi assim que estourou o chamado Golpe de 1964.
Lembro quando peguei o ônibus da Poli no Bairro do
Bom Retiro em São Paulo para minha casa em Guarulhos, havia
em cada quilômetro uma viatura do exército quebrada pelo
meio do caminho. Acho que não chegou ninguém até o Rio de
Janeiro.
As discussões sobre o tema são as seguintes:
- Goulart queria mesmo dar um golpe de estado ?
-O golpe de Estado militar foi realmente preparado ?

Há muitos anos, não acreditava que Goulart queria dar
um golpe de estado, mas lendo muito sobre o assunto, conclui
que sim, queria dar um golpe de esquerda no Brasil.
Achava também que a Revolução de 1964 feita pelos
militares tinha sido muito bem preparada com meses de
antecedência e quanto mais eu li sobre o assunto, vi que isto
não é verdade e o desenlace foi o discurso de Goulart do dia 13
de março de 1964. A meu ver foram os “idos de março” de Júlio
Cesar se repetindo.
Li também que a partir do dia 13 de março que acabou
com João Goulart, que o General Castelo Branco procurou
Juscelino K. de Oliveira em seu apartamento, para apoio dos
militares para tirar Goulart e fazer eleições no fim do ano e em
1965 faria o segundo governo de JK.

Juscelino que era senador apoiou com o PSD os
militares, pensando em 1965 haveria eleições e ele ganharia
na certa. Seria a hora da agricultura dizia JK. Alguns meses
depois, foi cassado juntamente com Adhemar de Barros e
Lacerda.
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Os jesuítas e os índios guaranis
Estamos acostumados a ver na televisão, 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 são
conhecidas também, como as reduções.
Porque o Marquês de Pombal, fez uma campanha violenta contra os jesuítas que
comandavam as missões, 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 (1468-1549) confirmou a
criação da Companhia de Jesus, motivado pela contra-reforma 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 as habitavam e que 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 38 reduções em diversas localidades do Brasil, Paraguai, Argentina e
Uruguai, com 5.000 até 15.000 índios, em região equivalente a metade da área da
França.
O agrupamento destes povoados tinha um chefe principal que era jesuíta. Falavase 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 às outras. Não havia
adultérios e nem prisões, bastavam algumas chibatadas em público 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.
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 república cristã
e comunitária, onde tudo era de todos. Não havia salário, nem compra, nem venda e nem
comércio. As colheitas eram reunidas e distribuídas aos habitantes, segundo as suas
necessidades. Mesmo os enfermos e velhos tinham a sua parte.
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Não havia propriedade individual. Os jesuítas tentaram fazer uma propriedade
individual, mas, os índios dormiam ao invés de plantar alguma coisa e então 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, foi 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 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, estavam praticando casuísmos, esquecendo os
ideais doutrinários da igreja cristã.
Para ele 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 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 a
ira divina, por Portugal ter abandonado a verdadeira religião.
Malagrida 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
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ao controle da Colônia do Sacramento e das terras imediatamente ao norte do estuário
do Prata, um objetivo que os espanhóis há muito aspiravam alcançar pela força.
A aceitação das fronteiras fluviais, contudo, incluía o rio Uruguai e colocava a
Sete Missões Jesuíticas, 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).
Ainda por força deste tratado 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, transferindo-se 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 autorizados, 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 inicio, 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.
Voltaire, Montesquieu, D’Alembert e o genro de Karl Marx elogiaram a república
dos jesuítas que era uma sociedade coletivista, base do socialismo. Todas as idéias da
Companhia de Jesus, objetivando melhorar a vida terrestre dos índios guaranis e
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, Felipe,”o belo” e pelo Papa Clemente V, devido ao seu enorme poder que
ameaçava a Santa Sé e aos recursos financeiros que os templários possuíam.
A Companhia de Jesus foi destruída porque o seu poder cresceu tanto, chegando
ao ameaçar a autoridade do papa de Roma.
Assim, acabou o sonho de Santo Agostinho para a criação da “Cidade de Deus”.
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Padre Anchieta, culpado pela falta d’água
A cidade de São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554 pelo padre
Anchieta. Segundo o dr. Antônio Marsiglia Netto, superintendente da Sabesp, em
entrevista ao jornal a Folha de São Paulo no dia 10 de junho de 2000, o padre Anchieta
escolheu o lugar errado, pois geralmente as grandes cidades ficam na foz dos rios e não
na cabeceira, como São Paulo. Pensando desta maneira, dom Bosco escolheu Brasília
num local errado, pois está em 3 cabeceiras: bacia do rio São Francisco. Bacia do
Paraná e Bacia do Tocantins-Araguaia.
Disponibilidade Hídrica de água doce na grande São Paulo

