*

'

*

•

'

•
•

,

**********•***

A CAPA
E O LIVRO
'

E STAV AMOS acampados nas

•

margens do rio T ~cantins,
paralelo quatrú e, dentro d~ bar..
raca, numa noite de chuva, co..menta,ra com os amigos a ne..-

'

cessidade de mostrar ao país a
pe~a

pregada aos qu·e julgam

que á FUNDAC::A.O ·BRASIL
CENTRAL interessa trabalho
honesto e construtivo . Contava
aos meus amigos o depoimerito
que tinha em vista escrever, re.velando os verdadeiros objetivos
da obra falsamente patriótica,
de engodo e facultadora das
mais excusas maquina~oes gera..das pelo cerébro de um delin..quente e desequilibrado .
Enquanto focalizava aspectos
da

individualidade

do

senhor

JO.A.O ALBERTO LINS DE
BARROS, símbolo de uma épo..ca, um garoto de 16 anos que
ouvia atentamente a narrativa,
interrompeu

a

conversa,

di..'

zendo:
-

Olhe, seu doutor, eu já es...

crevi uma história do Joilo AJ...
berto, o dono disto aquí!!!
.- Já escreveste uma histó..ria1 -

perguntei.
Sim, eu fiz um desenho

que tambem é uma história.
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PREFACIO
ESTE é, sem dúvida, um dos livros mais corajosos que tenho
lido. Carlos T elles incorpora-se com éle ao rol dos jornalistas
de combate que se entregam hoje a reconstituiqáo da época
getulista, r evelando crimes, negociatas e f alcatruas que, na
época, graqas ao DIP e polícia-"¡Jolítica, náo conseguiram chegar ao povo. A história da Fundaqáo Brasil Central é um dos
m elhores, m ais m ovimentados e mais coloridos capítulos do ro1nance estadonovista. Nao sei o que melhor apreciar nas mirabolantes aventu r as dos " desbravadores'' e " sertanistas" da rua
Araújo Porto Alegre: se as fac ilidades gover n amentais com que
sempre con t aram para seus golpes e planos, se a cínica atitude
cívica que sempre assumiram no com eqo de cada iniciativa, ou
se a inacreditável atmosf era de impunidade e falta de responsabilidade dentro da qual vem se processando - ontem mais do
que hoje - a marcha "colonizadora" do estranho e complexo
exército do Sr. Joao Alberto.
Em resumo, o veemente panfleto do erigenheiro Carlos
Telles nos revela esta história surpreendente: alguns homens,
sob a chefia de uma figura de prestígio no mundo oficial, se
organizam em sociedade anonima cujo objetivo seria o desbravamento e colonizagao de uma larga f aixa de terra do país,
ai nda inculta e semi-desconhecida. O Governo concede a essa
Sociedade todas as garantías e facilidades, permitindo até que
seus sócios e agentes arrecadem donativos particulares. Para
efeito demagógico e objetivando assunto para a imprensa, uma
coluna de abnegados é mandada para as selvas do Brasil Central. Aos homens desta coluna se aponta um ponto de chegada,.
remoto e quase intangível, e se lhes ordena: "Cheguem até lá".
E enquanto os abnegados seguem pausada e heroicamente pelos
ínvios caminhos, lutando com toda sorte de adversidade, os verdadeiros "profiteurs" da aventura, do lado de jora, magnifica..
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1nente instalados nos escritórios do litoral, recolhem os lucros
f áceis do plano bem engendrado e melhor executado. I sto, em
poucas palavras, o que nos conta o engenheiro Carlos Telles, que
assenta suas acus~óes e revelagóes em dados e cifras suficienternente claros e eloquentes para que possam ser desmentidos .
E' que, durante muito tempo, como um dos engenheiros contratados pela Fundagáo para suas obras, Carlos Telles, curioso e
inquieto.. teve oportunidade de ver de perto como funcionava a
lJem montada máquina "desbravadora'' do ministro Joáo Alberto. Ex-para/uso da engrenagem - embora para/uso desajustado - o antigo engenheiro da Fundagao presenteia-nos agora
com o resultado de suas observagóes, contribuindo com material de primeira qualidade para a completa crónica das imoralidades qu.e, vindas de tódas as cloacas possíveis e imagináveis,
inundaram até as beiras o /,argo e putrido tanque da "década
getuliana".
Mas éste livro náo possui apenas as características do bom
panfleto. É também um magnífico trabalho jornalístico, e custa
acreditar que seja esta a primeira sortida de Carlos Telles no
escorregadio e acidentado terreno do jornalismo de combate:
sua maneira e sua técnica revelam o jornalismo nato - claro,
objetivo, bem humorado e irónico, as vezes, impetuoso e eloquente, outras tantas. Nao receio afirmar que muitos capítulos
déste livro, como aqueles que comentam a resposta-relatório do
Sr. Joáo Alberto ao Deputado Café Filho, podem ser incluidos
entre as melhores páginas de sarcasmo e ironía que por aqui
tém avarecido
.
..
A HISTÓRIA SECRETA DA FuNDA<;AO BRASIL CENTRAL, portanto,
nos favorece duplamente: dá-nos a crónica desconhecida de um
dos mais astuciosos e ousados golpes políticos e econó1nicos já
perpetrados e executados neste país, e nos revela as possibilldades literárias e jornalísticas de Carlos Telles, que escreve com
pena experiente e acusa com voz treinada.

.

JOEL' SILVEIRA
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OS PERSONACENS OESTE LIVRO FICURAM COM

/

SEUS NO M E S PROPRIOS DE MOOO QUE OS
FATOS DA VIDA QUE DESFRUTAM NAO SEJAM
ATRIBUIDOS

A

MERA

COINCIDENCIA

É DIFÍC IL.

na reve l~ao de um crime , traduz ir o mundo íntimo,
subjeti vo, do pensar dos deli nque ntes. Fotografam -se a~óes, fixamse comportamentos, d efine-se u m gesto, grava -se urna atitude com
a facilidade com que se o rienta a ob jetiva da máqu ina que registra
urna paisagem. O gesto . A at itude é um e feito. !:: o d ia grama revelador daq u ilo que os sentidos do tato , ouvido . visáo pe rmitem. A
causa, po re m ; a dete rm inante da "a~ao" exte rior gerada pela a~áo
interior é que di f icu lta a exibi~áo t otéll d o acide nte : homem, clima,
movimento, vida ... n o instante considerado .

\
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A "Academ ia da Ciencia Positi va da Propaganda" que ve ráo os
lei t ores , é a te nta t iva de penet ras;áo n O$ escani nhos das causas q·ue
impulsionam os pe rsonagens estudado.:> nos rumos de suas definquéncias e paranoias. Joáo A lbe rto Lins de Barros é um símbolo. O
personalismo é aparente . Há vá rios ou tros Joáo Albe rtos que vicejam
ao nosso lado. Prej udiciais á Pá t ria. l'locivos ~ co le t ividade. N"efastos á mocidade b rasile ira que t em esperans;a.
~ste

livro conte m vá rios e rras. Alguns, tafvez , d e idé ias e gramática e mui tos de t ipografía , dada a velocidade e m que foi' ·í mpresso, sem maiores revisoes . Com os ~gradec i mentos formulados ao
prefacrante JOEL SILVEIRA, um nome, um home m - o Autor
agua rda a manifesta~áa da critic a s incera do pafs onde nasceu.

C. T.
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O leitor inteligente distin-

guirá O'nde termina a ficgao e

come<}a a realidade.
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... N em s6 de pao 'Vive .o
homem ! Mas de decretos-leis . . .

JOAO ALBERTO
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ESTE LIVRO É DEDICADO AOS DEPUTADOS CAFÉ FILHO
E CARLOS NOGUEIRA -

PELO DESASSOMBRO COM

QU~·

SOUBERAM MOSTRAR A NA<;AO AS EXCUSAS MAQUINA~óES

DA FUNDA f; AO BRASIL CENTRAL .
E

AOS MODESTOS FUNCIONARIOS DAQUELA I NúTI L ORGANIZA CA:O
..

INVENTADA

PELO

END'EMICO

M INISTRO

JOAO

ALBERTO LINS DE BARROS, CAMPEA.O DO "TURIS MO" NAC.lONA L -

COMO PREITO DE ADMIR A<;A.O E RESPEJTO·

Do AUTOR
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OU contar a história de urna organizac;ao que se formou
no Brasil, onde vive desfrutando bons lucros e ótima
situa~áo social. Seus componentes passeiam livremente pelas
ruas. Vao a festas, a cinemas, moram em bons apartamentos,
tomam banhos de mar; tem automóveis, avioes, e se enternecem quando veem urna cena triste. Mandam coroas para defuntos, tem secretários e secretárias zelosos que anotam datas de
nascimentos ilustres. O aniversariante nunca deixa de receber
o cartao amável "dos melhores votos de ventura" e, conforme a
situa~ao social ou política, recebe o relógio de pulso ou mesmo
a caneta "Parker" de ouro. Se é a aniversariante, urna bela
"corbeille" acompanhada de urna frase distinta, erudita, do
Presidente ou do Secretário da organiz~ao, nunca deixa de
ornar o salao da homenageada.
Para dar mais destaque e mesmo para melhorar o intercAmbio comercial de boa vizinhan~a com o estrangeiro, o Chefe
.· da firma lembrou-se de que um cargo no Ministério das Reia~oes
Exteriores, se prestava bem. Nao foi difícil a entrada nos quadros da Diplomacia. Um belo dia, o "Diário Oficial" registrava
a nomea~ao, pelo Presidente da República, Dr. Getúlio Vargas,
- do Chefe do Cla, para Ministro, classe "K", do Itamarati.
Nao convém precipitar os acontecimentos. Para bem expor
a história da Funda~ao Brasil Central, escrito o prólogo, já os
leitores tem elementos para a prepara~ao do "espírito do
método", como diria o frances simpático, Descartes.
O método, para ser compreendido completamente, e, na sua
tnterpret~ao, contar-se a História da Funda~ao Brasil Central.
- exigiría viagens longas. Exigiria que o leitor ingressasse em
Curso onde se ensina a Técnica da Propaganda e da Publicidade. No Brasil nao existem estas academias que em outros
países elucidam, com técnica perfeita, os seus matriculados.
Viagens para fora de nossa pátria, sao ainda dificultosas.
Apesar de o espírito de boa vizinhan~a ser urna realidade,

...
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viagem além de nossas fronteiras .é coisa ainda muito cara.
Acresce a dificuldade dos transportes. Os vapores sáo escassos,
e se conseguir urna prioridade na Pan-América constitui un1
banho turco, - a obten~áo de uro passaporte é urna tragédia.
A nao ser que a pessoa arranje urna nomeac;ao para o Itamarati . Neste caso, todos os obstáculos desaparecem. O governo
se encarregará de tudo. Do dinheiro da passagem, da prioridade, e até mesmo fornecerá uro passaporte especial, chamado
diplomático, que permite, para os menos escrupulosos, coisas
muito feias! Os meQos escrupulosos, com passaportes diplomáticos, podem levar contrabandos leves, como águas-marinhas,
topázios, turmalinas e mesmo diamantes da Bahla, que tem
ótima cotru;ao nos mercados estrangeiros.
Nosso objetivo é contar a História de maneira que os leitores tirem ensinamentos práticos para a vida atribulada, tor·
mentosa, dos días que correm. A guerra, por sua vez, quebrou
todos os rítmos, criando novos sistemas. A missao que nos
trac;ámos, também, é fazer a defesa de um brasileiro que vero
sendo atacado torpemente, no país, desde as alvoradas do ano
de 1930 ! Os que o conhecem de perto sabem tratar-se de um
boro, de um honesto, de um puro! Referimo-nos ao Sr. Joáo
Alberto Lins de Barros, presidente da firma Fundac;áo Brasil
Central, tao honesta como qualquer outra: os Matarazzos, 08
Crespis, os Laffers, etc ...
Conhec;am de perto, os leitores, Joao Alberto, Chefe da
Firma, - Artur Hehl Neiva, Secretário Geral, - António
~iury, Contabilista, Tesoureiro, Projetista de Estradas e confidente discretíssimo, - e veráo como o que a maledicencia·
apregoa é torpeza que exige desmentidos na Assembléia Constituinte, na imprensa, no cinema, na poesía e no romance histórico.
Continuamos contando, que o cidadao. que se preza, jamais
fará contrabandos leves, valendo-se de passaporte diplomático.
Faz questao, mesmo, de abrir todas as malas nas aduanas, apesar de nao ser obrigado, - a fim de caracterizar que o emissário do governo do seu país é um limpo, cumpridor dos ·deveres
do seu cargo.
O escritor desta história exerceu durante algum tempo sua
atividade profissional de engenheiro na firma F. B. C. Naquela

(
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ocasiao, observando os notáveis métodos pedagógicos desenvolvidos pelo Chefe, valendo-se de um estratagema, conseguiu matricular-se, por correspondencia, na "ACADEMIA TÉCNICA DA
CitNCIA POSITIVA DA PROPAGANDA", onde o Presidente da
Firma fóra aluno laureado. Darei, pois, a divulgac;ao de algumas
aulas do Curso aos meus patrícios, num desejo de cooperac;ao
sincera nas coisas do pensamento interpretat)vo e, em conseqüencia, procurando ser útil aos rr1eus semelhantes. Logo que o
aluno se matricula no curso, estranha a existencia de cadeiras
que parecem nao ter a menor rela~ao com a Técnica da Publicidade; mas, a proporc;ao que avanc;a nas aulas, constata que
todo aquele entrelac;amento é necessário, é imperativo para a
consecuc;ao dos fins propostos pela verdadeira e eficiente "Ciencia Positiva da Propaganda".
Acredite o leitor, que fiquei vivan1ente impressionado, quando
recebi o - Capítulo I - Da Psicología - "Princípio Geral" regulador da atitude do perfeito Propagandista:
" Nunca te deixes dominar pelo ódio, pela violenci<t
ou pela teimosia" .

Aparentemente, como se ve, o Princípio Geral, nada tem que
Yer como assunto. Parece mais urna mensagem do Exército da
Salva~ao, do que Princípio Geral de Academia Técnica. Días
após, chegaram novos ensinamentos. (A espera, soube depojs,
íazia parte do método de ensino) .
"Nunca te de~es do1ninar pelo ódio, pela violencia ou pela
teimosia". Procedendo de maneira contrária, se te deixares dominar pelo ódio, automaticamente restringes a faculdade de
raciocínio - tornaI1do coragao, o que deve ser cérebro! O bom
propagandista tem que ser puro cérebro, puro raciocínio, pura
inteligencia. Se te ofenderem, finge que nao ouves, ou simula
o ingenuo. Se preciso fór, finge de ignorante e mais ainda, comporta-te como um novo Messias que, esbofeteado numa face,
ofereceu a outra a mao que o maltratava! Procedendo assim, os
resultados sao os seguintes:

1

'

l.º f

Permaneces cérebro que medita, que nao degrada
energía em preparac;ao do combate físico, combate que

10

pode até chegar a realizar-se, o que signif1cará entao
maior perda de for~a motriz.
2.º -

Se esbofeteado em urna face, ofereces a outra, - o
fato logo terá divulga~áo e automaticamente te equiparas, por fenómeno da mais lógica associa~áo de
idéias - a uro novo profeta e o processo psicológico, subconsciente, para os que te rodeiam, será este:

"Cristo, criador do cristianismo, arrastando multidóes de
fiéis, através de 1945 anos de trajetória, foi um bom que morreu
na cruz para a salv~áo dos homens! Cristo fol um grande Pro- ·
feta que soubc perdoar! Esbofeteado numa face, ofereceu a outra
a máo que o ferita"!
\

Observa:
"Se os maieclicentes te chamam de canalha ou de ladrao e
n~o

te molestas, simulando mesmo o perdao, - há um simbolismo subconsciente das bofetadas dos epítetos - que te equipara ao Profeta que também soube perdoar; como decorrencia
lógica, fatal, inevitável, - tudo o que disseres, na Propaganda,
-- poderá adquirir fór~a de profecia, de credulidade tácita para
o meio onde te agitas; fazendo com que alguns, até, usem gargarej os com o preparado que anuncias, a base de bicarbonato,
- ao invés de tomarem uma dose de penicilina, que os curaria,
em vinte e quatro horas, dos males que escondem as esposas''!
Como ve o leitor, já agora mais iniciado nos métodos da
Academia, que a lógica dos ensinamentos nao pode ser mais
cristalina. A única düiculdade é encontrar pessoa de temperamento, de educa~ao, capaz de por em prática o método.
O "Princípio Geral", como vimos, é um grande teorema
moral do exito!
Vieram depois novas aulas, dando normas sóbre o emprego
da - Gratidao:

-

"Todo sentimento é uma for~a sujeita, também, d3
leis da. mecánica racional e aplicada".
/

..
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Inteiramente perniciosa, gerando movimento uniformemente retardado, no Propagandista, a gratidao chega a provocar
a paralisac;áo dos movimentos moleculares das células piramidais do cérebro. A fOrc;a viva, somatório das massas agentes pelo
quadrado da velocidade, indispensável ao perfeito Propagandista,
com a gratidáo se degrada, descarregando-se no reservatório
comum dos imbecis que acreditam na retribuigao dos favores
recebidos. O verdadeiro propagandista é um líder que se diferencia dos vulgares pela emancipac;ao total dos sentimentos!

' ..

HSé cérebro, exclusivamente, e te tornará& o maior

líder na Ciencia Positiva da Propaganda"!

Se a gratidáo inibe o movimento do Líder e deve, por isto,
ser afastada do seu cora~áo, - o seu aproveitamento na integral
do sucesso será total - se conseguires f azer com que os out ros se tornera gratos a ti. A inibigao, como logo depreendes,
será para os outros, para os imbecis e nunca para ti que ficarás
senhor do potencial a ser utilizado na marcha da idéia a
Propagar!
O lerna empregado por um esmoler de Chicago: "Se queres

viver, desperta e luta", será corrigido e aumentado para ti: ''Se queres viver, desperta e luta distribuindo favores da manhd
d noite, com o mínimo do que for teu e cou o máximo do que
for dos outros! As fun~oes públicas de Chefia no teu país sao ..

indicadas para o cumprimento da última parte do teorema.
Faze tudo para obter nomea~ao de Chefia! Se necessário depois,
provoca uma revolu~aozinha (tao freqüentes na An1érica do
Sul) ficando sempre, já se ve, com o governo. Terás oportunidade, procedendo assim, de distribuir maior soma de favores com
as coisas do país! Distribui cargos, dá empregos, dá licen<;as
especiais por cinco, seis ou doze meses para o empregado ausentar-se do servi~o; antes da licen~a, contudo, chama o funcionário ero teu gabinete e diz que a licen~a será concedida, contra o
regulamento, porque és amigo do funcionário e ,compreendes a
extensa.o das suas desditasl
Para os mais recalcitrantes, dá gratifica~oes especiais, de
preferencia de verbas secretas, assim evitarás aborrecimentos

-
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futuros das presta~óes de contas. Financia campanhas políticas,
com verbas secretas também, para todos os partidos. O financia,
\

mento, porém, dos partidos contra o Governo deve ser feíto por
" interposta pessoa" e nunca diretamente por ti.
Se cumprires toda esta última aula, verás como se forma a
legiao dos i mbecis-gratos que te ajudarao a sqbir, mais ainda,
propagando o teu nonie, - a escada das lideranc;as!
Ainda do - Capitulo I - da Psicologia - vieram conside- ,
rac;6es sobre a Honestidade.

Assim como as leis da mecánica racional e aplicada, se processam nas for~as da gratidao, como foi visto em aula anterior,
- ·. a teoría de ur.o cien tista j udeu - Albert Einstein, - apoia
nossa interpretac;ao filosófica sóbre a Honestidade!
"Desonesto é aquele que vai para a cadeia. Honesto é aquele que anda solto" .
A simplicidade deste teorema confunde, a princ1p10, ao

aluno que, por motivos muitas vezes compreensíveis, nao teve
boa formac;ao educacional e moral. É que a maioria dos educadores das grandes cidades, agitando-se de manha a noite na
mania de querer ganhar mais, complica as fórmulas pedagógicas, tornando nebuloso o que é cristalino, o que é simples. ~stes
educadores atuais, nao tendo as vezes dinheiro para ir a um
cinema ver coisas idiotas, mentirosas, que só servem para dizer
o que a América nao é, - quando dao urna aula já é como pen, samento na outra que lhe irá dar mais ganho, e assim sucessivamente, emaranhando métodos, confundindo idéias e alallos.
A nós nao abalan~am estas preocupac;oes e, ipso..¡acto, nosso
curso é calmo, é pedagógico, é científico.
O sistema geral de nosso ensino é o Descartes - Pitágoras.
Se aquele nos mostra as maravilhas do espírito da velha Fran~a, .
este nos leva ao tempo dos Gregos encantadores!
Com Descartes partimos do simples para o complexo e com
Pitágoras desenhamos o triangulo da matemática - música medi tac;ao !
Lamentavelmente o teu curso é "por correspondencia", o
que te priva da parte experimental dos laboratórios. Ternos boas
salas, artísticamente postas com todos os instrumentos musi·

,
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cais. Inicialmente fazemos o chamado "music-instrument-test",
para ver qual a inclin~áo do alw10 para o instrumento que mais
~e indica ao seu temperamento. A curva tra~ada, segundo eixos
cartesianos: instrumento e rea~áo emotiva, seus parametros
indicam qual o instrumento preferencial. Há alunos que se destacam, e revelam parametros inclinados para dois, tres, quatro
E- mesmo cinco instrumentos.
Houve um, laureado, que figura em nossos quadros como
exemplo digno de ser imitado por todos, que revelou parametros
de todos os instrumentos da Orquestra Sinfónica de Filadélfia.
Comentamos tudo isto para · ver se te entusiasmas e vens frequentar diretamente nossos cursos".
Vários días se passaram até que chegou a
aula anterior.
Prosseguiremos na

explana~ao

continua~ao

da

do último teorema:

"Desonesto é aquele que vai para a cadeia. H onesto é aquele que anda sólto"

A veracidade desse conceito é de tal modo evidente e necessária, que já a consagrámos como um dos princípios fundamentais. Nossos mestres conseguiram agregar, nesta concepgao, a
teoria da relatividade com os princípios do cristianismo. Que tu,
ó aluno, fixe toda a aten~ao na explica~ao que te vamos dar;
ela poderá, dilatando-se, servir para resolver outros problemas
que, a cada passo, surgem no tumulto da atribulada vida moderna! J esus Cristo disse:
ªAma teu próximo como a ti mesmo"!