A disponibilidade hídrica de água doce de um país, é estabelecido
em m /hab/ano. As Nações Unidas usam como limite de estresse de água, o
índice de 1.000 m3/hab/ano.
O Brasil tem índice de disponibilidade hídrica de água doce de
35.732 m3/hab/ano, sendo considerado um pais rico em água, mas existem
estados como Pernambuco que tem índice de 1.270 m3/hab/ano. Os países
suficientes de água possuem índice de 2.000 m3/hab/ano a 10.000
m3/hab/ano e entre eles está os Estados Unidos.
O ideal para os americanos é que os países tivessem índices
superiores a 2.000 m3/hab/ano, que é o padrão americano. A região
metropolitana de São Paulo tem índice de 200 m3/hab/ano, o que é bastante
baixo, podendo ser classificado pela Nações Unidas como região com
estresse de água.,
Segundo dados do IBGE de 1999 a Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) tem população de 17.325.036 habitantes e possuindo o
índice de 200 m3/hab/ano, bastante baixo, podemos afirmar que do ponto
de vista de recursos hídricos, o padre Anchieta escolheu o lugar errado.
Entretanto o russo Dr. Igor Shiklomanov, conhecido internacionalmente
pelos estudos sobre recursos hídricos, em artigo de março de 2000
(Internacional Water Resources Association) que para este século sete
medidas serão tomadas no mundo, sendo a última, a redistribuição dos
recursos hídricos. Serão transferências de grandes volume de água de uma
região para outra como irá acontecer com o Rio São Francisco ou de um
pais para outro. É o que acontecerá na RMSP. Como o volume de água
para abastecer é insuficiente teremos que importar água de outras bacias, o
que aliás já estamos fazendo, com água do Sistema Cantareira, pois, parte
da mesma vem da bacia do rio Piracicaba.
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Suprimento e Demanda (consumo)
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Com relação a falta de água da RMSP a demanda atual é de 67.000
litros/segundo, mas o suprimento é de somente de 59.200 litros/segundo,
enquanto que a SABESP superexplora os mananciais, retirando 63.000
litros/segundo. Para a retirada constante de um volume de água é
necessário conhecer o regime de chuvas da região e o volume em metros
cúbicos do reservatório. É escolhida uma probabilidade para se retirar a
vazão adequada sem problemas de esvaziar o reservatório.
Na RMSP devido a falta de suprimento, isto é, da oferta de água, o
poder público, determina maior retirada de água dos mananciais, isto é,
retira 63.000 litros/segundo de água sabendo que os mananciais produzem
no máximo 59.200 litros/segundo. Mesmo assim pode-se ver que não
temos água suficiente na RMSP para atender a demanda atual de 67.000
litros/segundo.
Quando acontece uma falta de chuva, que é bastante previsível, não
havendo nada de anormal, começa a faltar água para o bombeamento e o
manancial seca rapidamente. É comum nestas épocas simplificar para os
usuários as informações reais do abastecimento de água potável, pois
culpa-se são Pedro pela falta de chuvas.
Perdas e Desperdícios

Além da necessidade de trazer água para a RMSP trazida de longas
distancias, outras medidas locais deverão ser tomadas. Uma delas é a
redução das perdas e dos desperdícios. As perdas de água são dos serviços
públicos e os desperdícios são dos usuários. Não confundir os termos
técnicos usados.
As perdas de água são dos concessionários dos serviços de
distribuição de água potável, que hoje estão em cerca de 50% , índice
bastante alto, pois nos Estados Unidos, a associação de água mais antiga do
mundo, AWWA (American Water Works Association) recomenda o
máximo de 10% de perdas de água no sistema de distribuição. A cidade de
Tóquio no Japão tem perdas de 3% e Denver no Colorado (USA) 7%.
O desperdício é do usuário com a água potável que passa pelo
hidrômetro.
Estimativas feitas nos Estados Unidos com relação a medidas
convencionais de conservação da água são as seguintes:
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Medidas convencionais de conservação da água e as porcentagens
aproximadas de economia.
Medidas convencionais de conservação da água

Porcentagem aproximada de economia prevista

Consertos de vazamentos

32%

Mudanças na estrutura tarifaria

26%

Leis sobre aparelhos sanitários

19%

Consertos de vazamentos nas casas

8%

Reciclagem e reuso da água

7%

Educação Pública

5%

Redução de Pressão

3%

Total

100%

Estimativa das Medidas Convencionais para Conservação da Água

Conforme se pode ver na tabela e no gráfico acima, a medida mais
importante é o conserto de vazamentos de redes e ligações.
No que se refere a estrutura tarifária, as tarifas brasileiras são
crescentes, isto é, quando mais se consome maior é o preço do metro
cúbico e já induzem a conservação d’ água.
É necessário o estabelecimento de legislação federal sobre aparelhos

R e c ic la g e m e
R eu s o
7%

E d u c aç ã o P ú b lic a
5%

L e is s o b r e
a p ar e lh o s
s a n itá r ios
19 %

R ed u ç ã o d e
P res s ão
3%

M u d a n ç as n a s
T a r ifa s
26%

C o n s e r to d e
V a z a m en to s
32%
C o n s e r to d e
V a z a m en tos n as
c as a s
8%

sanitários, por exemplo, exigência de que toda bacia sanitária, consuma no
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máximo 6 litros/descarga, torneiras com vazão máxima de 10
litros/minutos, descargas em mictórios com no máximo 3,8 litros/descarga
e chuveiros com vazão máxima 10 litros/minuto. A economia de água
poderá ser de até 19%.
Com o conserto de vazamentos nas casas (desperdícios) a economia
pode ser de 8% do global. A Sabesp tem conseguido grandes resultados
com pesquisas de vazamentos em edifícios comerciais, cozinhas industriais
e hospitais.
A reciclagem e o reuso da água pode contribuir com 7% de
economia de água.
A educação pública usando a mídia (televisão, rádios, jornais) e
escolas, pode atingir 5% da economia de água. Em experiência que tive há
alguns anos no SAAE de Guarulhos, conseguimos em época de estiagem o
máximo 1% de economia de água com o uso somente da mídia, não sendo
feito a utilização do ensino de conservação da água nas escolas, que parece
ser o mais importante.
A instalação de aparelhos redutores de pressão na rede pública,
podem contribuir com 3% das perdas de água. A Sabesp tem instalado
ultimamente um grande número de VRP (válvula redutora de pressão) na
cidade de São Paulo.
São necessárias diversas medidas para a conservação da água. Todas
elas são importantes e demandam técnica, vontade política e não são de
resultados imediatos.
Precisamos achar soluções para os problemas de distribuição de água
potável e não culpar continuamente são Pedro e o padre Anchieta.

Revolução negra muçulmana no Brasil ?

Parece incrível, mas em 25 de janeiro de 1835 houve uma
revolução muçulmana de negros na Bahia.
Eram os Malés cujo objetivo era uma guerra santa, matando
todos os brancos e transformando os mulatos em escravos.
Muitos negros que não eram muçulmanos apoiaram por serem
maltratados.
O dia escolhido foi de 24 de janeiro para o dia 25 em que se
comemorava Nossa Senhora do Bonfim em Salvador.
Os Malés tinham uma camisola branca com uma faixa vermelha
e uma bandeira que ninguém sabe o que estava escrito.
Os Malés foram derrotados, sendo muitos mortos,
encarcerados, torturados e enviados de volta para a África.