Dentro desta fórmula a solidariedade e o amor para com o
semelhante decorrem do amor de nós próprios. Ora, nada que a
criatura mais ame do que sua própria liberdade. Se vamos para
a cadeia, foi, portanto~ porque agimos no sentido da falta de
amor por nós próprios e. . . lógicamente, nao amando a nós mesmos, nao podemos amar os outros. Nao amando o próximo,
nem a nós próprios, a desonestidade é fato irremlssível. Para
sermos honestos, entio, pura lógica, náo devemos ser presos! . . .
i

,

'

14

O sistema estruturado por nossa Academia
Descartes Pitágoras - tern, todavia, o caráter prático indispensável. Gostamos, por isto, de trazer logo para os exemplos materiais, a
demonstr~ao de nossos princípios, teoremas e corolários. O que
foi dito falan.do ao mundo subjetivo das coisas, será trazido para
o mundo das realidades concretas. Eis o exemplo:
Suponhamos que te assalte, caro aluno, o desejo muito
humano de dilatar tua fortuna. Admitamos que tu, como
hornero que és, nesta ansia de infinito que as vezes toma conta
das criaturas, - queiras tomar conta da casa do vizinho rico.
Se organizares um bando armado e assal tares a casa, irás incor- .
rer em tres crimes horríveis :
l.º -

Irás contra o nosso "Principio Geral", que bane o
ódio e a violencia;

2.º -

Fatalmente irás para a cadeia;

3.º -

Serás desonesto .

Se por ventura, caro aluno, tiveres o desejo muito humano
de dilatar tua fortuna, como hornero que és, - nesta ansia de
infinito que as vezes toma canta das criaturas, - queiras tomar
corita da casa do vizinho rico, nao deves incorrer nos crimes previstos nos itens 1o, 20 e 3º. Toda a tua ansia de infinito, ou melhor, toda a tua ansia de tomar conta da casa do vizinho poderá
~er satisfeita, usando os métodos ensinados por nossa Academia,
alicergada em Descartes, estruturada em Pitágoras e desenvolvida
pela concepgao altruística da vida moderna. Se cumpristes fielmente tudo o que foi ensinado até aquí, através das li~óes cuidadosamente enviadas em registrado aéreo; se já és chefe de servi~os importantes em teu país, conforme o preconizado em aula
anterior; se já tens a legiao dos imbecis-agradecidos atrás de ti,
que propagam teu nome em todas as oportunidades; se tua
atuagao, ficando sempre como Governo, auxiliando-o em épocas
dificeis - (nota necessária ao aluno: com a retaguarda sempre
~oberta) - de modo a te julgarem indispensável; se tua pala·
vra já tem acentos de profecía, como perdao de todos os ultrajes
que sofreste; se cumpriste tudo isto) tua 4nsia de infinito facll·
mente será conseguida.

.

'
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Vai, anda e observa, por exemplo, qualquer firma que tivesse
rel~ao comos paises contra os quais lutaram as Na~5es Unidas!
Se já saiste, andaste e observaste, notarás {sabemos pelo
nosso servi~o secreto) que existe no Brasil uma firma que está
a calhar para a satisfa~áo de tua ansia de infinito! i;: a firma
Bayer, caro aluno. Ela tem produtos patenteados que valem fortunas! Vai, anda e observa: somente a patente da "Cafiaspirina", rende milhoes! A "Cafiaspirina", obtida, - por lógico
fenómeno de reflexo condicionado, - te servirá também de
sedativo para a ansia de infinito!
Vai, anda e observa. Mobiliza os elementos da "Ciencia Positiva da Propaganda"! Toca a rebate o exército dos imbecisagradecidos pelos favores que dispendeste com as coisas do país;
manda publicar novamente, na imprensa (o ideal é possuir um
jornal que seguirá as diretrizes do m étodo) os ecos do bárbaro
afundamento dos navios brasileiros, torpedeados pelas feras fascistas! Caracteriza ao Governo, com a influen cia que já tens, a
necessidade inadiável da incorpora~ao, ao sagrado patrimonio
nacional, das patentes da firma Bayer. Va l, anda e observa: o
momento está para ti, o momento está para demonstrares que,
de fato, aprendeste as li~é5es ministradas! Tua ansia de infinito
será satisfeita por intermédio de medida tao em moda em teu
país. Vai, anda e observa: arranja um decreto-lei de transferencia de patentes alemás, sanguinárias, para brasileiros natos,
co1no tu! Desta maneira conseguirás o que desejas sem te enquadrares nos crimes previstos nos itens 1°, 20 e 3º desta aula.
Em vez de teres a polícia contra ti, a terás a t eu lado para defender o decreto-leí que obtiveres! Tua ansia de infinito será
satisfeita, honestamente; e honestamente continuarás em liberdade! Continuarás amando a ti próprio e, em conseqüencia
poderás cumprir, santamente, o meigo conselho do Rabi da
Galiléia:
"Ama teu próximo como a ti mesmo" !

Eis o exemplo que é urna sabatina também. Vejamos a solu~ao que apresenta".
Aqui, caro leitor, terminava a aula. Por coincidéncia no dia
em que recebi esta li~ao, o Presidente da República, Sr. Getúlio
Vargas, assinava o decreto-le! transferindo gratuitamente para

}
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o patrimonio da Fundac;áo Brasil Central, - a patente Bayer
da. Cafiaspirina e outros produtos da firma alemá! Por outra
coincidencia, de acórdo com um decreto-leí já existente, o de
número 17. 274, de 10 de Novembro de 1944, art. 20, a Funda~ao
Brasil Central pode distribuir, entre seus administradores, os
lucros advindos de suas empresas comerciais, sem prejuízo doo
salários mensais!
Focalizamos estes dados numéricos para os leitores interes•
sacios em distinguir até onde vai a fic~áo desre. conto. Poderse-á constatar a "legalidade" dessa opera<;áo compulsando os
Diários Oficiais. Nao faltara.o maledicentes, porém, para atribuir desonestidade numa operac;áo táo "legal" quanto essa. Se
há algum desconfiado, basta que leia os decretos na Imprensa
Oficial, para encontrar o esclarecimento que suas consciencias
escuras interpretaram mal.
Novos dias se passaram, novos sóis percorreram porc;oes das
eclíticas harmoniosas, na obra de sinergia e antagonismos universais! Novos dias se passaram até que chegou outra aula:
"Nossos correspondentes especiais no Brasil, já nos informaram das ocorrencias com a firma Bayer. Queríamos experimentar tuas reac;oes . As respostas que mandaste foram boas.
Estás justificado . Aproveitamos a oportunidade para esclarecer,
nao ser aconselhável a qualquer aluno ou mesmo a qualquer
diplomadó, agir em setores onde esteja atuando o mestre para
_1\mérica do Sul e Central, Antilhas e parte do Canadá que é o
Sr. Ministro Joáo Alberto, Presidente da F.B.C. A nossa lic;8.o de
hoje se refere ao Capítulo II - - da Palavra - Primeiro Princípio:

I

..

As palavras sáo como as criaturas:
e glándulas de secreqáo interna!

tem

alma

Comos conhecimentos já ministrados, deverás, agora, seguir
rigorosamente o processo pitagórico, assimilado por nossa Academia. Com o cabedal adquirido pelo aluno em matemática música, enunciamos urna verdade, em forma de teorema, sem
dar, todavía, a demonstra{!áo imediata.
Deixamos o aluno meditar, por si só, durante largo período,
~óbre a ve!dade enunciada de modo que ele fac;a suas auto·
ausculta~oes; que as dúvidas surgidas sejam respondidas poi·

t
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tódas as variantes que seu espírito indicar. Que medites, sozinho,
s0bre toda a extensa.o da verdade; que constates suas possíveis
aplica~oes! Sem dar-te a demonstr~ao do teorema, vamos expo¡_·
as vantagens do processo: urna das maiores for~as da alma do
homem é a curiosidade! Pela curiosidade o progresso se instala.
Pela curiosidade melhoram-se os tipos de condu~ao pelo mar ,
pela terra e pelo ar. Pela curiosidade é que a vida avan~a. Dentro do nosso sistema, já teu conhecido, de trazer logo as coisas,
do domínio subjetivo para o objetivo, vamos dar exemplos:
A curiosidade científico-biológica de Pasteur permitiu que
o mundo soubesse como prevenir a hidrofobia; como prevenir-se
contra os micróbios que estao em toda parte, no chao, na água.
na mao que se aperta, no ar que se respira . A curiosidade genial
déste homem fez milagres . Como urna homenagem a seu espírito imortal, sentimo-nos no dever de reproduzir suas palavras,
ditas em 1895, antes de morrer:

\

I

~ste

N áo temais defender idéias ?Wvas, por mais
revolucionárias que paregam. O que importa é a f é
que nela depositeis. Mas tende, também, a nece~..
sária coragem para reconhecer os vossos próprios
erras, táo logo tenhais provado a vós mesmos que
nao tinheis razáo. Ciencia é um cemitério de
IDÉIAS. Mas certas idéias que pareceni mortas e
sepultadas, podem, as vezes, levantar-se - recebe1·
novo sópro de vida, mais fortes do que nunca!

foi Louis Pasteur . Esta é sua sin tese .
A curiosidade do casal Curie na física e na química permitiu que milhares de semelhantes melhorassem de seus canceres, até entao inexpugnáveis, além de toda a gama de vantagens, no campo da física, que o rádium veio conceder.
A curiosidade de Santos Dumont, do por que as criaturas nao
poderiam percorrer os espa~os, como os pássaros o percorrem,
permitiu, junto com todos os outros curiosos que vem aperfei~oando sua idéia - que os avióes de hoje se desloquem nas alturas, com velocidade de seiscentos quilómetros horários!
A curiosidade bacteriológica de Fleming, olhando para o que
parecía pincéis, os cogumelos, dentro de tubos de ensaio e nas

•
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laminas - fez com que tóda a humanidade pudesse usufruir da
milagrosa penicilina, que tantas vidas vem salvando.
Poderíamos citar mais mil exemplos, do que a humanidade
deve a curiosidade construtiva de alguns de seus filhos. Os cinco
líderes citados bastam para que assimiles nosso argumento.
O objetivo da Academia, em seus cursos, é dar a maior soma
possivel de conhecimentos a seus matriculados, de maneira que
eles possam aplicá-los, honestamente, na Ciencia Positiva da
Propaganda.

Nao citaremos outros exemplos pessoais, mas focalizarem~
aspectos subjetivos da fór<;a curiosidade:
Pela curiosidade o homem se apega a mulher; pela curiosidade a mulher se apega ao homem. Aparentemente seduzido
pela beleza feminina, o que o homem busca, na mulher, é desvendá-la! Conhecidos todos seus t"ngulos, conhecidas suas emoc.oes e rea<;6es; conhecido o seu ~nsar, o seu agir, o seu gesto
e as atitudes que terá ante este ou aquele acidente, conhecido
tudo isto, o fas ti o é decorrencia biológica, fatal. A curiosidade,
caro aluno, independe de sexo, de idade, de cor ou de condi{!áo
social. É o grande denominador comum da humanidade. Tudo
o que ocorre pela curiosidade relativamente ao hon1em, acontece
a mulher! No instante em que ela descobre tudo do homem que
n encantou outrora com urna carícia e com urna dúvida, quando
descobre tudo do hornero, - o fastio é decorrencia biológica,
fatal! Assim, caro aluno, se tiveres que prender alguma mulher,
!lo efercício nobilitante da "Ciencia Positiva da Propaganda"
nunca te reveles. Dá de tua alma a menor parte, escondendo a
maior. Renova-te, emocionalmente, de n1odo que ela sempre encon tre em ti urna sur presa!
Feita a prospecgao geofísica da curiosidade, já podes aquilatar da vantagem da meditagao sobre a verdade enunciada, ma..~
nao demonstrada por algum ten1po. Ficarás durante o período
da espera, meditando, fustigado pela curiosidade da den1onstra~ao. Assim impulsionado, teu espírito se al<;ará as regi5es do
pensamento puro, interpretativo. É o método pitagórico adotado
por nós. Além disto, enquanto n1editas, a vida corre; as t uas
necessidades de alimenta<;ao, digesta.o, respira~ao, tato, ouvido~
paladar, sensibilidade emocional, tudo se vai processando sob a
cúpola da verdade que queres desvendar. A fix~áo da idéia se

•
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íntegra a tua célula, condicionando seu reflexo, para todos os
atos em que houver necessidade de aplicá-la na Ciencia Positiva
da Propaganda!

Outro fator importante é o local para onde deve retirar-se
e iniciado, na fase da medita~ao. Sempre que podemos, trazemos
para nossos cursos a contribui<;ao dos métodos dos sábios, tanto
do mundo antigo como do 1noderno. Sem alterarmos a estrutura
do edifício "Descartes-Pitagórico", incorporamos a coopera~ao
que outros líderes do pensamento nos legaram. Assim, neste caso
do lugar aconselhado á medita~áo, inspiramo-nos em Arquímedes
e Aristóteles, os grandes vultos do passado que vivem pelos
séculos afora, chegan do até nós, como turistas da poesía científica e da cultura.
Vejamos primeiro a cóntribuigao de Arquímedes na escólha
do local das m editagóes:
A influencia da água, se.u s efeitos e suas rea~oes nas criatu·ras é fato que n inguem nega. O genio de Siracusa , conhecendo
bem este fenómeno, apesar de viver nu.ma cida de qu e nao
conhecia canaliza~6es de água (como a tua) vivia tomando
banhos de imersao. Tantas vezes foi ao banho, m editando em
problemas científicos, como os nossos, que acabou descobrindo
o princípio, t ambém como os nossos, que :
"Todo corpo m ergul hado num líquido perde uma
part e de seu peso, i gu al ao péso do volume do
líquido deslocado" .

Esta verdad.e científica, histórica , legada por um dos maiores engenheiros que o m undo conheceu, robustece nossás convic~oes e ensinamentos . Ternos já, com Arquímedes, fatores que
sutisfazem o espír i to do método da escolha do lugar das medita~oes:

l.º -

Deve ser local onde haja abundancia de água.

Os banhos de imersao contínuos sa o indispensáveis, porque
além de facultar a lünpeza física, aliviam, na fase das imersóes, urna parte do peso que todas criaturas carregam, transferindo para o líquido deslocado, cargas negativas prejudiciais.

'
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Os banhos de mar só sao aconselhados fora do período das meditac;oes. Banhos de mar se aconselham na fase, táo bem definida por Cervantes, - na frase de "hecháo pa tráz, muerto
'

Como tua ciclade maravilhosa tem tudo o que há de mara·
vilhoso, menos água, - deves procurar zonas de água corr~nte
tal qual a natureza fez, para regar as terras. Nada de acreditar
en1 cidades que tenham canaliza~óes, pois quando menos esperares a água pode desaparecer dos canos, com a rapidez com que
a Bayer se viu privada de suas patentes!
Toma um aviao e aproveita mesmo o slogan de teu Presi•
dente - Marcha para Oeste, - e procura, para nao haver dúvidas nem percal~os, a confluencia de rios, coisas ,que nao faltam
no teu belo e irrigado país .
o hornero, caro aluno, é um produto da natureza, disse un1
tratadista eminente, Rousseau! Cada vez, porém,- que mergulha
na vida parasitária das -cidades, mais se divorcia da verdadeira
vida; da vida dos campos, das florestas - habitadas por nossos
\avoengos, em períodos mais sadios da humanidade.
A volta aos campos, a volta aos matos é outra exigencia.
imperativa ao iniciado que deve meditar!
Tens, assim dois elementos da escólha do local da meditac;ao:
a) água corrente na confluencia de rios, se possível;
b) campos, matos, florestas" ! !
Aqui terminava a aula.
--01--

•

As li~oes flutuavam estranhamente nas mudan~as dos dia-

pazoes . Ora n1des, se revestiam outras vezes de urna filantropia
melancólica, descambando depois para aspectos ingenuos e caricaturais. Até hoje nao sei se isto fazia parte dos métodos
adotados.
Eis a nova li~ao recebida via aérea :
"Prosseguindo nossa digressáo interrompida pela última correspondencia, vamos apreciar a contribui~ao que Aristóteles pode
trazer para o estabelecimento da equa~ao da escolha dos lugares:
como deves saber, e, se nao sabes, ficarás sabendo, Aristóteles f oi
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um grande genio que iluminou o mundo pagao de dois mil anos
atrás. Coordenador de tóda a soma de conhecin1entos de sua
época, tirou deles conclusoes que o levaram a descoberta de leis
e princípios formadores dos roteiros científicos dos pósteres.
Chegada a humanidade, no limiar do in hoc signo vinces, 'a s
1egi5es que se formara1n, após o concilio de Nicéia, em torno do
n1ensageiro da paz e da concórdia universal, - daquele que nos
deu o meigo conselho "ama o teu próximo como a ti mesmo", já
rnencionado en1 aula anterior, - vinham estruturando as Teologías nas leis científicas enunciadas por .Aristóteles. Para infeHcidade, porém, de outro genio ~a humanidade, - Galileu, .nem tódas as leis fixadas por Aristóteles estavam rigorosamente
certa.s. ExempUficando: Aristóteles tinha di to:
"Os corpos cae1n nos espaqos com velocidade proporcional a seus pesos".

..

¡
1
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Usando um expressao empregada por un1 -membro da Academia dos Imortais voces, "trocando em miúdos", a lei em análise queria dizer que, se o aluno subir ao último andar do
IIotel Serrador e jogar pela janela um co1nprimido de cafiaspirina e um guarda-:roupa, ao mesmo tempo, o comprilnido vaí
chegar ao passeio. da rua Senador Dantas muito mais devagar
que o guarda-roupa.
Mas chega Galileu e diz, do al to da Tórre de Pisa, que isto
nao acontece. Tanto . o co1nprimido de cafiaspirina como o
guarda-roupa, deven1 chegar no chao com a 1nesma ve1ocidade.
As e1'..1>eriencias feítas por Galileu, do alto daquela Torre
Inclinada, de uma velha cidade italiana, tinham o simbolismo
universal da Verdade que as vezes pende, mas nao cai, - pelos
vendavaís da incompreensao de séculas de tormenta!
O que atrapalhara Aristóteles fara a resistencia do ar. Os
corpos devem cair no espa~o, gritou Galileu, coro velocidade
igual, seja lá qu~ pesos tiverem! Pois bem, por causa desta
ninharia, parece inentira, o mundo romano da época comec;ou
a agitar-se numa campanha tenaz contra o sábio. Acreditavan1
que .Aristóteles, sendo desmentido, por mais leve que fósse, ipso~facto a teología estava desmentida. Galileu vinha ainda, - depois de ter enunciado o princípio da queda dos corpos, -
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olhando as esferas com aperfei~oamentos introduzidos por ele.
nas lunetas de Tycho Brahe. Se medira a altura das montanhas
da lua, tinha já descoberto os satélites de Júpiter, o anel de Saturno, os movimentos do sol, em torno do seu eixo e as manchas
escuras do astro-reí. As .fases de Venus também tinham sido
codificadas por Galileu. A balan~a hidrostática confirmava por
qualquer um que a construísse, a mensagem de sabedoria enviada pelo sábio de Siracusa, - Arquímedes, - com o princípio
dos corpos mergulhados nos líquidos, j á mencionado em aula
anterior.
'
Comegámos esta aula, citando Aristóteles, para de seu rápido
estudo tirarmos ensinarnentos necessários. Pulámos do século
de Aristóteles para o de Galileu, mil-e-oitocentos anos de separagao \ ~les, porém, se complementam, se harmonizam na geometría de suas esperan~as. Para o cientista que busca verdades
na história, milenios sao fra<;óes ordinárias da unidade buscada.
Que este sistema se aglutine a teu pensar :
Enunciamos uma verdade. Para sua demonstraqiio deixamos o pensam ento interpretativo rolar,
ao sabor dos conhecimentos adquiridos, mantendonos dentro da unidad e da tese defendida. As variantes sáo o passeio do espírito.

Galileu trouxe ao mundo urna bagagem de conheci.."ilentos
dificilmente conseguida por outros de seus pares. Urna ocasiao,
num intervalo de meditac;óes, descobriu urna curva que teve
notáveis aplicagóes para os que vieram. Esta curva, batizada, por
Galileu, de Cicwide, traz ensinamento muito útil aos alunos.
Salientamos que a Academia prescreve, a seus iniciados, a descoberta de curvas, como elemento restaurador de certas energias
que trazemos da época das penumbras acolhedoras das cavernas.
Galileu, urna ocasiao em Pisa, numa casinha muito pobre,
alugada antes das leis do inquilinato, maltratado, rnesmo
homem, por sua máe que era urna fúria, - ~epois de meditar
sóbre seus principios, num bom banho de imersao, - veio para
:.;. frente da moradia, fazer um passeio, pela cal<;ada sombreada.
Trazia, no pensamento, a fór~a daquela curiosidade científica de
grande engenheiro que era. Em dado momento, surgiu da es·
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qUÚla da rua, bem nivelada, lentamente, urna carr~a puxada.
por um magro cavalo. O olhar calmo, bom, compassivo do mestre que meditava, caiu sobre urna das rodas do veículo que,
mansamente, se des¡ocava. As extremidades dos raios da roda
rlescreviam, no espa<;o gerado pelo seu círculo, curvas, notou o
sábio, que nao eram inteiramente círculos como a roda. Sua
sten<;ao foi logo espicac;ada por curiosidacle ainda mais viva, mais
iluminada pelas cintilagoes do espírito genial. Correu ao carroceiro e pediu o favor de parar a carro~a, enquanto alinhava algumas idéias. Aceito o pedido, dirigindo-se a um pin tor que,
ocasionalmente, caiava urna casa defronte, pediu emprestada a
brocha. Voltou a carro<;a e n1arcou com cal, sobre a parte de fora
da roda, o ponto onde terminava um dos raios, pedindo ao carroceiro que passasse novamen te, devagarJ diante dele.
Retirou-se para a cal<;ada , e ficou observando a passagem
do veículo . ..
A expressao de conten tamento lan<;ada por Galileu vinha do
recóndito indevassável do mundo das idéias que, nos genios, é
& glorifica~ao do genero hu1nano !
Tao feliz se sentiu o sábio que saiu correndo para dent ro do
lar, onde, de um jato, gritou a sua mae: - "Descobri urna curva,
- a que até já dei nome. . . curva nunca vista m atematican1ente
por ... " . Nao terminou a frase, levou u1n e1n purrao de sua má
e velha mae que o chamou de vagabundo, de pregui~oso, que
fosse tratar de arranjar dinheiro para o dote da irma, sem o qual
nao poderia casar ...
Galileu, cabisbaixo, ...voltou a rua; deu urna moeda ao carroceiro que aparvalhado esperava e ... Galileu chorou! ( *)
É necessário repetir, fixar defil1itivamen te para o aluno que
a história é a grande mestra da vida. No la boratório de observa~ao dos vultos que passaram, é que encont ramos os roteiros
da sobrevivencia, mais feliz, da criatura que se agita neste
mundo atual, - aplicando com inteligencia a "Ciencia Positiva
da Propaganda".
Ao iniciarmos urna aula, mesmo "por correspondéncia" ,
nunca fazemos como nos cúrsos clássicos conhecidos, - o es(•)

Contam os biógrafos que compulsaram suas memórias.
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quema total da li~ao a n1inistrar. Estabelecido o teorema ou o
princípio, - (repetimos, para que pela repetigao, mais gravado
fique em ti) - deixamos o pensamento rolar ao sabor dos conhecimentos adquiridos, mantendo a unidade da tese que ensinamos: - a História !
E Galileu chorou, quando voltou a rua deserta de Pisa,
olhando novamerite a roda que tanto lhe dissera. Meditou sóbre
as desgra~a.s que vinha sofrendo . A perseguigao, a teimosia e a
incompreensao de tantos, a falta de solidariedade de outros, as
portas fechadas , - tudo, sornado a ausencia do amor materno!
QUE VALIA A VIDA ? A idéia do suicídio, instalada em seu.
cérebro, substituiu por instantes os pensamentos científicos;
mas. . . sim, a vida tinha n1aior valor pela significagao universal
das idéias defendidas . O mundo do futuro saberia compreendelo, saberia redimí-lo!
A curva que descobrira, sómente entrevista nos movimentos
do raio de urna roda, teria aplic~óes, no porvir, aumentando
o patrin1ónio da Ciencia, concorrendo para tornar mais agradável a vida das criaturas!
Subiu a água-furtada onde dormia, pegou de seus compassos, esquadros, réguas e esbogou, graficamente, a linha gerada
pelo deslocamento de u1n ponto da circunferencia que rola
sóbre uma reta . ..

Ela se chamaría, sim, sua filha dileta, CICLóIDE, fusáo de
palavras gregas de que ele tanto gosta~a e que queriam dizer
ªaspectos do círculo"! Chamamos a atenc;ao do aluno para a
Yantagem do nosso sistema cartesiano de exposigao da matéria:
se dissermos, por exemplo, de chofre, que esta mensagem de Ga·
lileu, transmitida do século XVI, da roda de urna carro~a que
passou por urna rua de Pisa, puxada por u:r:n cavalo magro, veio concorrer para que as ressacas da tua maravilhosa baía de
Guanabara nao arrebentassem mais a amurada da nao menos
graciosa praia do Flamengo, - o fato seria para causar espanto!
A. exposi~ao, porém, do problen1a, partindo de sua fase simples,
para fases mais complexas, determina a compreensáo nítida do
fenómeno. Vejamos: a filha de Galileu, sua querida Ciclóide,
após a morte de seu pai, foi adotada por vários outros genios da
matemática que aprimoraram sua educa~ao. Entre seus p~is
adotivos, houve um, chamado Bemoulli, que salientou dons espe-

• •

•
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r.iais na heroína de Pisa. O cidadao Bernoulli, definindo-a em
equagoes harmoniosas, mostrou ao mundo que ela tinha propriedades (como certas mulheres caprichosas) de derrubar o mais
rapida1nente possível as pessoas que se metessem nos seus planos. Exemplo:
Se já foste ao cinema ver fitas naturais, acreditamos teres
apreciado saltos de "skis". Pois ben1, a rampa por onde deslisam
os competidores é feita segundo o modelo de urna parte da Cir.lóide, que permite velocidade n1aior para os que deslisam. Velocidade esta que nao seria conseguida usando qualquer outro
t.ipo de curva na constru~ao da pista.
O colaborador Bernoulli deu a esta parte anatómica da
ciclóide o nome "pomposo" de Braqu i stocrona que, em grego,
quer dizer: O MAIS CURTO TEMPO.
Ainda, como certas mulheres geniosas, a curva da mais veloz
descida é, por capricho, a da mais difícil subida. Pois bem, estas
propriedades foram inte!igenter.aente aproveitadas pelo proje~
tista da amurada da tua esbelta praia do Flamengo. Quando o
vagalhao da Guanabara revólta se arremessa contra a pedra, ele
perde parte db ímpetó para galga r a curva da mais difícil subida;
quando desee, já vem na inais veloz descida, tirando, com encontroes, parte do impulso dos outros vagalhoes que vem na
fila (':') .
o patrimonio científico de Galileu nao ficara somente nas
descobertas que enunciámos. Ele dissera e provara que a Terra
se move em torno do seu eixo, fazendo parte do sistema planetário tao bem definido por Copérn~co, um contemporaneo seu,
alemáo. O princípio da . Terra fL"'{a vinha de tempos recuados da
história . . . Se bem que Pitágoras, 520 anos A .C. , já tivesse mostrado que a Terra se movia, seus manuscritos tinham se perdido através das gera~6es. Além de alguns princípj.os de aritmética e geometría, wmente sobrara os "Versos Aureos de Pitágoras", reminiscencias científicas, traduzidas pelo vóo de um verso
que sua filha imprimira cinco séculos A.C. A poesia da filha do
mestre nao chegara, todavia, aos ouvidos dos crentes da época e,
a.ssim, o conceito da Terra fixa era credulidade indiscutível. Mas
Nota da Academia: A Ci~lóide náo t em vida fá.cil;
suas equ~óes sáo bem dif fccis .
(• )

pelo contrári·..

•
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chega Galileu, com o estudo que fizera dos gregos e parti~ular
mente de Pitágoras - que diz e prova que a Terra se move em
torno de seu eixo. Sobre a condi~áo da Terra fixa repousava
urna das vigas do edifício de apartamentos da Teologia. Sentiam
seus projetistas e con strutores que Galileu tinha descobetto e
falado demais. Suas ciclóides poder iam ter vida desonesta; que
contradizendo Aristóteles, os apartamentos ficavam comprometidos com abalos sísmicos. Observa , a gora, com atenc;ao, aluno,
o grande ensinamento que a Academia da Ciencia da Propaganda soube tirar da vida de Galileu: o sábio, teimando em dizer
que tinha raza o, f oi sub1netido a conselhos de guerra , prolongados por meses e meses a fio . O "veredictum" foi a enxovia, foi
a m asmorra . Conhecesse Galileu os princípios e teoremas que
ensinamos, jamais teria ~ sido submetido a conselhos de guerra.
€ mu ito men os empu rrado para o cárcere . Bastava dizer: "Q~e
rem que a Terra nao se mova? O fato é muito simples - a imobilidade da Terra é tao incontestável quant o o genio de voces, que
ntingiu o m áximo do saber humano. Aristóteles, por sua vez,
1neus amados mestres, apesar de h om em como nós, n unca errou!
Acompanharia estas p alavras com presentinhos, ''corbeilles'',
felicita<;6es de aniversários, coroas n os falecimentos e missas de
a~áo de gragas, etc." . . . Tudo ficaria sanado. Mas assim nao
aconteceu porque n aquela épóca nao b.avia cursos como os nos-·
sos, que banen1 pa.ra seus iniciados o ódio, a violencia e a teimosia!
I

Maqu iavel e Copérnico j á h aviam langado as bases da
"Ciencia", sem con t udo, estabelecer o caráter experimental de
Ia boratório, desen volvido pela t écnica de nossa ACADEMIA!
Tanto Maquiavel nao tinha o cabedal prático índispensável, que
morreu pobre, abandonado inclusive por seus amigos! Nicolau
Copérnico, já fóra um pouco mais prático, porém, sem ter sido
per Keito. Limitou-se, antes de publicar o seu livro de astronomía.
mostrando que o Sol era o centro do sistema planetário e que a
'Ierra em torno d ele se movia, a entrar para u rna ordem religiosa, sagrando-se cónego na cidade de Frauenburg, que quer
dizer em alemao Castelo de Mulheres! No silencio e na calmaria
do cláustro, alinhavou as últimas equa~oes da obra: "DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM LIBRI", fazendo a se•Yuinte
dedicatória:
b
l
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A calma benfazeja déste Santo Cláustro, aquecido pela música celestial de Nos so Deus e seu glorioso Filho, morto e pregado na cruz para salvaqáo
dos homens, mais o Amor que devoto ao Santo
Padre, trouxeram a luz que permitiu este trabalho.
A Sua Eminéncia, o Santo Padre, Paulo 111, oferego
esta modesta contribui<;ao
Coisas da Santa Madre lgreja Católica, Apostólica, Romana! - GLó-

as

RIA A DEUS NAS ALTURAS E PAZ NA TERRA
AOS HOMENS DE BOA VONTADE !

(as.)

NICOLAS COPÉRNICO.

Para nossa Academia, Copérnico nao fez muita vantagem;
•
trocou o cárcere de Galileu por urna so taina. Os alunos, porém,
que meditem e os que acharem interessante podem inspirar-se
no sistema planetário de Copérnico, que foi além de astrónomo
e matemático, um grande médico. Honramos ao seu mérito.
Sauda~oes cordiais. Até a próxima aula" .
Passaram-se vinte dias sem que viesse correspondencia do
estrangeiro. Urna bela manha, abrindo as cartas que chegaram,
c. .ncontrei a mensagem da "Academia da Ciencia Positiva da
Propaganda":
"Retornamos a ordem de pensamentos que nos or ientou no
início da aula anterior, quando abrigávamos A1istótelcs, na contribui~áo que podía trazer á prática efetiva, biológica da medit~áo. O fato de Aristóteles ter tido cochilos científicos, mais
pela carencia de recursos da época, do que pela lucidez da sua
inteligencia privilegiada, nao é que o filósofo vai dei'Xfl,r de ser
considerado um genio. Nem Sócrates, nem P...ntístenes, nem
Platao! Incorporamos, de Aristóteles, princípios verificados a té
hoje, filtrados pelas gera~óes de dois mil anos, que vem constatando a beleza de seus métodos e conceitos.
O sistema de ensino do sábio, aplicado com succsso no próprio Alexandre, o Grande, da Macedonia, que conquistou o
mundo da idade em que viveu, - era o de enunciar as verdades
científicas, meditando em passeios!
Em vez de ·ficar o aluno passivamente sentado, aperreado, em
muitas ocasióes nos ambientes de pouca luz, menos ar e muito
barulho, - o matriculado recebia ensinamentos e sobre eles me-
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ditava, PASSEANDO, em liceus, em jarc:Iins sombreados, agradáveis a vista e ao olfato, longe do ruído ensurdecedor das cidades!
Os resultados das li~óes de Aristóteles foram tao notáveis que
seu método atre,vessou idades, tabús e guerras de conquista,
i,.indo até nós, como nome de sistema peripatético, palavra grega
que significa passeio!
No passeio, o espírito rejuvenece, voltando aos tempos da
crianºª que salta, pula e brinca num mundo born e alegre. No
passeio o corpo se revigora ao rí tmo das boas exaustoes pulmonares e os músculos saem do re!axamento sedentário da vida
intoxicante e má das metrópoles. No passeio as tracas organicas
se processam ao calor de predisposi~o espiritual fav:orável,
rurando doentes, dando fór<_;as a outros, para a !uta diuturna
do viver! Os colégios atuais, e principalmente os do teu país,
assimilaram a caricatura do inétodo peripatético, legado por
Aristóteles. F'izeram os recreios. Após a explanaºªº de aulas entorpecentes, soltam as crian~as para os recreios que é o instante
mais almejado, mais querido dos alunos. O processo de Aristóteles é de urna sin1plicidade que confunde os da rotina. Se o recreio é o lugar mais querido do aluno, entao vamos dar as li~oes
no recreio. É o que fazia Aristóteles. Quando, porém, que urna
verdade como esta poderia entrar numa cabe~a fálica, como a
que tens a.í, na diregao das e oisas do ensino do Brasil?! Acreditamos, frenológicamente, que nunca!
Aristóteles f oi um genio. Seu método foi incorporado a nossa
Acade1nia, que o prescreve para os alunos e mesmo para os mestres, porque a vida sempre continua.
Tuas. medita~oes devem ser feitas P ASSEANDO !
Recapitulamos: tens os elementos, já, da meditac;ao: TEOREMA -

AGUA -

FLORESTA e. . . P ASSEIO.

MATEMATICA -

MúSICA

-- HISTóRIA O princípio que te demos, em aula anterior, foi este:
•

As palavras sao como as criaturas; tem alma
e glándulas de secreqtio interna.

Ternos retardado bastante a demonstr~ao deste teorema.
,
Sua aplica~ao é tao imensa, tao útil, tao grandiloquente, que dei:xamos o pensamento rolar em considera~Oes históricas, cienti-
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ficas e anedóticas, para que a curiosidade da demonstra~ao do
princípio se incorpore, como insulinas da fixa~ao dos a~úcares,
as tuas células cerebrais. Enquanto protelamos a demonstra~ao,
ao lado da curiosidade despertada, semeamos observa<;5es históri,c as que preparam climas de compreensao.

I

Como pórtico da demonstra<;ao que te daremos, concentra-te no magnetismo que as palavras de Copérnico, t erminando
sua dedicatória a Paulo III, traduzem: Glória a Deus nas alturas
r paz na terra aos homens de boa vont ade! Tudo isto, dito num
livro de astronomía, que falava as palavras do movimento dos
astros, - repercute na imagina~ao dos que ouvem, com sonoridade de magia e de encantamento. A volúpia desta magia invade
os cor~0es, quando se dirige ao m undo da ilnagina~ao. É como
que se desprendessem molas das catapultas cerebrais, gerando
impulsos que se querem concretizar em feítos universais . As palavras que impulsionaram as Cruzadas confirmam o raciocínio.
As palavras se comportam con10 certas criaturas simpáticas
e atraentes. As palavras se comportam ou tras vezes, como un1
pai carinhoso, que procura o bem estar e a felicidade de seus
filhos. As palavras sao criaturas que nos seduzem e aprisionam.
"As ilusoes sáo para o coraqáo do homem o que as asas sáo para
os pássaros: o único ponto de apóio. A sedu~ao do conceito tra-

duzido por estas palavras, ditas por Victor Hugo, sao o pórtico
da demonstra~ao do princípio que nossa Academia consígna
como fundamental e que a vida confirma com os slogans que
movem gentes e idéias . Eis os elementos da demonstra~ao do
princípio:
"Durante muito tempo a humanidade vinha definindo matéria como sendo " tudo aqui lo que ocupa lugar no espago".
Aceita esta norma, o mundo continuava a rola r segundo os princípios de Copérnico, Galileu, Kepler, Newton e outros ases do
pensamento. Tudo estava assim nas alvoradas do século XX. As
necessidades, porém, da vida vinhan1 aumentando. As exigencias
da curiosidade científica inyadiam laboratórios, perscrutando intimidades das moléculas e dos áton1os! Se Becquerel notara as
radia~oes invisíveis do uranium, o casal Curie retirara com par
celas d'alma da sua dev~ao científica, de toneladas de pechblenda, a grama de rádium que iria assombrar o mundo!

'
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Se a geometría de Euclides satisfazia para as necessidades

comuns das coisas imediatas, nao se prestava mais aos anseios
dos físicos que mediam velocidades das irradia~0es emitidas pela
droga do casal Curie!
A ciencia

pela estrada da físico-química, quando
chegou um dos nossos colaboradores - Albert Einstein - contando e provand0 que a matéria nao era somente aquilo anteriormente visto. Matéria seria definida dali por diante, em termos
de energia, sendo que urna de suas características era a já
ct>nhecida inércia . Para que o aluno bem recapitule, diremos
que : inér cia é a t endéncia que tém os corpos de permanecerem
no seu estado de repouso, ou de movimento. Assim, dentro do
conceito de Einstein, tudo o que manifestar inércia, ipso-facto é
m atéria. A concepGáo antiga, con10 vemos, evoluira.
,
avan~ava

Nao é somente matéria aquilo que ocupa o espago que qualquer malandro queira ocupar . Provavelrnente já observaste,
quando esperas condu9ao nestas filas que ornamentam tua
cidade, um bonde passar. Se nao observaste ainda, trata de ver
e meditar sobre o problen1a. Trata de notar que quando aquela
nlavanca presa a parte de fora do teto do bonde que se arrasta
pelo fio que t ransmite energia aos motores, se desprende, - po1·
um solavanco qualquer do veículo, - aparece urna chispa, urna
faisca elétrica . Este fato aparentemente sem importancia, se
presta a gr andes interpretac;oes . o f enomeno a primeira vista
s1mples da centelha é chamado em eletricidade - self-induc;ao
- que nada mais é senao a tendencia manifestada pela cor- '
rente elétrica, de continuar, - apesar de o fio estar separado da
alavanca, - o seu movimento para o interior dos motores que
acionam o veículo. Agora ve, aluno, a marav,ilha do espírito
interpretativo, conseguido pela medita<;ao:
Inércia é urna característica inseparável da matéria . Tudo
que inanifestar inércia é, inapelaveln1ente, matéria. A faisca
saída do fio do bonde, com a alavanca desprendida, tendendo a
continuar o ino\imento, é inércia e logo é, inapelavelmente, ma··
téria.. Nestas condic;6es, eletricidade é matéria! Resumindo:
fenómenos de self-indu<;ao provam que eletricidade é matéria.
Todas estas apreciaºóes da relatividade einsteneana sáo elementos da demonstrac;ao do princípio:

\

•

HISTÓRIA SECRETA DA FuNDA~AO BRASIL CENTRAL

31

As palavras sáo como as criaturas. Tem alma
e gUindulas de secreqao interna.
Como ficou evidentemente provado, com Einstein, fenómenos
nao entrevistos anteriormente como matéria, foram definidos
como tal, pela característica comum das diferentes formas da
energía. Assinalaremos o processo ao nosso teorema:
A característica geral da criatura deste mundo atribulado é
conduzir ou ser conduzida . Desde épocas do homem das cavernas, desde o período da vida gregária, de tribos, clas nómades
ou fixados, se o chefe conduzia, os clas eram conduzidos, con1
as ocorrencias mistas das influencias recíprocas de indutor a
induzido e de induzido a indutor, definidas, magistralmente, pela
palavra de outro de nossos colaboradores, Augusto Comte:
o homem se agita e a h unianidade o conduz!

Dentro deste conceito visu alizado, també1n, em t ermos de
energía do raovimento das massas--individuos, encontramos de··
monstra~oes para o nosso teorema.
Tudo o que determinar o movimento das massas-homens,
e movim ento gerado desde os reconditos do mundo subjetivo
do seu pensar; tudo o que expressar esta condigao; inostrar as

massas-homens "perman ecendo n o estado de repouso ou de movimento", das energias que possuem, é material humano e, como
tal, criaturas que tem :
Alma e glándulas de secre<;;fio interna .
•

Teologicar/l,ente, com Sao 'Tomaz de Aquino, diríamos: assim como Deus fez o homem a sua imagem e perfeic;ao - o
homem fez as palavras tarnbém a sua imagem e perfei<;ao! ( * )
A palavra é urna emissao luminosa, elétrica, sonora, energé-

tica, do homem que envia sua mensagem, sujeita pelos impulsos
de sua origen1, - as leis da inércia, do atavisn10 e da hereditariedade!
As palavras, co1no as criaturas, tem conduzido a humanid.ade, através dos t empos e dos séculas; as palavras tem sua alma
e suas glandulas. Os exemplos aí esta.o :
('>)

Nota da Academia: Se é que nos homen s há perfei<(áo.

•
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Os

SLOGANS

que conduzeni as 11iassas !