Suicídio de Getúlio Vargas
No dia 24 de agosto de 1954 estávamos eu, a minha irmã Neusa e o seu namorado Elio
de Castro Mesquita a beira de uma piscina no sitio do seu pai Otavio Braga de Mesquita
localizado no bairro do Taboão. O rádio estava ligado e deu a noticia do suicídio do presidente
do Brasil Getúlio Vargas.
A piscina era de concreto rustico e tinha cerca de 3,00m de largura por 15m de
comprimento. Havia uma parte funda onde dávamos os mergulhos e uma parte mais rasa.
Havia buracos no piso da piscina e por várias vezes jogávamos concreto no fundo para
tapá-los e aprendi que o concreto endurece e não seca como os pedreiros dizem.
A uns 100m da piscina tinha início o lago do Taboão que também estava na
propriedade dos Mesquitas. Havia um barco a remo e por uma passagem por meio das taboas
a gente chegava remando ao lago onde íamos costumeiramente pescar.
Era um lago artificial sendo que havia um dique de terra e nele plantada pés de bambu
que era para proteger o barramento. Hoje esta lagoa não existe mais.
Depois de nossa ida ao sitio, caminhávamos até o ponto do ônibus que ficava na atual
av. Otavio Braga de Mesquita e voltávamos para Guarulhos.
Getúlio Vargas perdeu a eleição presidencial em 1930 e iniciou uma revolução a qual
tomou o poder. Prometeu novas eleições e depois esqueceu. Daí nasceu a revolução
constitucionalista paulista de 1932.
Getúlio ficou no poder de 1930 a 1945 quando do término da guerra foi deposto.
Foram feitas eleições e foi eleito o Marechal Dutra.
Cinco anos depois houve eleições e em 1950 foi eleito Getúlio novamente. O governo
tinha uma inflação muito alta, muita corrupção e ele cometeu o suicídio para salvar a sua
família dos inúmeros processos.
Após nova adaptação foram feitas eleições e foi eleito Juscelino Kubitscheck de
Oliveira como presidente da República do Brasil.
Em novas eleições foi eleito Jânio Quadros e seu vice Jango Goulart. Jânio renunciou e
Jango assumiu o poder. Jango associou-se ao PCB querendo dar um golpe de estado, mas os
militares deram um golpe de estado antes e teve início a revolução de 31 de março de 1964.
Juscelino apoiou a revolução de 1964, juntamente com Adhemar de Barros, Magalhães
Pinto e Carlos Lacerda. Os militares tinham prometido eleições em 1965 e Juscelino seria o
vencedor.
Em pouco tempo foram cassados por ato institucional Adhemar. Juscelino e Lacerda.
A revolução de 1964 só terminou com a eleição de Tancredo Neves para presidente da
República do Brasil e a partir dele não houve mais problemas.
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Tiradentes- a verdadeira história
Segundo o escritor francês Balzac, há duas histórias: a Oficial, que é
mentirosa e a Verdadeira, que é secreta. Com a abertura democrática de
nosso país, cada vez mais vamos sabendo de coisas que são diferentes
daquelas aprendidas na escola. Uma delas é a respeito de Tiradentes.
Tiradentes não usava nem barba e nem bigode. Esta imitação de Cristo, foi
feita há tempos e sacramentada através da Lei Federal 4897 de 1966 pelo
presidente Castelo Branco, quando foi definido a imagem com barba e
cabelos longos de Tiradentes.
Poucos sabem que Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como
Tiradentes, era maçom, bem como quase a totalidade dos líderes do
movimento de independência. O movimento de independência tinha como
caráter principal três províncias do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo, sendo que o resto do país deveria acompanhar as três províncias
citadas.
A Inconfidência Mineira começou em Vila Rica, que era a cidade
mais rica de Minas Gerais, tendo uma vida praticamente européia com
orquestras, teatros e grupos literários.