"Slogan" é um termo que vem do Gaélico, língua fá.lada na
antiga Britania, derivada do Celta. ~ste povo, se bem que sem
maior unidade política, dominou a maior parte do mundo de
dois mil e quinhentos anos atrás. Habitavam e percorriam aqueles nossos semelhantes, as zonas hoje chamadas Alemanha, Austria, Fran<;a, Espanha, Itália e Ilhas Britanicas mais tarde.
Hábeis na metalurgia, os celtas tinham a mania de "oxigenar''
os cabelos com um sucedaneo cuja fórmula nao legaram aos vindouros. Legaram sim, os celtas, certos hábitos, principalmente
alguns muito bem melhorados pelo teu país. Somente aos chefes
dos clas era permitida a poligamia. Ao chefe polígamo competía o sustento de suas mulheres. A heranc;a legada pelos Celtas f oi estilizada por teu povo .
Os chefes de servi~o do Governo nomeiam para os cargos
públicos suas várias esposas, o que os alivia, sobremodo, dos encargos de primeira necessidade, como alimenta~áo, vestuário e
institutos de beleza. Tuda, como sabes, evolui e nós, os contemporaneos, com as heran<1as célticas, mostramos em voces, que
sabemos acompanhar o progresso, - no amor, na siderurgia e
na aplicas;ao da "Ciencia Positiva da Propaganda", com Joao
Alberto e outros líderes . Legaram aqueles arianos ("oxigenados"), aos Gaélicos, - habitantes da velha Escócia, a palavra
Sluag-Ghairm. Sluag - exército, e Ghairm - chamamento,
brado, - fundira1n-se na palavra "slogan " que era, para o clá
dos Highlands, da Britania, um grito de guerra! As palavras,
como as criaturas, - observa - sofrem transformac;oes. As próprias leis do a tavismo e da hereditariedade nelas se manifestam.
Assim o "slogan" que tinha sido chamamento para o exército, ou
melhor, que f ora convoc~ao para as fór~as armadas, transfor..
mou-se em grito de guerra para as clas escocesas e veio, em
turismo, pelo nosso mundo atu.al, para significar qualquer frase
curta ou palavra incisiva, sintetizando vantagens de um produto,
de urna marca, de urna firma, de urna dou trina ou de urna idéia.
Sempre atavican1enie ligado a seus ancestrais, o cidadao
Slogan é um aliciador que convoca adeptos, é u1n brado de guerra
que congrega n1assas para lutas partidárias. É o cidadao que
desfralda a bandeira na defesa de' seu pensamento.

e
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Modernamente, a palavra "slogan" vem se transformando
no sentido do pejorativo, fato que nao altera, senao justifica
nossa tese. Outras palavras tem a tendencia de mudar o
significado para o oposto do que inicialmente seus radicais queriam traduzir.
Ligam-se estes termos a certas psicoses que agridem algumas criaturas pelo homo-sexualismo que praticam. Inicialmente classificados como homens, traduzen1, mais tarde, seus
gestos no feminino.
No mundo de certas :r:nulheres a psicose das inversóes pode
ser contada pelos versos de Safo, escritos na Ilha de Lesbos. Há
ainda outras palavras que, conforme a frase em que sao empregadas, podem ter, apesar de opostas, a mesma significa<;ao. Isto
é: palavras antónimas, se tornando sinónimas. Exemplo:
A Lua é um astro que já viveu .
A Lua é um astro que já morreu .
Viver e morrer, nesta frase, sao expressóes sinónimas .• Palavras há que se comportam, as vezes, como outras tantas criaturas. No íntimo sao urna coisa. Na aparencia sao outra coisa,
mas se conduzem na frase das vidas que levam, como se hou'·esse sinonimia entre seu agir e seu pensar exterior. De passagem, caracterizamos, ao aluno, ser urna n ecessidade tornar-se
urna espécie de sinónimo nas atua~oes da Ciencia Positiva da
Propaganda. Inspira-te nesta atitude dada pelo presidente da
F. B. C. : urna ocasiao ele fez urna conferencia na Associa<;ao
Brasileira de Imprensa, onde se encontrava o mundo oficial da
tua metrópole. Falando sobre os objetivos patrióticos da FirmEt.
que dirige, mostrou como tinha encontrado os míseros habitantes do Brasil Central. Os corpos daqueles brasileiros, clisse o
Ministro, eram cobertos de andrajos e, subnutridos, sem médicos, náo dispunham de um padre que zelasse pelas suas almas
de homens como nós (sic). No momento em que enunciou esta
expressáo, o olhar do mestre foi compassivo, foi devoto, dirigindo-se aos curas presentes a conferencia . O mestre nao é
religioso, nunca ergueu uma ora<;ao, nao acredita em Sao Tomaz
de Aquino, nem nos milagres de Santa Teresinha, mas se comportou na frase enunciada, como se fósse sinónimo o caráter
e a expressáo do pensamento. Tudo correu otimamente. Já no

•

•
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outro día conseguiu, de católicos ricos, vários donativos para
a Firma.
Voltando as nossas aprecia~oes sóbre a significa~ao e o valor
das palavras, diremos que elas se agitam através das idades e
das gera~oes, guiando o movimento ora num sentido, ora noutro.
. O encantamento que despertam, pode conduzir as massas tanto
em rumos construtivos, como em dir~oes negativas, demolidcr
ras. O poder energético de suas vibra~oes se aplica, tanto no
~entido da magia branca, como no da negra.
Exemplo interessante tiramos da revolu~ao que em 1793
ensanguentou o solo da Franga, estarrecendo ainda hoje os contemporaneos que olham para o passado. Naquela época LIBERDADE E CIDADAO tinham o poder de palavras mágicas. Seus ecos na acústica francesa eram tao violentos que
fizeram mulheres, como Mme. Roland, dizer - ao subir a guilhotina que se erguia diante da Estátua da Liberdade en1 París,
- antes de sua cabe~a rolar para o cesto companheiro da lamina
fatal, - voltando-se para a estátua:
"Oh! Liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome! ~'
A moribunda nao mentía, como nao mentiu André Chenier,
o poeta, como nao mentiu Lavoisier, o químico genial, como nao
mentiram todos os outros decapitados em nome da Liberdade!
O efeito destas palavras era de tal maneira retumbante que,
em outra ocasiao, Marat, o sangüinário, condenado a morte, manifestou como último desejo, falar a Assembléia que o condenara. Satisfeito o pedido, desceu da carreta destinada a levar
OA prisioneiros a guilhotina, entrou na Conven~ao e subiu a tribuna. O olhar de artista consumado, no jornalismo demagógico
de "Amigo do Povo", percorreu a Assembléia, demoradamente.
Contragoes nervosas, sinceras e falsas, preparavam a ressonancia desejada. Lágrimas correram-lhe das pálpebras, enquanto
retesava as cordas vocais que iam tomar pdi-te na cena de magia.
Estertorou: "Cidadaos! Nao é um culpado que está diante de
vós! É um apóstolo e mártir da Liberdade!"
As ovagoes tremendas que se seguiram a estas palavras foram o prelúdio da absolvigao sancionada, quinze minutos após
o inicio do discurso .
Carregado em triunfo pelas ruas, regressou a Assembléia
nara decretar com outros, solidários, a pena de morte daqueles
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que o tinham condenado, e qu€ ·por sua vez vieram a tombar
em nome da Liberdade e da Cidadania francesa.
Os exemplos sao repetidos, para que se infiltre profundamente no espírito do aluno - o efeito que as palavras provocam. Sabendo-se aproveitá-las, elas se comportam como verda:deiros ditadores a nosso servi\!O. Ditadura férrea, enérgica,
quando necessário - branda, compreensiva, técnica, se o caso
exigir! Somente penetrando na intimidade da fór<;a - palavra é que o aluno poderá adquirir a confianc;a e a argúcia que regerao a feitura dos Slogans, ditadores a servi{!o do reino do Verdadeiro Propagandista.
Come\!aremos pela defini<;ao dos dois tipos clássicos de
Slogans. Antes de definí-los, entretanto, convem fixar que_ o
aluno nao deve pronunciar em público o termo Slogan, en1 virtude do caráter pejorativo que estao emprestando, modernamente, a palavra . Poderás substituí-la por Bandeira, Lema,
Princípio, Roteiro, Máxima, sem que a essencia fique alterada .
Há dois tipos clássicos de Slogans:
10 -Permanentes;
2º - Passageiros ou eventuais .
Em linguagem militar se diria:
,
1o - Fortifica<;ao permanente;
20 - Fortifica<;ao passageira, ero ca1npanha.
Chamam-se Slogans permanentes aqueles que ve1n talando
aos denominador es comuns dos pavos, independentemente de !atores raciais de cada um . Há ainda, entre os permanentes, Slogans que se diferenciarn pelas características individua is de cacL-'1
povo e outros que falam a antropogeografia das Yárias latitudes
de um mesmo país. Sao os Slogans de terceira ordem que se
referem as condi~5es regionalistas de cada zona.
Chamam-se Slogans passageiros aqueles que falam ao clima
psicológico do mom,e nto. Nada melhor de que as imagens da
História para fixar exemplos:

'

"Ama teu próximo como a ti mesmo".
a bandeira da paz. É o sussurro de concórdia feíto a todos
os povos do universo, nao cumprido pela maioria, mas concorl'endo para a aglutin~ao da idéia que move fiéis na trajeÉ

,

(
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tória definida por mil novecentos e quarenta e cinco anos de
existencia!
"Todos os meios sao úteis para alcanr;ar os fins" .

o Slogan de Maquiavel, o teórico. Máxima multo pouco
mencionada mas cumprida por urna esmagadora maioria, rela·
tivamente aos que seguem o lema anterior!
É

"Procede como se a máxima resultante de tua a~ao
se tornasse, 'por tua vontade, em lei natural
e geral" !

o Slogan da filosofía de Emanuel Kant, nascidos ambos
em Koenigsberg, Alemanha. O nebuloso do princípio é de
rnolde a encantar eruditos, pelo que nao compreendem. O pai
desse Sloga.ll chamou-o de "Imperativo Categórico". Sente-se no
nome de batismo, o militarismo prussiano as voltas com a filosofia. A "convcca~ao ao exército" de Kant é feita em termos de
rervü;o n1ilitar obrigatório; no modo Imperativo, tao diferente
do meigo aceno de paz do "Ama teu próximo como a ti mesmo" !
O Imperativo Categórico nao é mais do que a segunda ediQao, revestida e aumentada do "Nao fa~as aos outros o que nao
queres que te fa~am", que dito de maneira co~plicada atrai
muito os eruditos. Chamamos a aten~ao do aluno para este
fato. Os Slogans que dao bom resultado nos meios científicos
puros, que nao dispóe1n de laboratórios experimentais, será.o os
'redigidos em forma bem embrulhada; quanto mais nebulosos, melhor !
Se Kant arrastou multidoes para seu partido filosófico, o
Slogan: "Alemanha aci ma de tudo!" sugerindo que se mate
·contanto que a Alemanha fique acima, levou milhoes ao suicidio e ao assassinato coletivo .
Estas observac;oes mostram que os Slogans a serem feitos
·na Alemanha devem sugerir lutas, combates, in1perativos, exigencias, alegria. . . mas pela f ór~a !
É

1

"Subordinar as constru~óes subjetivas aos materiais objetivos donde elas emanam" .

2ste Slogan, batizado por seu autor - Augusto Comte de Primeiro da Filosofía Primeira, fez muitos adeptos em teu
país. Táo ardentes se tomararn que resolveram tirar Jesus

..
..
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Cristo do Altar ; n o lugar vago, colocaram um livro, a Síntese
Subjetiva do Mestre que, fundando religiao própria, fez missíon ários fervorosos n o Brasil .
Observa o alcan ce de um bom Slogan. Ele impressionou
eruditos sem laborat órios ou oficinas. Como Augu sto Comte sinceramente aconselhava oficinas, os missionários brasileiros de
D1:il oitocentos e oitenta e n ove, nao dispondo delas, r esolveram,
em reuniao secreta, fazer urna. Pr oclamaram a República. Os
efeitos, ninguem rnelhor que tu, como brasileiro, poder á descrever . Tensa n1ao a Dernocracia Económica do Presidente Varg~.
para inspira<;áo .
Trocando a nota de mil cruzeiros de Augusto Comte, err1
notas de cinco, dava o seguinte: se tens vontade de criar um
motor de automóvel, para faze-lo, nao podes deixar de dar uma
espiadela nos motores já existentes, da Fábrica Ford, Chevrolet
ou outras. Quanto mais visitares fábricas, mais em condi~6es
estarás de fazer teu motor.
A América, por outro lado, também ensina que se o motor
que fizeres, sair parecido com os já existentes, corres o perigo de
t omar um processo e indenizagao conseqüente, por imitares mot ores pa tenteados. Isto, entretanto, n ao invalida a t ese de Augusto Comte, que foi urna grande cabec;a. Seu Slogan traduz o
que Arquimedes disse há dois mil anos, repetindo, aliá s, o que
ouvir a de alguns egipcios: "Nada reside n a inteligencia que nao
tenha passado através dos sentidos" ! Para desgraga de Dom
Pedro II, os missionários brasileiros, se conheciam muito pouco
Arquimedes, dos Egípcios só tinham urna vaga notícia.
Augusto Comte muito ensina para a elabora~ao dos Slogans. Urna ocasiáo ele disse: "O que o homem nao compreende,
venera".
É urna grande realidade, provada pela história. A humanidade vive correndo atrás de símbolos, de mitos. Os Slogans.
aprendemos com Au gusto Comte, devem f alar muito mais a
imagina~ao do qu e ao raciocínio .
Sempre qu e possível associa aos teus lemas um símbolo
qualquer, pois ele te ajudará a falar
mundo incomensurável
da em~ao. Se nao puderes projet ar u m símbolo, aproveita, em
estilo barroco, u m que esteja a mao, já existente, mas aproveita
sen1pre o símbolo.

ªº
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"Náo f~as aos outros o que náo queres que t.~
•
faqam"!

i!:ste Slogan foi citado para esclarecimento da razáo pura
de Kant. Cabe repetí-lo, pois seu aproveitamento se comporta.
muito bem, nos momentos em que o Líder se encontra na eminencia de linchamento ou de surras de algum alucinado.
Vejamos, agora, alguns tipos de Slogans passageiros, que
foram usados com bastante sucesso em teu país:
''Fa<;amos a revolw;áo antes que o povo a faqa"!

Fez maravilha.8 esta bandeira. Todos os do povo pegaram
em armas para fazer a revolu~ao. Menos um: o pai do Slogan!
Sentimo-nos na obriga~o de reverenciar seu mérito e sua inteUgencia. Enquanto os imbecis, os do próprio povo, corriam aos
quartéis para pegar em armas e brigar, com medo de que o próprio povo (?) viesse a fazer a revolu~áo, o Líder tomava cafezinho
em casa, meditando nas verdades que conduzem as massas a
luta. Cumpriu, também, aquele Mestre, o nosso Princípio Gera.l, que bane a viol~ncia, pois nao quis saber da briga, a naG
ser indicando, para os violentos, os caminhos da guerra! Foi
um Líder!
"De3ta viajada ou 3e volta com honra ou
volta mai.3" !

nao

se

Muito bonito este Slogan! Sonoro, metrificado, falava, com
Ploqüencia, ao regionalismo crioulo do Estado do Río Grande do
Sul. Aquele povo se conheceu viajando. Viajando, nos seus primórdios, em carretas e a cavalo pelo descampado e pelas coxi.lhas, na expulsao do espanhol invasor. Viajando, conheceu os
acampamentos, os bivaques. Viajando conheceu o "churrasco"
e o "chiman·ao"! Viajando, amou, sofreu, lutou! Viajando conheceu a vida, viajando morreu!
Bonito aquele Slogan. Colocou-se no pórtico da luta que se
feriu em tua terra, coro a majestade de um outro, posto no frontR..spício de um prédio que abrigou o mundo: a Assembléia Nacional Constituinte Francesa de 1791: "A liberdade de uro cidadao com~a onde a liberdade de outro cidadao termina"! E ter-

"
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minou num crepúsculo de oitenta anos de ditadura, até que
Tiesse novamente a Democracia.

"Desta viajada ou se volta com honra ou néio
volta mais" !

'

s~

Se o come~o da viajada foi iluminado, o término foi de crepúsculo. A penumbra nao destrói, senao refor~a, a tese defen··
dida pela Academia. O objetivo do Slogan cumpriu-se . :Ele ditava a Iuta e a luta se feriu.
O Slogan cumpriu sua missao! Desta vez seu pai nao ficou
em casa. Viajou . Regressou com honra e. . . com a int erventoria federal no Estado. Alguns nao voltararn! As cruzes está.o no
carninho percorrido! Outros regressararn com honra e. . . con1
os cargos que ocupavam preenchidos na voita! Outros ainda nao
regressaram e, como nao tinham voltado, a honra estava salva,
fato que permitiu a tornada dos cartórios, ministérios e presidencias!
O término da viajada, o bivaque a sombra da República, foi
feito no crepúsculo! O da Fran~a durou oitenta anos. ~ste,
quanto tempo durará?
Os elementos estao contigo, que vives no clima dos acontecimentos, caro discípulo. Aí está a sabatina. Responde quando
julgares conveniente! Até a próxima aula. Que os fados te protejam. Saud~oes cordiais".
Naquela Academia o aluno de fato tinha que pensar e, da
medita~ao, tirar conclusoes que seu espírito indicasse! Eis urna
das cartas que enviei aos Catedráticos:
"Meus caros e amados mestres:
Venho assirnilando os conhecimentos que rnandais na medida que minha fraca inteligencia permite. Fosse eu dotado de
urna parcela da magnificencia que orna os cérebros iluminados
de Vossas Excelencias, e mais facilmente poderia compreender
o quanto tem de grandioso, de belo, de útil a vida, os ensinamentos vindos deste Templo da Sabedoria. O pouco com que
a natureza me dotou, porém, já permitiu vislumbrar uma parte
do véu da verdade!
I
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. A gratidao para com meus Mestres será eterna. Jamais poderei pagá-la.
Tao depressa recebi o "Western" de Vossas Excelencias, recomendando o envio das n1ensalidades atrasadas, corrí ao Banco
do Brasil para fazer o passe. A demora, contudo, em enviar os
trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00) foi devida a nao ter eu
conseguido taxa oficial de conversa.o da moeda. Tive que recorrer
ao seguinte estratagema: várias firmas comerciais da culta Nac;ao de Vossas Excelencias, como mensageiras da boa vizinhan~a,
tem negócios no meu país. Entreguei o dinheiro numa firma
idónea e ela imecliatamente, em cifrado, transmitiu a ordem a
Matriz. Os inconvenientes encontrados foram descobrir firma
idónea e, em vez de pagar trezentos mil cruzeiros, tive que
desembolsar trezentos e quarenta mil. Duzentos cruzeiros foram
levados a conta de comissao e trinta e nove mil e oitocentos a
conta do cifrado, remetido a Matriz, em nome do Tesoureiro
do Templo.
Se comento estas ninharias numer1cas, é procurando, modestamente, seguir o método preconizado por Vossas Excelencias: enunciar uma verdade, deixando o pensamento rolar ao
sabor dos conhecimentos adquiridos, na unidade da tese defendida.

Há coisas, amados Mestres, que se nao pagam em cifrados
ou em cruzeiros . Entre estas coisas coloco os princí pios e teoremas que vem das cerebra~oes de Vossas Excelencias, iluminando
mundos, dando esperan~as, exaltando o genero humano!
Ao transmitir, a Vossas Excelencias, as pulsa~oes de minha
alma, - humildemente pedirla que as próximas li~oes desfizessem algumas dúvidas que esta.o pertubando minhas medita~óes. As dúvidas sao estas:
10 -

Poderá um aluno, buscando a parte prática de laboratório, aproximar-se da zona de influencia de um
diplomado pela Academia? Esta dúvida expressada.
numa homenagem a Copérnico, astronomicamente,
perguntaria assim: poderá haver sinergismo ou existirá antagonismo nas eclípticas celestiais do Diplomado e do aluno?

'
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20 -

Tendo observado as atitudes de certos políticos, jornalistas e industriais brasileiros - e, para atender a
resposta que Vossas Excelencias mandarao da primeira dúvida, quais sao os verdadeiramente credenciados pelo Templo?

3º -

Pode um aluno fixar limites para um Diplomado laureado (conforme Vossas Sabedorias comentavam em
aula) cujo nome, Ministro Joao Alberto, figura aí~
como Mestre para América do Sul e Central, Antilhas
e parte do Canadá?

Amados Mestres, - se quisessem Vossas Eininen cias dar um
pouco da água que saciasse a sede destas dúvidas, mais m e inicia!'ia nos Mistérios do Templo da Sabedoria.
Com rela<;ao a parte de laboratório, tenho feito exercícios
musicais precários! Tentei vários instrumentos, porém sem
maiores resultados. Os professores dizem que eu nao tenho jeito
para a coisa, e tanto é assim que, por muito favor, só conseguí
e.té agora acompanhar urna n ova versao das "Saudades de Ouro
Preto", em dó maior, no cavaquinho. Já os outros tons me atrapalha1n; só consigo fixar bem o dó, e assim inesmo o maior, pois
o menor me entorpece os dedos . Em m atéria de sustenidos, nao
é bom comentar. Minha inibi~ao é completa .
Há dias fui fazer urna visita ao Mestre dest e h emisfério,
atualmente morando em Copacaban a. Encontrei-o revolvendo
urna questao de mínimos múltiplos comuns das Valsas Tristes
de Sibelius e Chopin, num piano de cauda .
E, detalhe que me chamou a aten~ao: o Mestre estava descal~o; estava de pés, nao direi no chao, mas nos pedais do
piano. Fiquei intrigado com aquilo, se1n saber como interpretar
o fenómeno. Desconhecia a possibilidade ou nao de um aluno
interrogar um Diplomado. Ante a ignorancia dos fa tos, resolvi
despedir-me de urna simples visita de cortesía. Levei nos ouvidos.
Gs ecos das valsas tristes e na cabe<_;a o martelar das dúvidas!
Quererao Vossas Eminencias esclarecer esta parte também?
Humildemente oscula as frontes alcandoradas de Vossas sabedorias, o servo fiel .
CARLOS TuLLEs, engenheiro" .
•
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Nao demorou muito tempo a resposta. Era urna li~áo longa,
€rudita, quase completa. Sua tradu~ao é esta:
"Comunicamos, que1ido discípulo, o recebimento da tua ilustrada missiva e do cifrado, enviado por intermédio dos nossos
mensageiros da boa vizinhan~a . Usaste de bom expediente. An··
tes de tudo queremos felicitar-te pelos progressos que manifestas
em tua carta. O simples fato de teres "dúvidas" para as quais
pectes esclarecimen tos, é ótimo sin to1na. A dúvida, para René
Descartes, alicerce de nossa estrutura~ao academica - é a base
de ausculta~áo filosófica. Aceitar as coisas á priori, sem investiga~áo interpretativa, é sinal antes de mais nada, de pregui~a
mental, advinda de avita1ninoses, ou de sífilis hereditária ou
adquirida. Com as dúvidas que manifestas, mostras nao ser necessário mandar-te o "Manual do Bem Nutrido", nem a lista dos
antisifilí ticos mais em uso .
Fazendo urna análise mais detida de tua carta, diremos que,
~m linhas gerais, revelas bom aproveitamento, mais na parte
metafísica, do que na parte física do curso . A inibi~ao para
música pura é fator terrlvelmente prejudicial. O cavaquinho,
por exemplo, deve ser posto imediatamente no fogo ou doado ao
Partido Comunista. Revelas, con1 a preferencia pelos tons maiores e entorpecimento dos dedos para os menores, um bom sinal,
que .será melhorado quando assimilares os sustenidos e bemóis.
A inibi~ao, por sua vez, que dizes sentir para a música, é
facilmente eliminável. As desvantagens de um curso por correspondencia se caracterizam nestas coisas; estivesses aqui entre
nós e tuda se sanaria coro rapidez. Nossos médicos, em quarenta
e oito h oras de testes, te eliminariam a inibi~ao que é produto
exclusivamente de recalques, alergias e sindromes. Deverás procurar um médico que fa~a clínica geral . Desaconselhamos especialista, se bem que os baja bons em tua terra, mas é perigoso
cair n as maos de um bom especialista, exclusivamente bom em
sua especialidade . Estas criaturas, a fór~a de especializarem-se.
distanciam-se da Unidad.e, fazendo da parte, especializagáo, o
mundo de seu pensar e pior, o mundo de seu agir. Desgra~adoo
dos que caem em suas máos. Como exemplo te citamos o caso
de um aluno, ex-deputado argentino que desistiu do curso por
correspondencia, vindo tirá-lo em nossos estúdios, direta.mente.
Excusado dizer-te que para os alunos internos tudo corre por

••
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nossa conta: alimenta~ao, vestuário, diversóes, habitac;oes, hospitais, regulari~ao de fun~óes sexuais, de acordo com a biotipologia, etc. . . tudo a base de ligeiro exame vestibular de qui·
nhentos mil cruzeiros, como sinal, sem prejuízo, já ves, das mensalidades permanentes. Comentando o caso do Argentino, te
diremos que um especialista já lhe abrira a barriga, na chamada
laparatomia exploradora (Freud) para estudar sua úlcera no
duodeno sem, contudo, eliminá-la. Examinado por nossos catedráticos, foi constatado que a úlcera estava ligada a seu sistema
nervoso, alterado pelas brigas com a espósa ciumenta e pianista
de fama. Feito o diagnóstico, imediatamente eliminamos a
causa, provocando o divórcio; o efeito, a úlcera, desapareceu.
Ao mesmo tempo, sua alergia pelo piano sumiu. Usando
1.tma expressao dita por voces brasileiros: de urna cajadada matamos dois coelhos: a úlcera e a inibic;ao pelo piano. Que este
exemplo te ensine sobre a escolha do médico necessário a teu
caso. Tem cuidado com a barriga e com as zonas urulógicas
e retais!
Responderemos, agora, urna parte das dúvidas que expuseste. Quando dizemos urna parte, é porque nao estás suficientemente iniciado (esotericamente), para penetrares em verdades
mais altas. A primeira dúvida foi:

\

1º -

pode ser feita, mas tendo certos cuidados.
Se o aluno, por exemplo, está em condic;óes de proporcionar
muita vantagem ao Mestre, sem ter, todavía, a intenc;ao de agir
no mesmo sentido do seu vetor, pode aproximar-se. Há sempre,
porém, o perigo de que desta ansia de infinito que invade os
diplomados, de o aluno ser eliminado ou deglutido. A nao ser que
se contente com as migalhas do banquete do Mestre; mas por
outro lado, contentar-se com migalhas é gerar complexos de in··
ferioridade, o que nao é aconselhável, freudianamente. Entrando na esfera de influencia do mestre, o aluno, além dos
inconvenient.es apontados, tem que nivelar-se aos peóes do "taboleiro de xadrez" do Diplomado. Dentro do nosso sistema prático, que tanto nos distancia de Maquiavel, o teórico - daremos
A

,

Poderá um aluno, buscando a part.e prática de laboratório, aproximar-se da zona de influencia de um
diplomado pela Academia?
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nm exemplo, tirado dos arquivos secretos da Academia, para o
Brasil : - nas tuas dúvidas, - relacionadas quase que diretamen te com o mestre para a América do Sul e Central, Antilhas
e parte do Canadá, Senhor Joao Alberto, Ministro e Presidente
desta firma, inteligentemente sloganizada de "Fundac;ao Brasil
Central", há dois cidadaos biotipológicamente identicos e calhados para pe6es ... do taboleiro. Um deles, Artur Hehl Neiva,
Secretário Geral da Firma e o outro, Antonio Mury, tesoureiro
e confidente. A diferenciagao cultural de ambos nao exclui o
biótipo. Se o prirneiro teve a oportunidade de um pai carinhoso,
bom, cientista que providenciou dar cultura (subjetiva sómente)
ao filho, o outro veio de partenogeneses bizarras que nao facultaram possibilidades ,c ulturais maiores. ~les, porém, se encontram na biotipologia, e na lei : "tudo na vida anda aos pares"!
o pretório da ligac;ao deste par foi a Fundac;ao Brasil Central,
dirigida com galhardia que honra nossos cursos, pelo Ministro
classe "K", do Itamarati! O mestre para a América do Sul e outras latitudes, - sabe perfeitamente que eles se cornplementam,
mas finge , inteligentemente, que nao percebe. Simula que nem
sabe de biótipos ou lei dos pares . Dá até motivos para que eles
se afirmem no que julgam estar fazendo a sua revelía.
Nada melhor do que dar exemplos, no genero da pista de
skis da Ciclóide de Galileu, - para que as idéias se firmem.
Há tipos classificados por Lacassagne, que tem ansias indefinidas, que as vezes se esboc;am no apoderar-se do alheio, com
a peculiaridade de cultivar, o mais possível, o espírito de conserva<;ao, nao diremos da espécie, mas da conservac;ao da própria
epiderme. Antes de mais nada, guardam-se. O instinto subtra··
tivo é, neles, muito grande . Sao certas formas sublimadas que
subtraem idéias, fatos, biografías, objetos artísticos, espelhos,
colares, bugigangas e. . . quando faltam outras coisas, subtraem
galinhas. E se comportam assim:
Vao passando por urna rua deserta e pressen tem pelo cheiro
<o olfato destes biótipos é apuradíssimo) que no pátio contiguo
a rua há galinhas no galinheiro. Pular o muro seria perigoso.
A epiderme correria perigo, quando mais nao fósse pelo esfolar
rlo corpo na parede. Puxam entao de um barbante do bolso. Na
extremidade da linha amarram um alfinete, dobrado em forma
lle anzol, que tem, como isca, um grao de milho espetado. Jogam
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o sistema por cima do muro e esperam. A incauta galinha, num
desejo muito honesto de sobrevivencia, querendo assegurar as
suas trocas organicas, engole o milho fatal. O Sublimado, distraido, pensativo, encostado ao muro, do lado de fora da rua,
como urna vítima do abandono social em que se encontra, vai
puxando docemente o fio em cuja extremidade esperneia o galináceo, cujo pescoc;o é retorcido, quando chega as suas máos, em
espirais que lembrariam as de Arquímedes se fóssem mais matemáticas. Consumado o ato, a galinha é levada a esposa, de automúvel, chapa oficial, como se fosse comprada por prec;o extorsivo no Mercado Público. Dentro do exemplo figurado, acontece
que o galinheiro por onde passaram os Sublimados, pertence.
como tantos outros, ao mestre .
Sua esposa, presenciando a cena, quando o galináceo cacarejava na ascensáo mural, corre para dentro de casa e chama o
Ministro: estáo roubando nossas galinhas com um cordáo t O
mestre que ensaia, talvez, urna meditac;áo no piano ou na cítara,
nem sequer pestaneja. A compreensáo, para ele, como grande
iniciado, é total do fenómeno. E responde a esposa: Nao te encomodes querida. Isto é coisa do Neiva ou do Mury, que estao se
afirmando. Pára, Olha e Eseuta, como düia Viana Moog, o
imortal: deixando os dois agirem,. com a sensac;ao de que estao
ludibriando, automaticamente o senso positivo de afirmagao, da
vida do sublimado, mais fortemente se instala neles. Como corolário, sua dedicac;ao a mim, dono do galinheiro, será maior. Se
quiseres constatar as maravilhas da Psicologia aplicada, irás
.comigo amanha ao Laboratório Central, da Avenida Nilo Pec;anha, 23. Irás apreciar a confirmac;ao do que estou dizendo. Vou
r.hail).ar o Neiva e passar-lhe urna descompostura tremenda.
Direi que sua inépcia é total, que se ainda o suporto no laboratório, é devido, exclusivamente a Thalyr, secretária eficiente,
prática, que ensina as coisas concretas para ele. Direi que vive
em pleno mundo da erudigáo, falada nas quatro línguas que
halbucia, mas com o senso prático ainda ligado as formas elementares da vida das esponjas ou dos protozoários. Direi horrores para ele e irás ver como sua voz ficará convulsa, as lágrimas
correrao dos olhos que seriam doces, nao fosse a vaidade, nao
fósse o complexo da "eficiencia" que alimenta e venera.
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Verás minha querida, como o Neiva vai chorar! Vai pedir
as mais humildes das desculpas. Vai fazer todas· as promessas
que se emendará para o futuro e ... vai ser sincero nos juramentos. Se eu mandar que minta, ele mentirá; se mandar que
se deite ou se ajoelhe, ele deitará e ajoelhará. Mais ainda, meu
amor, se por um capricho eu pedir "pétalas de rosas" de Malermes, nao conseguindo originais, ele mesmo as imitará.
Olha, Pára e Escuta, meu amor. Nao te preocupes com a
galinha que perden1os. Ela encerra capitaliza~ao de um método
que, sinto bastante, nao estás preparada para compreender. Nao
te preocupes com a galinha que se foi. Vejo que ficaste aborrecida. Vou afastar tua tristeza, mostrando um pedacinho do vén
do Método Analítico de urna "Ciencia", que é urna "Arte" também: a Política. Vou afastar a tristeza que anuvia teu semblante lindo e con1passivo, este rosto que me encanta e que lembra, em Wagner, as Walkirias encantadoras que dan~avam as
n1argens do Rheno ao son1 de melopéias pagas .
Perdeste urna galinha, vou trazer-te dez perus. Ontem levei
para o Presidente assinar o decreto de nomea~ao, para estafeta
da Polícia Especial, de um recomendado do Apolónio, que perdeu
as duas pernas num acidente de caminhao, transportando perus.
Queres ver como conseguiremos sucedaneos da galinha?
I .iga o telefone para o Apolónio, o número está ali naquele
c.aderno ...
Aló - bom día, Apolónio. Como vai esta simpatía? Assim
é que é bom . Felicito a voce pelo sucesso da barragem do Sao
Francisco. Obra patriótica, enérgica, inteligente. . . Ontem
mesmo, quando levei o decreto para o Presidente assinar ... daquele teu recomendado para estafeta da Polícia Especial, tive
oportunidade de me referir a barragem. Como? - Nao! Disse ao
Getúlio ser urna obra da exclusiva iniciativa sua, patriótica, inteligente. . .. De maneira nenhuma, voce merece tudo, Apolonio .
. . . Nao tem nada que agradecer. Vocé manda, Apolonio.
Telefonei mesmo a voce para fazer um convite. Vou dar um
alm~o aquí em minha casa e quería que voce nao faltasse .
. . . Quando é? Depois de amanha. Sao poucos os convidados.
Vem o Góis, o Beijo, um milionário argentino em transito pelo
· -- o N apoi eao
- e voce,
. . ... ma1s
· n1nguem.
·
'? c orno..,
R10,
. . . Que e.
Se o nutra nao vem ao alm~o? Nao, nao, o nutra nao foi con-
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vi dado. Somos só nós cinco. Quería perguntar a voce agora,
.\polonio, se quer mandar uns dez daqueles perus gordos, bonitos da sua f azenda para comermos no alm&;o. . . Ein? ... Se dez
só chegam? Sim, dez chegam. Para cinco pessoas nao é preci..%
'll.ais! . . . Como disse voce, Apolónio? Quer mandar trinta? Naol
Náo é preciso .. . Bem, já que voce insiste tanto, mande os trinta.
Comeremos os necessários e o restante ficará como recordac;áo
~ua. Muito obrigado! Entáo até depois de amanhá. Um abra~o
para voce, Apolónio!
Como ves querida, perdeste urna galinha - ganhaste trinta
perus! ! Como é bela a vida contigo, meu amor!

•

"Poderá um aluno, buscando a parte prática do laboratório,
aproxim::•.i.·-se da zona de influencia de um diplomado pela Ar ·
demia"? Esta foi tua primeira dúvida. Respondemo-la em parte
com os exemplos figurados nas explícac;oes (secretas ) que te
demos. A resultante de nossas obser vagoes é que o aluno pode
aproximar-se da zona do Mestre, porém por período muito curto,
de modo a adquirir urna dose de experiencia, sem contagiar-se
pelos complexos dos peóes do taboleiro de xadrez.
o objetivo da Academia é fazer o Puro, eliminando todos os
resíduos próprios das criaturas .
Infelizmente, a perfeic;áo que buscamos, para os iniciados,
difícilmente é obtida, notadamente para os americanos do sul.
O trac;o predominante de voces é o excesso de "confianga", é o
abuso das leis positivas que se aplicam num sentido e que voces
já querem aplicar em outros, tao depressa ficam senhores delas.
Depois, voces tem a volúpia de subestimar o valor dos semelhantes. Acreditam-se genios que mobilizam massas e ditam acontecimentos e, num belo instante, tornam-se vítimas dos próprios
ventos que semearam.
No esoterismo ou na magia, isto é chamado o choqu e de retorno. Nao tem voces acüidades para evitar, com courac;as de
Sabedoria, os ricochetes dos projéteis que arremessam. Depois,
o amor pelas mulheres muito os perturba, a voces, americanos do
sul! Conseguida urna delas, difícilmente se diferenciam sexualmente, nos rumos apontados por Marañon e confirmados pela
vida das glB.ndulas de secr~áo interna. Voces sáo uns loucos
geniais que fariam mundos se náo f óssem as mulheres .

.
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Nossa aula está sendo dada . Que teu, espírito filtre onecessário, deixando nas areias da filtr~áo - os re.síduos perturbadores do cristalino que a água deve ter! Voces sao uns loucos
geniais!
Passemos a tua segunda pergun ta:
Queres saber quais os diplomados por nossa Academia, que
se encontram no Brasil, entre industriais, jornalistas e políticos, etc., de modo a regular teu comportamento oriundo da res~
posta a primeira dúvida.
Esta pergunta nao poderá ser respondida pela simples ra.J:á.o de que nosso curso é secreto, tanto quanto possível. Só acei ·
tamos al unos indicados por profissional já diplomado.
O caso de tua matricula foi excepcional. Proveio da tua
cur1osidade científica, que p oderia ser aproveitada, com sucesso,
em servi~os internacionais da espionagem consentida pelos países que se prezam, atra vés de embaixadas, consulados e adidos
militares!
Lerabramo-nos perfeitamente da curiosidade que tiveste
abrindo, como nos contaste no início de nossa correspondencia,
no vapor da ch aleira, a carta que o Presidente da Fundagáo
Brasil Central nos enviaria em mao. Lembramo-nos bem da tua
primeira m)ssiva, contando como o engenheiro San1paio, enviado
especial do Ministro na compra de metralhadoras com a verba
secreta do D . F . S . P. para a Polícia e para a Fundagao quando,
esquecendo a carta, por dois dias, numa gaveta, tiveste ensejo
de abrí-la n o vapor de chaleira do cafezinho servido no laboratório. A carta se refería as observag6es pessoais do ~Iinistro na
monografía que rem e tia: " M odesta contribuigáo do ex-aluno
.!nao Albert o ao estudo da desi.ntegra<;ao da matéria, através da
música e dos donativos feitos a ¡.,undagao Brasil Central"! Foi
urna contribui9ao notável a quela que leste sem compreender
bem, naquela época! Calculamos o espanto que te causou antes de receberes os flúidos, que já tens, de nossa Academia,
- nao notando a rela<;áo que poderia haver entre aquela monografia aparentemente inofensiva do binomio Música-Donativo.
com a física nuclear! O estudo do ex-aluno criou variantes no
sistema cartesiano do método necessário a investigagao científica da energía atómica! Nossos sábios sabiam que o átomo era
eonstituido por um núcleo central, carregado de eletricidade
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positiva, cercado por partículas carregadas de eletricidade nega··
tiva, os eléctrons. Sabiam que o elemento estabilizador do sistema, núcleo central positivo e cargas negativas - era o elen1ento chamado neutr6nio, como o próprio nome diz - neutro
-- isto é, sem carga nem positiva nem negativa. Este cidadao,
como um pai carinhoso, ou como os sistemas, usos, costumes e
religiao, mantinha o equilíbrio do casamento: carga positiva
central e eléctron n egativo. A individu alidade atómica, que caracterizava o corpo n1atrimonial da inatéria, que se diferencia
urna da outra por questao de n ú1ncro de filhos, de eléctrons, poderia ser quebrada, ou melhor o casamento poderia ser desfeito,
eliminando-se o pai carinhoso, o neutrónío - que asscgurava o
equilíbrio e a permanencia do átomo como casal que él O proccsso de intrigar o pai com o casal, de modo a que ele se divorc1asse é que era o busilis dos fisicos un iversais !
A monografía do ex-aluno, a inda classe " I'C' . n o Brasil, con··
correu, em observa~oes musicais e n as derivadas dos donativos,
- com urna pa1·cela, para os processos das intrigas que gerou o
divórcio atómico, e o conseqüente aproveitan1ent o da energia
irradiada no momento da briga . O cidadao neutrónio, deixando
bruscamente o par, calmo, tranqüilo, do átomo, com urna veloctdade qu ase igual a da luz, saiu conta gia11do outros neutrónios,
que abandonaram outros pares de áto1nos, que se divorciaran:
também ! Compara, aluno, os átomos aos casais que habit an1 a
tua bela cidade do Rio de J aneiro . A vida agit ada do gan ha-pao
diário tem, todavía, a calmaria do lar, do apartan1cnto, ou da
casa tósca ou primitiva que espera na volta do t rabalho . :J.Ias
eis que de repente, entra n a cidade um espirito malígno que di?;
assim: 'TODOS VA.O SEP ARAR-SE, OS HOiv.t:ENS DEVE~AO
PROCURAR NOVAS MULHERES, E ESTAS NOVOS HOMENS
E NOVOS FILI-IOS, DE MA:NEIRA QUE SEJAI\i! FORMADOS
NOVOS PARES ! ! ! ? - Se isto a contecesse cm forn1a generalizada, na tua cidade, que acontecería ?! Nao ficar1a pedra sobre
pedra na maravilhosa terra de Sao Sebastiáo do Río de Janeiro ~
Até que se for1nassem n ovos casais, vindos dos entrechoques de
todos os apetites adormecidos pelos milenios da vida do homem
sobre a terra, a rlest ruigao seria fantástica! - Terrivel! Isto, meu
caro, constituí a repartigáo do átomo ou a desintegragao atómica. No momento em que o pai carinhoso ou todas as instituí-
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desaparecessem, transformando-se o neutronio ern genio do
mal que abandona os esposos, contagiando outros neutronios, o
divórcio é conseqüencia imediata para todos. Agita~ao para
busca de novos lares, arrasarla na corrida, tudo o que estivesse
cm derredor! Foi o que acontecen cornos irnbecis dos Japoneses.
Largamos sobre eles o desencadearnento dos apetites de bilioes
de anos, adormecidos na imobilidade aparente da rnatéria!
Quando te contamos passagens da vida de Galileu, e a história da marca de cal feita na roda de urna carro~a que passava
numa rua deserta de Pisa, e dissernos, bruscamente, que aquela
observa~áo do século XVI veio concorrer para que as ressacas
nao destruissem as amuradas de tuas praias, - o fato era de
surpreender, enormemente. O momento, porém, que explicamos
a evolugao da ciclóide, mujto fácil foi a con1preensao!
~..ssim a contribui~ao do Mestre classe "K": A música e os
donativos feítos a F undaqáo Brasil Central, concorreu, entre
vários outros processos, para a descoberta da desintegragáo atómica! Nesta aula nao te daremos o espírito do rnétodo, pois seria
crime punido pelos Estados-~líaiores, revelá-lo agora! Que medites sobre o assunto.
Diziamos que o caso de tua matrícula em nossa Academia
foi excepcional, pois nao vieste indicado por nenhum diplomado.
Urna vez aberta a "monografía" do Presidente da Funda<;ao, no
vapor da chaleira, te deste pressa em escrever-nos, solicitando a
matrícula. Como já conhecias urna parte do segredo do Ministro e o nosso e te sujeitavas ao exame vestibular dos duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros, sem prejuízo das mensalidades - nao
vimos inconveniente em aceitar-te entre os matriculados.
Como ainda nao és diplomado nao te poderemos dizer quais
sao os outros Mestres no teu país. Queremos, porém, significar,
que há também Mestres que nao passaram por nossos cursos!
Sao mestres pelo conhecimento potencial que trazem do mundo
desconhecido de suas origens. Adquirida urna grande fortuna,
automaticamente se transformam em Mestres análogos aos bons
mecanices que fazem n1ilagres num torno, sem ter o conhecl·
mento teórico do assunto. :Estes "práticos" confirmam com a
' 'ida que levam o conceito clássico de economía: capital é trabalho armazenado. Dono de grandes fortunas, enfeixam em seus
cofres com ar condicionado, a labuta, o suor, as lágrimas, o san1
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gue de milhares de imbecis, que se agitam estupidamente neste
c1esejo de viver . - Neste desejo de viver! De se empolgarem por
urna paisagem bonita de um dia de sol! De se extasiarem, alguns,
por urna página de Beethoven ou por urna aquarela de Gauguin.
Outros, pelo verso de um poeta ou pelo vóo de um pássaro! E
mais outros que se enternecem pelo sorriso do filh o que desperta
ou pela carícia da mao que afaga e reconforta.
Se estes mestres prát.icos confirmam idéias de economía poHtica, desn1entem o conceito do grande Adams Smith, que antes
de ser economist a, escrevia livros sobre Princípios de Moral dando o móvel das a~oes humanas na Simpatía. O livro de
Adams Smith foi publicado em J 759. Mas hoje e sempre, servirá de roteiro para a vida dos homens que pensam ! Aconselhamos o livro aos nossos alunos.
Entre os m estres práticos nao vemos inconveniente de no1neá-los . Citaremos, por exemplo: -- Matarazzo! Como bom "Práiico" nao tem, todavía: o espírito do método Descar tes-Pitagórico, que orienta os nossos Diplomados . Queres um exemplo que
defina bem a coisa? Ei-lo: vamos figurar duas firm as. U1na, a
Matarazzo - outra, a Fu...n.da<;ao Brasil Central. Urna, dirigida
pelo Prático e ou tr a, pelo Mest re, o Perfeito Propagandista.
O primeiro fixou, há anos, residencia no Brasil. tendo chegado pobre, na miséria. Dedicando-se com afinco ao trabalho,
conseguiu fazer, depois de muito suor e muita esperteza, pequeno
capital. As habilidades de fenício, legadas por seus ancestrais,
manüestaram-se nele, coro tóda a pujanga daqueles n avegadores geniais.
O Prático, devendo quase que tudo a hereditariedade, foi subindo, foi subindo, até chegar, após vár ios anos, a culminancia
em que se en.con tra hoje. Nao soma uma fra<;ao or dinária, mas
nao se incomoda . Paga aos out ros que resolvem. Seu t alento de
pesquisador, no torno, se manifesta no exemplo que t e daremos.
Verás como o Prático e o Catedrático só se encon t ram no ponto
de fuga . . . da perspectiva do quadro . O primeiro, de~envolvendo
um trabalho de estiva, cavalar. O segundo calrno, tocando piano,
c1tara, violao, violino e ... peripateticamente, meditando nas Verdade0 Universais . Eis o exen1plo prático: na época em que voces
tinham aí a cha1nada Coordena~ao da Mobiliza<;ao Economica,
o Mestre classe K desenvolvia as fun~óes de Coordenador e Pre,
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sidente da Firma F. B. C. Era un1a fusao perfeita, inteligente,
de dois órgaos completados pelas fun~;é5es de cada um. Se a
Coordenagao íalava da Economia, indispensável ao viver de voces
todos, na quadra negra da História da Guerra Mundial - a Funda~ao Br 2s1l Central falava no Desbravamento, no Pioneirismo,
na Iv1archa para Oeste, em Patriotismo. . . etc! .. .