Em 1756 houve um grande terremoto em Portugal que destruiu quase
que toda a cidade de Lisboa. E quem arcou com os custos foi o Brasil, pois
o Marques de Pombal impôs uma cobrança sobre o ouro de 1/5 sobre o
peso do mesmo que deveria ser mandado a Portugal por um prazo de 10
anos consecutivos. Como sempre no Brasil, tudo que é definitivo é
provisório e o que é provisório é definitivo. Assim a cobrança do ouro
durou 60 anos.
O que houve foi que as minas de ouro em Vila Rica esgotaram-se e
os mineiros não tinham mais como pagar o quinto de imposto. Para piorar,
como o ouro estava diminuindo, Portugal estabeleceu uma cota fixa para
Vila Rica, devendo ser arrecadado de qualquer maneira 1.500 kg de ouro
por ano, não importando a quantidade de produção.
Na verdade ninguém sabe quem foi o verdadeiro líder da revolução,
mas não há dúvida que foi um movimento maçônico que lutava pela
independência do Brasil, contando com homens como o Coronel Francisco
de Paula Freire de Andrade, o engenheiro químico Dr. José Alvares
Maciel, o poeta e coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto, o poeta e
magistrado Tomaz Antônio Gonzaga (autor das Cartas Chilenas e do poema
Marília de Dirceu) e outros.
O delator Joaquim Silvério dos Reis sofreu um atentado no Rio de
Janeiro e foi perseguido em Minas Gerais. Foi para Portugal onde foi
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homenageado e recebeu alta condecoração do governo português,
ganhando também uma pensão mensal de 200 mil reis e teve uma vida
muito boa. Acompanhou D. João VI quando a família real veio para o
Brasil e quando retornou para Portugal.
Tiradentes foi preso em 1789, justamente o ano em que se deu a
revolução francesa e quando praticamente nascia a maçonaria no Brasil.
Tiradentes usava como desculpa para ir ao Rio de Janeiro, fazer um
plano de “puxar água potável” para a cidade.
É quase certo que Tiradentes esteve na França, onde se encontrou
com Thomas Jefferson, pedindo ajuda americana para a independência do
Brasil. A bandeira dos Inconfidentes, tinha como base um triângulo, que é
o símbolo base da maçonaria. A cor vermelha deste triângulo, se deve aos
brasileiros que se filiaram a maçonaria na França que era de tendência
republicana, enquanto que a maçonaria Portuguesa e Inglesa tinham
tendências monarquistas e tinham como símbolo a cor azul.
O enforcamento de Tiradentes se deu em 1792 no Rio de Janeiro, só
que foi tramado que os inconfidentes seriam exilados e que toda a culpa
seria somente de Tiradentes, que seria o bode expiatório.
A armação foi bem feita e Tiradentes foi substituído por um ator de
circo, o Sr. Renzo Orsini, que resolveu fazer o seu último papel, isto é, ser
enforcado no lugar de Tiradentes.
Tiradentes depois foi para Portugal, voltando depois ao Brasil e
viveu até 1818 quando reinava no Brasil D. João VI, o qual lhe dava uma
pensão. O historiador Assis Brasil cita que Machado de Assis, escreveu que
Tiradentes morreu de um antraz (bacilo infeccioso que produz pústula
maligna) e morava no Rio de Janeiro, na antiga Rua dos Latoeiros, que
ficava entre a Rua do Ouvidor e Rosário, em uma loja de barbeiro, sendo
que Tiradentes era dentista e sangrador (uso antigo de sanguessugas e
sangramento), cuja abertura de negócio se deu em 1810 a conselho do
próprio D. João VI.
Com o malogro da conspiração dos mineiros a maçonaria brasileira,
muito sabiamente ficou quieta até melhor oportunidade, reaparecendo na
Revolução Pernambucana de 1817 e que também fracassou. Novamente em
1822, a mesma proporcionou a Independência do Brasil.
Como se pode ver, a história Verdadeira é bem mais interessante,
embora muitas vezes por comodismo optamos pela história Oficial.