I
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Dentro das dificuldades económicas existentes, um dos produtos que n1ais rarearam esta va o ferro destinado as constru~oes
civis . Voces tem a manía do cin1ento armado - e, i pso-facto,
era indispensável o ferro que f.tz o miolo do cimento. Interessante de observar-se é que o ferro mais escasso, mais irecessário,
era ta1nbém o mais fino; tinha o diametro de 3/ 16" (tres
dezesseis avos de polegada}. As dificuldades m archando assim,
0s ''peces do taboleiro" do ministro fizeram luna inteligente
t abela de prec;os, em que aquele ferrinho _somente poderia ser vencüdo a Cr$ 3,20 (tres cruzeiros e vinte centavos) o quilo . Que
fizeram entao os práticos que fabrica1n este ferro? P...umentaran1
a produ~ao dele, de m odo a se tornarem patriotas, concorren do
para que a escassez diminu].sse . Isto diria J esús Cristo, se fosse
interrogado. A realidade brasileira disse o contrário . Os iabrl cantes de ferro, en tre eles Matarazzo, din1inuiram a produgáo do
ferrinho mágico de 3/ 16" . Se a quele ferrinho faltava, entao que
faltasse mais ainda, p orém por u111a circunstancia muito sonora
para eles . Já haviam criado a indústria ch~1nada Rela1ninadora - que era o seguinte : fabricavam fen·o grosso, nao t ao escasso, nas chamadas - Laminadoras . Levavam o ferro grosso.
pronto, para urna Ináqulna, que os deixava finos, no diám etro
de 3/ lC'' . A máqujna espren1cdora era a relaminaGao . As pró prias palavras ensinam a e oisa :
Lam inaqáo con1pletava as operag6es que o ferro sofre, desde
que sai das entranhus da terra até ficar nos díametros que
se desejam.
Relaminac;áo t!·ar__sform ava os diametros m aiores em menores e na bítola de 3/ 16" e que, por outra tabela inteligente, feita
pelos peoes, só podia ser vendido por CrS 6,50 (seis cruzeiros e
cinqüenta cent avos) . A diferen~a entre Cr$ 6,50 e Cr$ 3,20 com·
pensava reduzir o mais possível, a laminaºªº do ferro de 3/ 16".
Entra em cena, n este momento, o Prático. A bela capital do
Estado que chamais de Bandeirante, Sa o Paulo, passou a ter
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étezesseis fábricas relaminadoras. 'rreze dcstas fábricas era1n
controladas pelo A teórico.
Os lucros da venda do ferr o relaminado a CrS 6,50 o quilo
i á eram grandes, mas poderiam ser maiores a inda. Que faz o
prático? Envía o ferrinho mágico de 3/ 16" já pl'onto nas lamina doras para os locais onde deviam ser relaminados, se f ósscm de
rliametros superiores . Colocados em depósitos convenientes,
• saem para a distribuigao como se tivessem passado pelas ináquinas relaminadoras e n a base do prego oficial, honesto, da tabela
de Cr$ 6,50 o quilo . A simples passagem pelos depósitos, os carregava dos flúidos justifica.dores do tabelamento para os ferros
relamin ados. Como ves, o trabalho de prático exige tudo isto:
industrializagao, laminagao, relaminagao, depósito, caminhoes
de transporte, sonegag6es de dispositivos legais, etc . Um trabalho enorme .
Ve agora o t rabalho do iniciado na Academia, como é difel'ente, honesto, legal, limpo, bonito e feíto, ainda, em passeios de
aviao, de automóvel, de trem especial, que permitem boas medita~5es .

•

Voces estáo ai11da em plena época da Coordenagao da :r.A:obiliza\!ªº Económica, cujo mestre, atuando brilhantemente, conseguiu ser n on1eado para Coordenador! Sua idéia inicial, apoian do-se no cargo, era fazer da Ar.fJ.azónia um n ovo mundo . O próprio neme Amazonia já serviría para dar impressao de coisa
vasta, imensa como seu sonho, enorme con10 sua ansia de infinito e grande nos Slogans que daria. Mas surge, enquanto ele se
entregava aos projetos amazonicos, um major, de n ome Matos
Vaníque, que propusera ao Presidente urna expedic;ao a o corac;ao
do BrasH central e desconhecido .
Assim como Galileu surpreendeu num relance a curva gera da pelo deslocamento de um ponto da roda de urna carro<;:a
que passou por u rna rua deserta de Pisa, assin1 o Mestre para a
América do Sul ... pressentiu n um lampejo a curva da mais
t eloz descida (*) dos donativos que poderiam advir do ponto ge·
rado pelo deslocamento da idéia do l\/Iajor!
I\l'ao perdeu t empo . Incontjnente largou a Amazonia para
segunda ordem de idéias, e - chamando o Iv.Iajor ao laboratório.
(*)

N .A . -

Esofágica.

'
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naquele tempo no edifício da A. B. l. - explicou com Adams
Smith o "móvel das agóes humanas na simpatia", que o mandara
cha1nar, para expor idéias sóbre a idéia da Expedi<;;áo. Contou
que seu pensamento convergia cómo do Sr. Vanique, porém um
pouquinho ampliado. Em vez de organizar-se urna simples Expedi~ao, modesta, científica apenas, far-se-ia urna Fundat.;áo que
_ iria objetivar o próprio sonho do Presidente Vargas: - Marcha
para Oeste.

•

o

organismo Funda~ao, patriótico, dirigindo-se para o aban...
dona'1o ocidente, ne1n sequer policiado, falaria da Coloniza~áo,
falaria do Desbravamento, falaria da Serra do Roncador, do Rio
Xingu, do Río das Mortes, do Araguaia, do Pioneirismo; falaria
daquela tribo feroz, agressiva, etnológicamente ignorada, dos
Chavantes!

Perfeito! Notável! Sublime como ves, caro aluno, a perfor.;
-rnance deste nosso ex-discípulo. Os Slogans que seria1n empregados, sa tisfazem, como já percebestes, a todos os valores da
Eqüa\!ao do Propagandista Integral! Os Slogans saidos da
Maieutica inconfundível do Mestre, serviam tanto a Fortifica~ao Permanente, como a Fortifica~ao Passageira, na campanha
daquela "Marcha para Oeste" .
Nós mesmos, professores, chegamos a nos arrebatar quando
apreciamos este caso exemplar. N em só de pao - que exige
filas em teu país - vive o homem! Nao só de pao vive o homem,
mas também de "idéias que nao sao metais que se fundem,,, nem
padarias que substituem trigo por milho!
A idéia magistral do Mestre - observaste - j á o distancia
do Prático, em n1ilhas marítimas!
Conseguir para urna só Firma Comercial todas as categorias
de Slogans, náo é para qualquer um! Aproveitar, ainda de l~m·
buja o Slogan do Presidente da República que deveria assinar os
decretos-leis, é de urna acüidade que confunde mestres e alunos!
O dono da idéia primitiva, da Expedic;ao modesta, científica,
foi convidado pelo Coordenador, para chefiar a marcha para a
Serra do Roncador. Os náo iniciados na Academia j amais pene...
traro na intenc;áo de um Mestre. É urna questáo explicada por
Oarwin, na evoluc;áo das espécies.
Nestas condic;óes seguiram para "além, muito além daquela
serra que ainda azula no horizonte", como disse um de teus
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poetas, o major e a caravana dos peóes do taboleiro de xadrez
do ministro ainda classe K, incompreendido, vilipendiado pelos
!l'laledicentes de tua terra !
De passagem te diremos que a Academia tem arquivos secretos que fariam inveja a todas as gestapos ou gepeús do
mundo. Como demonstrac;ao desta afirmativa, contaremos que
a Marcha do Major foi feita legahnente: obedecendo a portarla
dSSim redigida:
PORTARIA N. 77, DE 3 DE JUNHO DE 1943,
DO COORDENADOR D.A lVIOBILIZAQAO
ECONÓMICA

ORGANIZA A EXPEDigAO RONCADOR-XINGU
o COORDENADOR DA MOBILIZAgÁo ECONÓMICA, usando
das atribuic;6es que lhe confere o decreto-leí n. 4.750, de
28 de setembro de 1942, e devidamente autorizado pelo
Excelen tíssimo Senhor Presiden te da República:
Considerando a nece3sidude de se criar vias de comunicac;ao como Amazonas através do interior do país;
Considerando a necessidade de se Explorar e Povoar
o macigo central nas regi6es cabeceiras do Rio Xingu,
atuulmente das mais desconhecidas da terra;
Considerando que esta explorac;ao constitui un1
passo decisivo para a realizagao do programa do Governo, sintetizado na M archa para o Oeste,
RESOLVE:

Organizar a Expedigao Roncador-Xingu, co1n
os seguintes objetivos:
a) Partindo da cidade de Leopoldina, sobre o R io
Araguaia, em Goiás, seguir na diregao geral de Noroeste
rumo a Santarem, sobre o Amazonas;
b) Procurar o ponto mais favorável sobre o Rio das
Mortes e fundar um estabelecimento de Coloniza<;ao;
e) Continuar a march~ galgando a Serra do Roncador e fundar no f>onto mais conveniente, que oferega
condi~6es de clima, terras próprias para agricultura e
facilidade para estabelecimento de u n1 campo de avia~ao, um núcleo de civilizagao que servirá de ponto de
apoio para o prosseguir.oento da Expedigao e explora~ªº do território.
I -
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A história é a grande mestra da vida . Dando-te os exemplos
v.lstóricos e prin cipalrn.ente os ainda em rna rcha no n-i.eio onde
vives, a assimilaºªº dos teoremas, é biologia. Integram-se ao
,,.metabolismo basal", como disse u n1 outro mestre prático entre
vocésl Vejamos a história.
• '">,
Baixada a Portaría d o Diplomado, a Firn1a nao se encontrava, ainda, registrada defínitiY.amente . Um M.e stre tem a obriga<_;ao de contar co1n os acidentes! A própria "Teoría do :Erro",
n a lei dos qu~drados mínirnos, en sina ~ -isto. Podía acontecer
que ele fósse obrigado a demitir-se da Coordena\!ao; o outro que
Yiesse, tal vez revogasse a Portaría e. . . "daquela viajada, o regresso seria sem honra e de rnaos abanando"! Nao, :nao con vinha
regressar! lVIestres nao voltam do meio do carninho, ele saberia,
como soubc, consolidar a Firma .
Voces tem urn órr;ao maravilhoso como caixa de reasonancia
das idéias que nao se fundern . Seu norr1e forma un1 perfeito triangulo de Pit.ágoras. Chama-se DIP. I1nediatamente o Ilumin ado convidou o Regente da Orquestra Sin fónica do jornalismo
brasileiro, para um almó~o em sua casa . Houve perus, gali~has,
n1aioneses a Adan1s sníith, cremes aJagóis e a veiha rep-resen t agao francesa, simbolizada nos Borgonhas e na Veuve Cliquot !
Antes do cardápio vjr a mesa foi servido u 1n ape1itivo a Beethoven: a Sonata ao Luar, solada pelo Mestre no piano de cauda!
O Regente chegou, ouviu, co1neu, bebeu e. . . foi seduzido .
Siln! Nao havia dúvida. A imprensa tinha que comentar o passo
decisivo da Marcha para Oeste, concretizada na obra grandiosa,
:imensa, patriót ica do Coordenador que, deixando o conforto do
aparta1nento (???), do lar, da família, se en1breah.ava pelo ren1oto e abandonad.o sertao, no trabalho penoso da Coloniza~áo
nece~sária a vida económic~ nacional! Sim ! A I111prensa tinha
que exaltar o gesto do Grande Trabalhador . A Marcha para
Oeste estava ali, a seu lado, bebendo cham panha, m as o Major
·v anique est,a va lá, r.nuito além daquela serra, do Roncador: Ele
r.epresentava condlgnamente a Marcha. Era a . 1naterializa~ao da
Idéia do Presidente e do Pensament o do Coordenador!
Aconteceu, caro aluno, que o Regente da Orquestra acurnulava nurn trabalho árduo, as fung5es de batuta da sinfónica e
de t.esoureiro dos músicos. O apelo dirigido aos artistas que com~
pr.eendiam a missao de sacrifício do Regente, foi atendido. Logo
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depois os jornais de tua metrópole, e de aJ.guns Estados, comentavam por
dias a fio em ma'nchet tes de primeira página , o passo
,
decisivo da Marcha para Oeste, corporificada na Portaría 77,
do Dínar.aico Cpordenad?r da Mobilizagao Económica do Brasil!
O P1;esidente, por sua vez, ouvindo a voz da Impren sa, nao
podía ficar na retaguarda da Port aría . Ele saberia deixar longe
uma portariazinha vagabunda . Chan1ou , entao, um r apaz que
nao ouve inui.to, mas ve demais, escrevendo rnelh or e disse : olha,
tche-; VEtmos ton1ar part e na l\r1a rcha p 'to Oeste. Faz um elogio e
u m decreto-lei deste tro~o de que o Joao Alberto me vern falando
todo dia, esta t al De f unda~ao !
Sempre, ca:ro aluno, que comen tamos a atuagao do :rvrestre
latino, i1ós n1esmos, professorc~s, nos en1polga mos ! A grande vantagem. que leva urn Diplomado é obter as coisas se1n pedir ctiretamente . Pedir é gerar complexo de infericridade . Pedir é mani~esta~ao de tudo o que se desafirrfl,a. Pedir é este11de1· a mao
a caridade pública. Fedir é dos jrnbecis . Pedir é dos aleijados.
Fazer corn que as coisas venham as tuas :r.naos, corno decorrencia de um desejo secreto, que nao se n1ostr~, que só iniciados
adivinha1n n-ias ten1 dificuldade em prov2.r, é que é Característica ele G enio, que tambén1 foi definido como CAPACIDADE
.

I

DE RECURSO!

I

Ii'oi o que fez o Mestre para a América do Sul e ·Central, An. .
tilhas e parte do Canadá!
.
Um almoco. Urna Son ata ao Luar . Um sorriso . Un1 aoerto
de m~io. Urna frase son ora, amiga . U:n1 Diretor do DIP . A Imprensa p o1npreensiva . A ressonancia. e . . . o Decreto-leí . Esta va
c-onsolidada a Firr.c1a . Quere:s sen a testado de Sa nida de? Tiramos
de nossos arquivos . Ei-lo:
~

DECRETO-LE! N .

5.878,

1943 Of icial do dia 6 do m esn10 mes
DE

4

DE NOVE MBRO DE

(publicado n o D~árío
e ano):
.
O Presidente da República, usando da a t ribui<;ao
que lh€ con fere o art. 180 da Constitui~ao , decreta:
Art. I - É o Governo Federal autorizado a instituir
com patrin16nio próprio, urna fundaºªº denominada
"]'unda~ao Brasil Central", destinada a Desbravar e Colonizar as zonas compreendidas nos Altos Rios .A.raguaia, Xingu, no Brasil Central e Ocidenta1 .
1

58

CARLOS TELLES
~

A;_Uniáo Federal será representada, ño ato
da institui~ao_ da Funda<;ao, pele Coordenador dd -~obi

§ 1° -

liz~áo

Econf>inica.

Art. II - A Fund~ao será iristituida com os bens
já doados á Expedi~ao Roncador-Xingu, e os Estatutos
deverao prever a Possibilidade de Novas Doac;óes~ -seja
por Entidades. -Públicas, seja por }'articuwres, etc ...
~-.:.,_

Seguem-se outros~- artigos de menor · importancia para: .u m
Iniciado, mas de grande valor para o Neófito. Nao dizerido quase·
nada, servem
para atrapalhar e . .. da confusa.o, advir a . tran,
qüilidade e boas meditagóes para o Mestre.
O decreto-lei 5.878, redigido em pergaminho original, de
linho, bonito, caprichado, mostra autógrafos de Getúlio Vargas,
A.polonio Sales, A. de Souza Costa e Alexandre Marcondes.:FilhÓ.
Como os objetivos do Mestre sao pácíficos, banindo o :ódio,
banindo a violencia, inteligenten1ente excluiu do decreto o Ministro da Guerra, cuja última palavra, guerra, as vezes perturba
as meditag6es. O p róprio Presidente, urna vez dissera: "A violencia gera a, violencia, só o amor constrói .para a eternidade'~ !
Apoiado nesta ver dade presidencial, o Ministro K evitou que os
fatos chegassem aos ouvidos do Homem -da Guer ra.
, Os menores detalhes ·nao devem escapar a um Mestre-; Res- ·
soasse todo o tropel - -simbólico apenas, -como era, mas que ressoasse - da "Marcha para Oeste", nos t ímpanos do Ministro da
Guerra e, na cer ta, interpretaria em termqs de carros de combate,
gases lacrimogeneos, canhóes e bombas-foguete! Nada disso almeja o-genio e, daí, a justificativa que aprovamos, de evitar que
a música da Marcha fosse até ,,aos ouvidos do Home~ que, , apesar de :rJ.rinistro, nao assinou o decreto 5._ 878. :a:ste decreto -registra coisas interessantíssimas para oriéntar alunos. Observa, por
exemplo, seu parágrafo 1° :
"A Uniao Federal será representada no ato da institui<;ao da
Funda~ao pelo Coordenador da Mobiliza~ao Económica".
.

'

-

~nono

'•

da Firma ,e representante,
por lei no séu parto, do
..
Governo da República·. Se atentarmós_,que o Govern-o .da· ·R epública ~ que dava o dinheiro para a Firma, mais for temente se
rnanifesta o genio do Mestre. Agora, outro artigo do d~creto:
'

'
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deverá prover que seus estatutos
consígnem a Possibilidade de Doa~oes, seja -por Entidades Públi- ·
cas, seja por Particulares .
Publicando tudo is_to no_diário oficial do dia 6 de novembro
tle 1943, o l\1:estr~ iniciou á elabora~áo dos-estatutos, viajando.
:Rumou logo- par~ Sao~ Paulo, local que n_o m oment:'o sofría de
falta dágua, como vinha acontecendo na m etrópole. Os industríais da capital bandeiran~e, na dependencia da Coordena~áo,
~
'
a.gua rdavam
o Coordenador
_e proprietário da Firma, cujos écos
~inda repicavam dos jornais, que faiavam da Marcha para Oeste,
corporificada 110 ·genio da Floresta!
Tiveste, caro ·aluno, que percorrer· urna distancia, talvez um
pouco longa, para descobrir as coordenadas geográficas do ponto
de enc<:_?ntro do Prátieo com o Mestre. Estás chegando a fronteira. O local do encontro -de ambos está em Sao Paulo, ponto
de fuga das perspectivas do quadro. O Prático está permanentemente na emin encia de que o tecto, mal construido, lhe cáia na
cabe<;a l. O Genio· da Floresta, que con1 um sópro pode derrubar
o forro, chega a cidade para urna meditagao e .. . urna visita.
Manda chamar ó:-Prát~co e diz: Entao, como vai o amigo? Muito
prazer em ve-lo bem disposto, vejo urna fisionomía irradiando
saúde.!-E um alento que o "Genio-do ·rorno" sente. A inten~ao do
espírito das matas parece nao ser má. Toma respira~ao e resp~nde: "Nao tao bem c9n10 o Senhor meu caro Ministro seu
rosto é que irradia saúde simpatía multo cavalheirismo que
denota un1 bom fígado boa bílis muita inteligencia um grande
cora~ao disto m esmo é que o Brasil precisa homens como o Se11hor dinamicos geniais que estao faze_n do ·a na~ao do futuro" .
O Prático pára. Pára pela ausencia total de urna droga descob~rta por Lavoisier, o- guilhotinado e:n:i norne da Liberdade
- o oxigenio nás pulmoes. Quando vai tomar novas doses do
ar necessário, o Mestre, que~ o observa, en tra junto com o oxigenio, de maneira a queimá-lo definitivamente:
- J_\1:andei chamá-lo para mostrar "o decreto·-lei do nosso Presidente, que manda que a Funda~ao Brasil Central angarie donativos para a Marcha pai:a Oeste. Estamos elaborando os Estatutos da qbra' que já está marchando. Estou cert,o 9.e que o

.. . .

z

~
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D.migo, in~eligente con.10 é, propulsor número um do progresso
dest a terra. r1ao deixará de colaborar conosco.
-- ·- Co1no nao!! Quanto .. .
- Espere . Nossos obje~ivos sao pa trióticos. Iremos, talvez
descobr ír vestigios da c!viliza~e.o Atlantida, perdida nas lonjt;i.ras
que mu.taram F'aY1cet~ onde vive a t ribo mats feroz do globo, a dos
Chav~',ntes ! A Serra do Roncador será transpost a, custe () .~que
custar . O leva:atan1ento do Rio X i.ngu vai ser gali.nha mort'a . No...
seu leito deve h aver mil.hóes ern dlan1án tes e, talvez, e1n colares
j:i prontos, feitos pelüs Atlarit as, que tinham conl1ecilnerit0 cient ffi.co mais desenyolvido que n ós!
-- Mas corn quanto posso eu . . .
- Espere, meu caro amigo, que nao perderá pela demora~
1
eh
'", se a·f 00an
d o, apesar d.e t.a.o oem d'isposi,o. Nes~
_ ao
O. i.:>CH.1.-<Jr
ouvir o resto de nossos objetivos serii>. lamentáveL· O Senhor,
con10 hornero inteligente, tern amigos inteligentes. Sabenó.o de
ti:do e que pretendernos fG.zer irá concorr3::, além da co11tribui<;ao que dará, em cheques ou em notat:, náo fazemc s questao~ eu
e o Presidente - irá concorrer para propagar l'lossa idéia, igu al
em muita~~ coisas a de Lord Carna\"on, qu e dcscobriu t ú1r1ulos
dos reis Faraónicos!
--- 1'/ías corn muito pra.zer, ineu nobre Ministro . Ou~o a pala vra encantadora do Sen hor até o firn da vida. O Senhor tem
'
tan magnetismo pessoal, que atrapalha a gente . rr•enho afii~ao
t.m ;.;aber com quanto eu poderia colaborar i1a obra . :B'ac;o quest ñ.o sempre de concorrer n as coisas notáveis da Pátria que n1e
acolheu ! J.Iá días, dei vinte mil cantos para esta B,unda~ao ·oetúlio Va:gas, a pedido do a1n igo Simóes L.o pes (.:' ) . Flquei encant ado em pcrmitirem que eu colaborasse . Agora surge urna outra
oportunidade de empregar um pouco das fórgas que possuo
~ n1ostrando os pulsos) e o Senhor 118,0 quer dizer imediatamente, por gen tileza, a quan tía que testen1unl1z.sse a nünha gratida o ... Na o, nao é gratidao, o meu desejo de coopera~ao n.estas
coisas patriótj_cas; o Senhor está se11do mau , ir1uito mau, n-ieu
earo l\1inist ro .
- Seu entusiasm9 é tao grande, Matarazzo, sua cornpreep.sao é t ao penetrante, que rae evita continuar falando sobre ··as_
A-'"

•

.J.

Segundo infonn agáo do senhor Assis Chateaubr"land, nu...m jantar ·em
Sáo Paulo, a firn1a Mata.razzo nao chegou a efetivar o donativo á F.G.V. porque os vin te mil contos só ser:iam dados em troca de wn.as conoossóes do .Governo que ne último momento falhal'am.
(* )

'

I!ISTÓRIA SECRETA DA l'-UN:DAgAO BRASIL CENTRAL

61

pretenso.es da Brasil Ce:n.tral. Seria urna espécie de redundan cía l!!osseguir. Sua lógic·a sincera, concreta, já viu tudo . Corno
Coordenador da Mobiliza<;ao Econó1nica nao pego nada . N1ostro
somente as oportunidades, oferecidas aos industrie-is progressistas como o Sen-h or . Quem nao quiser ver, paciencia . I.Javo as
" maos limpas (mostrando as palmas e as un has brunidas), também em redundan cia, do erro que co1netem, nao vendo . A Atlan··
tida está ali! O Vap.ique já viu até sinais de pégadas nas roch as .
O senhor deu vinte mil contos a "Getúlio Vargas" que rílora no
Rio de Janeiro com todo conforto. Nós estamos em plen a selva,
com os Chavantes no costado, flechando, m ais o Rondon que
vive chateando n.o golpe baixo de proteger os índios, rr1orando
e1n Copacabana. Se voce, I\liat~razzo, deu vinte inil para a J?unda~ao Getúlio Vargas, que do Presidente só tem o norne, e o Simoes, ~ veja lá quanto poderá dar para esta que e o próprio
Presidente, Marchando para Oeste! Eu n ao tenh0 nada que di-·
zer com quanto voce deve entrar . Já tem vocea base da "Getúlio
Vargas", que quer rnais que eu fag_a ?
Estou procu~ando aq\1ilatar --- vindo a Sao Paulo, no desen1penho da tarefa difícil que o Presidente me confiou, da Coorden a<;ao e dos donativos - clo valor da obra patriótica de indust rial, que voce é, progressista . Por falar em progresso, como vai
o ferro? Ora, já se ve, ia 1ne esquécéndo . Tenh o hora n1arcada
coro o IGabin, sóbre a celulose no Paraná. 1-Jao o estou despedindo~ J\'1atarazzo, mas o amigo dá licen<_;a . . . tive muito prazer
em ve-lo feliz, com licen~a" .
Vai sair pela porta dos fundos, quando o Prático dá um
pulo, atacando-o~ Nesta a ltur a todas as rr1olas se afroxam, do
Senhor Matarazzo . Éle só tem o "genio do torno". Nao chega aos
calcanhares do G·e nio da , Floresta, laureado pela "Academia da
Ciencia Positiva da Propaganda"!

. . . . .· . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Se tun estudioso de grafología olhasse o cheque, assinado
pelo Prático, veria coisas ·in teressantes. l\fosso curso nao leciona
grafología por correspondencia. Deixamos assim de comentar
ou t ros aspectos c:Iaquele papelzü1ho, autografad.o, que foi parar
no Canadá, coino mo~ao de confian~a aos bariqueiros de Quebec !
Novas mogóes tinham que ser feitas a banqueiros de outros
p aíses, sob pena de o Ministro nao estar cumprindo a delicada

\

tarefa de diploma.ta que· é. Na ordem dos ]?ensamentos funcionais, do espínhoso cargo, solicitou a presen<;a de vários indus- tria.is da Capital dos Desbravadores como ;ele, q:ue tinham'que
sentir, mais do que quaisquer outros, a homenagem qu~ a Funda<;ao prestava aos seus avós, aos Raposos Tavares e. aos. Pais ""'
Ler.aes! Se aqueles vultos do passado t inhar.a sonhado com r.norros de esmeraldas, a F undagao estava ali, '~ hospedada , momentaneamente, n um apartamento de luxo do Hotel Esplan_ada. M as
o pensarnento e o Vanl.qúe estavam iá, estavam nos morros da
Serra do Roncador, guiados pela mesma .sinfonia das "Bandeiras" e da Coloniza~ao. .
.
Notaste, aluno, que fizemos urna expo~i~ao talvez' c_omprida
a respeito da fór<;a - palavra - da fórga Slogan! Ve ag-ora como
as fór~as que jazem nos turbilhoes -do subconciente pode111 ser
despertadas e. . . captadas para as turbinas da hidroelétrica
-~
do ~J:estre . ·
1

~

A paJavra simples, modesta, correta, mas Incisiva do Slogan

Desbravan1ento, primordial na criagao da Firma F. J?. C., }an~ada a todos os ven tes da tua pátria, através dos diários oficjais
que publicam os decretos-leis e através da ]mpr?nsa regida pelo
homem do DIP - ·como fataliclade biológica -- tinha qúe ressoar "
na acústica paulista, com sonoridade de magia.
:r-rada que o ·~ovo paulista· mais homenageie, que a memória
de seus Desbravadores. A própria Histórig. do B-rasil está cheia
de seus lances épicos, qµe fizeram o solo- fértil . do Estado mais
rico da N a~ao ! .
A bandeira - · Desbravamento - que a inteligenciá. do ].~es
tre partejou (* ) caracteriza o'- tipo de Slogan permanente para
o Brasil n a classifica~ao da "Acadeil).ia Positiva".
,
Dos resultados do seu apróveitamento, ninguem melhor que
o :N1estre para falar! O resultado de seus efeitos nos industriais
paulistas, vindos daquele apartamento n. J do Hotel Esplanada, "'
lembrava máquinas impressoras das emissóes do papel-moeda!
E o Geni.o o coletava, falernos em l~nguagem turfís.t ica, acertando n a pon ta e na dupla de Beus "-p uro sangue~'': Slogan e _Coordena~ao. Se o cavalo Slogan galopava no subconciente, a ~gua
Coordena~ao n:1ostrava suas fó!~as na pista dos ind~1striais.
--~

/'

<') Y Em.prega:mos partejou nft

\

~ce_p<;ao :s ocrática, do

térn10
inaieutica ..
......
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Atenta para certas atitudes que sao indispensáveis- a vida
do Mestre! Fixamos que: o achaque nunca deve ser jeito, pedíndo, e, sim, Mostrando. !sto é princípio fundamental O acha~
que deve ser feito Mostrando, e mostrando ainda que o donativo,
se destina a uma obra qualq'uer, de preferencia as patriótica§.

Nunca evitarás o falatório, as más Iínguas, os maledicentes que
nao faltam em qualquer país onde vivas - mas evitarás - sim,
e é o primeiro corolário _dó pr~ncípio funaamental - que provem
que achacaste! O segundo corolário diz que pode haver suspeita
'
. que achacaste, mas. . . por_simples suspeita nir1guem vai para a
cadeia, isto é axioma,_ é verd~de provada por si própria, é evi~
dente, dispensa comentá:rio. - · .
As vezes, na vida atribulada de tun Mestre que está sempre
em condi~oes de distribuir -favores, s11rge alguem que propoe
- bola!
Deves repelir -á "bola" com toda veeméncia.

Quando dizemos - _veeméncia - nao queremos dizer - 'i~ioléncia! Todo cidadao ou cidada que o:ferece urna -- bola
é porque precisa de algu~~, coisa na vida e, nao podendo obte-la
· por outros meios, busca, C<?PJ.º _Copérnico, nas esferas, a possi, bilidade de conseguir o qu.e aeseja!
Falarnos com o ,espírito em Descartes, Pitágoras e mesino
em Kant) na crítica da razao pura. Tódas as escolas filosóficas
e todas as religioes, prescreve¡n que nao se deve abandonar os.
jnfelizes. O próprio Augusto Comte, criador de urna religiao ma terialista, nao abandonou
-. a infeliz Clotilde, encontrada na mai&
extrema miséria, nu:gia rua escusa de París!
O próprio 'Jesús Cristo uma vez aconselhou: Dai de corner
7

Q.

quem tem fome e de beber a qu,em t em sede!
Quen~

oferece urna "hola" é porque precisa, é porque está
com fome e com sede qaquilo que nao te1n. Busca, entao, dar o
que tero ao inclivíduo i¡Ue _cpode dar o que ele quer. Tens aí o
mecanismo da oferta. Sua análise traz luz, traz compreensao!
Já estás preparado, nestas condi~óes, 'para apreender o compor-tamento que deves ter, ante aqueles que te oferecem "bolas'>~
Recusa com veemen_c1.a : a proposta, mas nao escorxaces o in-:feliz que está com- fome. _Ampara-o no que estiver a teu alcance.
Estende-lhe a .mao. FaráS . um amigo, :farás um devotado, que
A

:
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-contará, baixinho, a muj.tos: "Oferecí bola e éle náo aceitou" .
É um horr1e1n sério, direito. As coisas ditas baixinho, as coisas
confide.nctais, escuta aluno, sao as que mais se divulgarn. A divulg~.~ao destas coisa.s servirao 9epois para n eutralizar a onda
dos maledicentes. Vai ser, como no ,exemp1o da Pr~ia do Flam.engo, da ciclóide, vai ser onda contra onda_.
Já viste que o nosso siste111a é de exemplificar . ~Jada de ficar
no dom.ínio das idéias puras, exclus.ivarnente. ¡ls -idéias puras
sao a rnecanica racional; a materializa<;ao é a rnecanica aplica da. Completam~se .
.,

Len:bras-te da despedida do Genió da Floresta ao l\.1atarazzo? "Com licen~a, nao o estou desped:indo, Matarazzo, mas
tenho hora marcada cor.no Klabin sobre a Celulose do Paraná" .
Lembras-te? O exemplo comeºa naquela despedida. Ei-lo :
,,,..

O Prestdente, u.rila ocasiao cha1n<>u o Lí<J.er, o Mestre qe várias latitudes, o Coordenador, e disse: -- "Olha, Joao, leva estes
pa.péis do I~labin para estudar. Os papéis darao papel. É a proposta de urr1a turma de Sao Paulo ql1e, a n1eu pedigo, vai industrializar o pinho do ?araná, fazendo a celulose que vai dar papel .
A guerra cada vez torna mais difícil a irnportagao . De n1aneira.
que se Flzessen1os rnais papel aquí dentro: seria muito bon1 . O
Klabin quer uns cem rnil contos, no Banco do Brasil, para comegar a indústria. ·ve tu, Iá, o que é que se pode fazer para
aqu0.Les maro tos e lVIe dá a res posta.

O !vlestre, cu1nprindo a orden1 do ' hornen:1 dos sete instru-mentos, entregou-se co1n afinco ao estudo dos papéis . Demorou
muito tempo porque os papéis, t raduzidos no sisten1a de pesos e
medidas universal, co:crespondiam a cinco quilos! Os industriais
fariam maravilhas em past as mecanicas se o Banco do Brasil
desse a pasta inicial. Enquanto o Mestre entrava noites a dentro,
meditando sobre as verdades da próposta, levada ao Presidente,
o Klabin vai ao Catete e consegue perguntar, no momento ern
que o Presidente troca de sala, para satisfazer uma necessidade :
'"'.rao? !

Querido Presidente, as n ossos papéis da Celulose, "' como

-
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Esta.o com o Joáo, ,que_os está estudando!
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Larga o homem das estepes russas, do Catete e corre para
o estudante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..

.- · Que prazer em ve-lo, meu caro Ministro. Nao pude dei:xar de vir dar-lhe um abrace, saindo do Guanabara onde o Pre- sidente :me chamou para ~ conferenciar sobre o problema da Celu1ose no Brasil! (o Mestre riota lbgo pelo cheiro e pelo tato que
o genio ·das estepes, um pratico também, quando muito passou de
automóvel defronte ao Guanabara, mas finge que nao percebe) .
- l~otei que o Dr. Getúlio lhe tem grande estima, grande
'
consider~c;ao; ele só faz elogios ao Senhor"!
~ - ~-'Nada, n1eu caro Klabin, é que o _Presidente tem um
grande cora«;áo e eu ta~bem sou seu melhot amigo. Sempre a .
seu l~do nas ocasioes mais difíceis, como esta. . . agora. . . vocé
ve. . . a _quadra mais terrível da vida nacional. O nazismo aí,
vencend~_ batalhas. . . ~ -gente nao sabendo bem como é que a
coisa vai ficar. . . É uma Iuta. . . Klabin. . . é uma !uta. . . Voce
nem adivinha! . . . (suspiro prolongado) .
(Por enquanto nada, ·q.e conversa sobre papéis).
- "Eu calculo tudo. . . querido ministro. . . o trabalho que
o amigo vem desenvolvendo. . . Mas. . . é isto mesmo. . . cavacos
do ofício: . . (lembra-se de urna frase inglesa que aprendeu na
Russia) ~ "Depois há o seguinte: "the right m an, in the r ight
place". Ninguem melhor_do que o amigo, patriota, inteHgente,
dinamico; para desempenhar esta missao de sacrifício, que só
almas -b etn te,m peradas podem levar ava,nte"!
- ·Tenho lutado, Klábin. . . tenho lutado. . . nada mais ...
Nao faltam brasileiros que pudessem levar adiante a Coordena~ao. Sómente aceitei o cargo, depois de o Getúlio ter mostrado
que precisava de mim. Naquele mo1nento, nao, aceitar ... seria
urtia deser~ao que nunca p-r atiquei na vida de soldado, de cidadao
e de diplomata ... Está aí, meu caro industrial, o motivo de estar
cu sentá:do nesta cadeira sei.n conforto, dura, da Coordenac;ao \ ..
- "Mas em compen~a~ao o país desabrocha na far tura que
t-0dos séntem! . Desde que o amigo veio para cá, nao faltou mais
-
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nada. A carne chega a deteriorar-se nos a~ougues, por falta de
compradores ...
(Neste ponto, o olhar do Mestre muda de expressáo ... O
homem em .sua frente nao é tao besta
como demonstra á pri··
rneira vista! )
- Esta CEL, esta comissao execut~va do leite, tem i-icad<,
atrapalhada, nao sabendo onde pór as garrafas que se acumulam, tambero por falta de compradores ... Eu calculo o seu trabalho . . . Sim, caro Ministro . . . calculo . . . sim. . . e depois .. ·.
ter que ouvir ainda estes clamores populares, provocados pelos
políticos profissionais do passado, decaídos, que exploram os imbecis que ainda váo formar filas nas ruas, filas de impressao tao
clesagradável para os visitantes estrangeiros! Que nao dirá o
Embabcador Ingles, Americano, Argentino, vendo isto?! ...
Vao pensar que é por falta de generos, na certa! ! ! Quando
se sabe que a fila é feita pelos desocupados, sem dinheiro, sao
os "prontos" do país que em vez de irem trabalhar na lavoura,
que é o que o Brasil necessita, vem a cidade atrapalhar o tráfego dos automóveis.
- Olhe, amigo ministro, eu levei 1neia hora para vir do
Guanabara até a quí, parece mentira!
Nao, nao, o hornero nao é besta - pensa o Mestre.
Dos papéis, nada ainda!
Enquanto a palestra vai correndo n.o Gabinete do Coordenador, a prova de som, lá fo~a, na antesala, agitam-se dois vul·
tos que ensinam muito ao aluno.
\
Os oficiais de Gabinete do Genio, chamam..se Mário Melo e
/:i.bellard Fran~a. Os dois míseros "peoes" do taboleiro do Mestre está.o lavados em suor, atendendo aos cinqüenta "horas marcadas" que enchem a ante-sala do Senhor da Economia. O pro~
blema dos oficiais de gabinete é de física e. . . de metafísica.
Vinte e quatro horas t~m o dia. O expediente, por sua vez, do
Coordenador é das 10 as 12 e das 15 as 18. Mário Melo vai a um .
canto, lapis e papel na mao e escrevé: 10 as 12, igual a duas
horas; 15 as 18, igual a tres. Total, cinco horas de expediente.
As "horas marcadas•' que estáo na sala somam" cinqüenta. O
•'hora marcada" que entra no Gabinete do Genio, as vezes demora-se sessenta minutos, ou uma hora. Tirando, entáo. ses-
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senta minutos ou urna hora, das cinco do expediente, sobram
quatro de um lado, mas ficam quarenta e nove do outro. Como
conciliar esta coisa? O suor que inunda Mario Melo é que o
salva! Elimina pelos poros o que náo consegue e~iminar pelo
cérebro. Os "hora marcada" insistem. Berram. O calor é de
matar, aquilo é urna barbarid~de, fazer esperar tanto. Por que
nao avisaram que o Ministro nao poderia receber?!
- O tempo é dinheiro, grita uro . Outro esbraveja que tem
ainda de entrar na fila para co1npr~r leite para ~º filho doente.
Mais outro comenta: - "Nao me incomodo de esperar, mas o
fato é que minha senhora está para dar a luz, já está com .dores
e se encentra sozinha em casa. Tenho que procurar üma parteira, de maneira que. . . Nao é completada a frase, porque Mário Melo já se afastou, dirigindo-se ao mictório para auxiliar a
elimina~ao da tragédia. . . Tira o paletó, a gravata, lava o rosto,
toma urna exaustao de ar, misturado com eflúvios amoniacat:s
e . .. pensa!
·-- Sim, agora eu acho que ele sai ! Nao pode (leixar de sair.
e Amaral se dá bem como Joao. Até precisa dele. Ontem mandou pedir aqueles cunhetes de fólha de Flandres, agora ,s al
rr1esmo ...
Mário Melo pensa! Mário Melo, médico, cora diploma regi&trado, m edita naquele sonho que embala desde o tempo dos
bancos da Escola de Medicina! Que maravilha se saisse ... Quantas vantagens. Até a investiga~ao de paternidade, assunto moderno, poderia ser feita. Toma nova dose de amoníaco, em :fo~
ma de ginástica respiratória, e o pensamento, criminosame~te,
se transporta para os "Horas Marcadas", a sua tragédia.
Chega-lhe as células cerebrais a· vibra~áo do último eco : ..
- as índias nao precisam de parteiras. . . tém seus filhos até
caminhando ... Vem o sujeito pr'a cidade e acontece isto ... Que
vá pro diabo ! Agora sai, nao pode deixar de sair. O Amaral
prometeu ao Joao ... Posso ficar tranqüilo, o melhor mesmo é
ir a sessao do Cineac; o Abellard que se aguente ...
O médico segue para o cinema, mais reconfortado com --- a
possibilidade que ve próxima - o Cartório - que é o sonho que
embala, desde o tempo dos bancos da Escola de Medicliia.

- · "Meu quei>ido" .,. .-,;·.
- Deixa eu terrqinat,
·e11 estava mesmo?
-:.- "'
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"Meu querido chefe municipal, aí é que eu qúeria chegar. As providencias esta.o sendo tomadas; naquela sala em que
o senhor quería entrar, das dez as dez e meia, de acórdo com a hora
marcada pelo meu querido colega que, de fato, como o inte_,
Iigente amigo notou, anda un1 pouco preocupado com a história do cartório. Mas nao é iná pessoa, até sabe dar inje~oes
inuito bem! _.\li naquela sala está se de~idindo a trai1qüilidade
da Na~ao. O amado Prefeito. ainda nao foi atendido, porque o
Estado-Maior do Exército é que tem estado em conferencia con1
o Coordenador! Por isto é que lhe perguntei que é que o esclarecido Governador prefere: arranjar sal e a~uc'ar para o seu
torrao ou concor rer para que o Dr. ·a etúlio cáia e, coro ele, todos os a uxiliares???! Diga-me, meu querido ... e responda ta1nbém: está faltando, nobre amigo, para o senhor pessoalmente,
o sal e o a~ucar? ~caria bastante honrado se me respond?sse"!
- De fato, doutor Abellard, o sen.h or é um homen1 simpático e muito inteligente. De fato, pra mim nao falta o sal nem
o a~ucar . Tenho até urnas reservas no porao da Prefeitura. De
fato. . . entre o Doutor Getúlio Vargas - 9 sal e o agucar, prcfiro ficar com o Doutor Getúlio Vargas. Nao .há~ ll1enor dúvida.
Um é alma como nós, que dá forga e vigor, os outros, o sal e o
a<;ucar, coisas que se comem, sao de segunda .ordem! o senhor~
doutor Abellard, demonstra ser amigo, contando todas estas
coisas. Apáre~a 1á· pelo meu Município que terei muito prazer
de recebe-lo na esta<;ao. Vá até lá! Quero ver se consigo regressar hoje mesmo p'ra minha terra. Pe<_;o ao Doutor Abellard ·apre.;.
sentar minhas recomendac;oes ao Coordenador! Vou-me embora, tomar urnas providencias!...
·
'
O Doutor Abellard acompanha o Prefeito até o elevador para
nao haver dúvidas - despede~se; segue a rota do Doutor Mário
Melo, rumo do amoníaco. Toma suas exaustoes. Lava as maos.
o rosto e monóloga: "Dum chato estou livre. . . mas é urna
merda ... ainda sobram quarenta e nove! ... Que vida desgra~ada, puxa"! ! !
...

Na sala a prova de som, os dois Líderes se enfrentam. Um,
pratico da Celulose, outro, o Mestre da ''Ciencia Positiva"·! O
tom da palestra já é da intimidade advinda do ponto de fuga
de ambos!
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- O que voce conta, Joáo, me deixa empolgado. Que ideal
patriótico o seu. . . Funda<;áo Brasil Centralf. . . Brasil desconhecido . . . Brasil imenso nos nove milhoes de quilómetros quadrados. . . Enorme como a em~áo de um verso sem rima ...
grande como a pulsa~ao do hornero que ama. . . Que ideal bonito, meu querido Ministro. . . Desbravamento - Coloniza~áo
- Rio Xingu - Serra do Roncador - Rio das Mortes - Araguaia - Diamantes, :B,ilóes: F>assado, Presente, Futuro, numa
só fórmula - FUNDAQAO BRASIL C:B~NTRAL r
...

Só urna criatura excepcional poderia criar a possibilidade
de colonizar terras, a tr~s mil quilómetros dos centros, deixando
o meio despovoado ! Que maravilha ! Que revol u~ao nas Economías Clássicas! Lord Clive, criador da Economía Indiana, torna-se pigmeu diante de voce, Joáo Alberto! D'Israeli, coro todos
seus cana.is, tero que tirar o chapéu l Voceé um genio, Joáo, permita que lhe diga!
- "Nao digo que seja genio, Klabin. Tenho somente alguma experiencia, algum suor e muita observa~ao da "Coluna
Prestes". Quando percorri este Brasil, como voce fala, imenso,
pujante como as caixas fortes do Banco da Inglaterra ... creio
que entreví asp~ctos _ da pujan<;a que nao soube ser aproveitada
e. . . daí. . . o ideal que muito preso. . . ideal que será a heran<;a
dos meus descendentes! Quanta miséria vi, meu caro l{labin.
nas épocas das marchas no lombo do cavalo, quando os havia,
pois as roa.is das vezes iamos em burros ou a pé; perseguidos
pelas tropas mercenárias de govemos que, felizmente, se foram!
Erám homens como nós, Klabin, que eu vi morrendo de fome!
Sem médicos, sem dentistas e sem padres, pelo menos para encomendar suas- almas de sofredores!
~les merecem um lugar ao
,
sol! Na procura-Oeste lugar é que eu trabalho! "Viver para outrem". Eis meu lema, Klabin" !
(Nada ainda dos papéis. O Genio da Floresta, nesta a1.tura
da conferencia, já viu como água cristalina, que o russo quer
chegar no clima da proposta da "bola" . Os papéis, que .e studou,
revelam - junto cprn a ipiciativa que pretendem - grandes
· tnamatas. O controle da aplica~ao dos dinheiros do financiamento é praticamente nulo. Ve 'também que o hornero das estepes nao tem nada de burro e que poderá ser um peáo admí~

buve mais urnas
acontecimentos).

Le1nbro .. ,

(A concentra~ao de ambos os Líderés é. de ·em.c o· minutos! ·
o silencio na sala, a proya de som, .Iembra o qos túmulos faraO- .
nicos; antes pos
arqueólogos!
Enquanto.
os
Méstres,
·.ull}. _/Prát!~o
t
.
.
e um Completo, meditam 'Iia gran dezt;t de seus ,gestos, num:quarto
do H~tel Avenida, um Prefeitó, a rrumando as malas, convér~a
coín .seu colega do IY.tunicípio yizinp.o, COf?.tando '.~ inio~Ilfª~ªº . · ·
confidencial do doutor Abellard·. ··
·
. ; ~. : .·l.,,~ ·
- Nao adianta ires lá, Maheco... ., n~quela sala est5.o ásse- ;
gurando a tranquilidade do país •. Náo r-con~e nada ·-~ ~ nÚ1guem;
Maneco ! )
"
· ·
- -_
~ · "Saindo da inedita<_;ao a que esta con~ersa. rrte ~~vóu, Kl~...
~ bin, ao recusa r ó . oferecimento de voces, .nao f?OSS@ . d'eix_ar de
fazer-lhe um pedido" ...
- Mas todos os pedidos, J oao, nao é um .:s ó. . . . ~· :· , .
~ "Espere um pouquinho Klabin. . . e· um pedldo só _,. . 1
Vem trabalhar conosco na Funda~ao Brasil Central, sem pre, juizo da Celulose! Aceita"?
·
· · : . , · ..., · · " - · - '.
.
'
- Com toda minha · alrna, Joáo, aceito, · mas
para inípor urna condl~ao.
·
-- " Qual e Kla bin"?
- Nao ganh~r nada, Joao! o seu 1en1a dé- "Viver para ·ou-.
trem" toco u as fibras do meu c.orac;ao ..- Concorda ?- .
.
- · "Concordo, Klabin, voee é urna · gr~nde ·alma" ..._. ··_
- - Qual ·vai ser o trabalho a -que·vo_ce pi~ destina, J"oáo? 'E m .
. que poderei empregar . ~s -poucas
· fórc;as·
·que possúo..
. . Ent
.
,,
"'
.
que, Joao?
·_
.
.
.
. .
•

.

>

•'f:,

,

'

,

~

,l.

-

-

,..

'

•

- "O traba!ho muscular . nao será grande,. ,Klabip.. . .·Para·
1núsculos, já tenho o -VaniqUe, nótável sertanista,_' fi . lll:ais_-Um ..· .
pünhado de heróis. que a est as horas, nó. cabo . 'do'· tnach~do,. -~·.· _·
abrem as . rotas dq fti tillo, la pela Serra do ·Roric~dor ~ .o .traaa~ · , :~ ·-
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lho que lhe confiarei, Klabin, é o- qúe a sua experiencia da vida
indica . Para a elabora~a'o dos decretos-leis que o Presidente assina tenho o Artur Neiva, designado secretário geral e cien tista
tnesnio por atavismo. Dotad~ de grande sensibilidade epidérmica, equaciona os decretos-leis e estatutos, ao abrigo de arra·
Jhóes, sequer! A alma das células de su.a pele transborda da letxa das leis
necessárias as fundac;oes da Fundac;ao ! Nao é trocadilho, Klabin, é a realidade ! Dando a característica de nossos auxiliares,
ficarás mais apto a desempenhar as func;óes que lhe destino,
.c onhecendo q~em nos cerca, Klabin" . ..
- Irei, se necessário, Joao, para o nóbilitante cabo do ma··
chado, bússula da marcha heróica para Oeste - na abertura
qas picadas da Pátria! ...
- "Nao, Klabin, destino coisa melhor a voce, que já viu a
característica de doi.s auxiliares nossos: o Vanique e o Neiva.
(O Mestre ten1 hora marcada no dentista . Deixa-a para se·
gunda ordem de coisas, obedecendo ~quela condic;ao que te fixamos em aula anterior:
(

Estabelecer o Princípio deixando o pensamento
rolar ao sabor dos conhecimentos adquir idos, mantendo-se dentro da uni dade da tese ...defendida .

ObserV'a como o Mestre o cu.mpre, maravilhosamente. Os
nao iniciados intérpretam como falta de eonsidera~ao ou coisas
próprias de avoados, qutí.ndo um Líder nao co1nparece, muitas
Yezes, a ertcontros combinados. Nao se trata disto. De avoado
é que o Mestre nao tem nada. Sao os pensamentos - da tese
que tero de ser desenvolvida, ao sabor dos conhecünentos, que
nao permitem interrup<;oes, sob pena da Unidad,e tornar-se Frat;ao. ~le tem que resolver o "Affaire" I-Gabin. Os outros que
esperem. O trabalho é sagrado) ...
-- "Verá voce, Klabin, as características de outros . Chamo
sua aten~ao para esta parte, de modo que voce veja como os figurantes estao perfeit<?s nas fun~oes escolhidas por mim. Tenho
para chefe dos servi<;os aéreos um mo~o elegante, bem parecido
~ destituido da menor parcela de· imagina~ao. A ausencia de
imagina~ao é condi~ao indispensável ao boro piloto. O Bazilio
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é ótim<Y rapaz. Agrega a falta de imagina~ao ao senso prussiano

~

de emitir ordens·. Para -quem est~ abaixo~ carranca; disciplina
rígida. Para quem está acima, docilidade e, se necessário, servi-:
lismo. O bom piloto nao pode ter muitas idéias. Calcule voce,
dirigir um Folk-Wulf antigo, do tempo da guerra pa~sada, tendo
imagina~ao para medir a extensao da besteira . Nao chegá a
pegar na "manche", nem com o aviáo na pista, pois ele pode
incendiar coro o tanque ·de gasolina na ·eminencia de furar:..se.
f\.. coragem cega, caro Klabin, é pi·ópria dos· pobres de espirito-.
A coragem honesta é a do tipo de Turene; ~'Tremes velha carca~a, 1nais tremerías se soubesses onde te -vou levar"! Esta ~ a
coragem consciente, imensa! É a .que eu tenho, Kiabin! ·o Eazilio. . . é ótimo piloto! Para chefe dos "Servigos de Estrada" eu
escolhi um rapaz gor90 como luna pipa, mas muito capaz. É
o Renato Lira, funcionário requisitado da,, Prefeitura, sem prejaízo dos vencimentos. Engenheiro honesto, inteligente - ·sa:iu
da Politécnica e foi dedicar-se a Sec~ao de Cadastro da Prefeitura. No exercício de seu cargo viajou muito, de automóvel, na
Rio-Petrópolis, adquirindo ·ótimo cabedal em - Constrµ~ao de· Es..
tradas; daí a escólha para chefiar os trabalhos de construc;ao
das rodovias da Fundac;ao.
Ainda como engenheiro, dispomos de um genio na arquitetura, já dernon!itrado nos vários arranha-céus que ,- sua firma
constrói aquí na Capital. Deverá precaver-se, Klabin, contra
comentários torpes que possam surgir. O Souto projetou al~u
mas constru~6es no Aragargas. Se o prédio do almoxarifado
eaiu, o fato se deve a urna ventania excepcional, que soprou na.quele n1undo desconhecido. A culpa nao é do Souto que, morando aquí r10 Rio, teve que entregar os projetos a_ um mestre
de obras que falseou um pouco a yerdade das eqüac;6es de resistencia dos materiais e da estabilidade das constru~6es. Acresce
que nao se centava muito com aquele vento"!
,
.
- Dá licen<;a, Joao, que eu interrompa. Voce é genial mesmo. . . Nao é só a alma de poeta,_ de engenheiro, de acionista,
de militar, de diplomata; vece é também Q genio da Psicología!
Estou encantado com su~s apreciagoes. B,:ossiga, _Soao, prossiga. . . quero saber quais as fun~óes que tetei.
- '' Ainda como engenheiro ternos o Frederico ._ Antigo __di-

,

llISTÓRIA

SECRETA DA FUNDAgAo BRASIL CENTRAL

retor na Condor, é um profissional de valor. Sabe proj etar e "
construir. Infelizmente náo nos sendo possível construir as pontes necessár~as, mandei que éle fizesse "maquetes", que n1uito
realce dao -a,s nossas atividades. Oportunamente, Klabin, lhe
mostrarei urna ponte, feita na escala de um por dez, que é un1a
beleza! A ponte está nó meu gabinete, lá na Avenida Nilo Pet;anha, 23 . -A proporgao da escala se processa, também, na proporgáo da resistencia. C?omo o vao do rio mede quarenta me.tros - mande! o Lira correr a tFena, lá no Brasil Central - a
ponte tem -quatro metros. As vezes, quando fico aborrecido,
·a esanuvio debaixo da ponte do Freder ico, sem perigo nenhum,
no meu próprio gabinete. Escolhi, também, outro engenheiro
QUe, ,aléni de muito inteJigente, é um gentleman. Veio, como o
- Lira, requisitado da Prefeitura, sem prejuízo dos salários, já sé
ve. É o Jack Sampaio. No momento nao tem nada que fazer.
Nao é porq\le nao queira, mas sim por nao haver mesmo n enhun1
- servigo para ele.
Para fechar ~ turnia .dos engenheiros cito o Teles, amigo de
um outro que daqui a pouco falarei. ~ste rap~z, n ao sei como,
veio do Rio Grande. Por solicitac;;ao do seu amigo, n omeei-o diretor da Estrada de Ferro Tocantins, outra atividade nossa.
·.Álém de gostar do jógo; este sujeito vive esn1i~.cando as coisas
'd e maneira irriquieta, nervosa. Tudo indica tratar-se de um
louco. Acbo, Klabin, que voce nao chegará a ser a presentado
a ele. Estou providenciando para p6-lo no ólho da rua, mas sem
que
se aperceba,
a fim de nao criar mais u.m para a fila dos pa.
. .
.ranóicos má1edicentes!
~

Uma pessoa que muito nos tem auxiliado é o colaborador
4ireto do Neiva, trazido da Chefatura de Polícia, dos tempos do
nosso amadú _Filinto. Antonio Mury tem a sagacidade daqueles
que nao falam, rnas que agem bastante. O Neiva, inteligente. mente, o colocou a testa _dos servi~os de contabilidade e de tesouraria, posi~áo que homologuei. O Mury é urn mauro para
o trabalho; nao tem hora nem dia para agir. Todos os minutos
sao preciosos para ele, qualidades que, honrando-o, nos obrigam
a estar vig~la_ntes, para qiie nao cáia em surménage, prejudicial
á saúde. Nao podemos dispensar a . colaborac;ao deste patriota-~
nao só contabilista-e tesoureiro, mas confidente leal nos momen-
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tos de descarregar afli~oes. Somam-se a seus predi~ados a · co- ·
opera~áo que presta, muitas vezes, junto co~ o Neiva, a propria
constru~áo das rodovias, melpor ando or~anientos ._ feitos pelo
Lira".
.
"
Neste ponto a palestra é interrompida por urna pessoa que
entra na sala:
- Querido Ministro, dá licen~a ...
- "Que é, Abellard? ! Estou em ,c onferencia com o Klabin. . . o qué é que voce quer"?
""
- Meu querido Ministro. . . perdói . . . mas é do Catete que
querem falar, urgente, com o senhor, no t elefone oficial!!! Quer
atender, ou digo que o senhor já saiu?
·
~ "Que horas sáo, Abellard"?
..
- Querido Ministro, sáo exatamente, . pelo nosso Omega,
cinco horas e doze minutos!
. l"?.. . .
- "Vou a t en d er . . . e' no of.ic1a
- Exatamente, querido Ministro .. .

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Alo, pronto ... é Joao Alberto ... como? Ah! é vocé,
Beijo? Co1no vai o amigo? ... é o que se quer ... nao ... ando é
com saudades de voce . . . j á há vinte e quat ro horas que náo
-

boto os olhos no amigo. ,. . o Presidente quer falar comigo? .. .
1~ois náo, Beijo, ycu neste momento ... no mesmo instante ... o
Presidente só esperará o tempo gasto no trajeto. . . Coordena~áo
-· Catete .. . Um abra<;o pra voce, meu caro Beijo. Até já ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- Klabin, voce vai me desculpar ... é o Ge_túlio que .náo
me larga . Isto que voce ve, é todo dia . . . nao me dispensa. Sou
urna espécie de conselheiro privado. . . (gargalhada) . Fa~amos
o seguinte: amanha tenho que ir a Sao Paulo, na parte da tarde.
Vamos nos encontrar lá . Voce telefona pra o Esplanada; seu eu
nao estiver, faz urna liga<;áo pra casa do Nilo Galo. . . Conhe\

- Quem nao conhece o Galo, caro Joao! Conh~o, e ...
1nuitol
- "Pois entáo telefone para o Galo que ele me descobre~
se eu nao fór encontrado no Esplanada.

urna vez ...'
· F'unda<lao !
,
'
Abellard. . . o Mário Melo está aH'? . . . ·'
- o Mário Melo. • . o Mario . . está~ ·..
- "Já sei, .o Mário eleve ter ido enibora ~ . ~ 't~léfo~a. para 81e
dizendo que nao se esque~a · da inje~ao, logo · a, n,oite, · em, :min.lia·
ca-&a, da vitamina B''. (*)
Abellard re~ira-se em companhia de Klabin. · Esta .
foi. o início de .u n1a arpiz~de que áté hoje ~ os enca~ta: mutüa=• •

m~te.

.•

\
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J

~

•
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•
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A "Academia .da Ciencia .P ositiva da ..Propaga11da"; ao Jazer
as r~yelai;5es, tiradas dos arq1Iivos secreto~, tem o éns~jo· de' mos-.
trar, com ~xernplos pr~ticos, as marávilhas
c;Ie
uma: c.i~pc.i3; ~n.
.
caritadora, ? -F'sicologia Aplicada. Objetivamos as leis ·que regem
a alma· do hornero, com clareza · merediana
; Nao·
procedemos '
.
-·
como nos ~l).rsos academices clássicos, principalmente no _teu . ,
país, ~m que _empanturram o. aluno de no~oes t~óric~s das maté-: .,
. rias, sen1 caracterizar, pari-passu,
a · aplica~ao
que po~sam
ter. No
.
.
. . .
.
Brasil sai um diplomado por qualquer· Aca~emia se:µ -o menor
c~bedal para enfrentar a vida-prática que lhe assegurará . o pao.
.
de. cacfa dia.
'
:.
Trazem voces, quandq querem esp~cializár-se ém quá]que'r-..as~unto, enormes prejuízos o;riundos dos eur$os, p~ssim~mente
1.~itos. Qhando nos f oi dado percorrer teu país;; em.·via:gem de ·
estudos, notamos coisas interessantíssimás . . Encontramos. em
várlas ocasioes ·e ngenheiros-agróqomos que tihnam · nógo~s · ~~m .
desenvolvidas de geornetria descritiva, analítica, cál~tilo diferencial e integral e n.ap sabiam como. pl~nt~r-se . milho, ti;igo · _o u
hortali~as. Outras - vezes eram
engenheiros
J!ivis cóm. ....( conheci,-·
.
mentos da teoría da relatividadef e nao sabiam
urna viga
- ·calcular,
\

,._

-

.

.

-._

'

(*)

o pequeno anac.t"f.)Ilismo h)stórioo,

realidade dos fatos.
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patte prática dos assuntos técnicos. Seu senso administrativo,
também nulo, permitiu que o moldássemos como barro virgem;
serrt escória~. O capital, trabalho armazenado, conceito econór:1ico admitido universalmente, teve para ele a . interpreta~a-o
positiva, que é a razao da Academia!
\
O capital, o dinheiro indispensável as trocas, para ser obt1.do exige trabalho, exige capacidade nas profissoes .escolhidas,. as
n1ais variadas e modestas. O Mestre, sem capacidade sequer de
administrador, para qualquer ramo, s~guiu os Ruinas definidos
pela Academia ~ vai diretaniente ao capital, sem passar pelas fo_rn1as intermediárias, clássicas do armazenamento. Vai diretamente ao depósito geral e, com menor esforgo fí_sico, adquire,
aínda, o senso filosófico da boa vida, nos passeios~ nas viagens,
na inµsica, na psicología aplicada, que move criaturas e agita
multid6es. O reverso da medalha é mostrado pelos maledicentes
que nao estao
integrados no ponto de vista do Mestre, cuja for-.
.
ina dE· movimento é ir diretamente, de elevador, ao último andar
do arranha-céu; onde está o almoxa:rifado. Os maJ~dicentes, -os
clássicos que conseguen:i atingir os depósitos, vao pela escada,
degrau por degrau, obstinando-se em reconhecer que o trabalho
do Mestre é outro mais suave·! Os que «;!aem, entao, 'da _escada .... ·
estes nao perdoam. Como o trabalho do Mestre· é diferente-:·e .
nunca realiza ob~as concretas, semelhantes as dos que vao a
pé, os detratores assacam contra a própria honorabilidade do·
Genio. Em virtude desta constata«;ao, a Academia prescreve,
qu.a.ndo mais nao seja, urna vez só, que os iniciados fagam ál- .
guina obra, algum trabalho, no estilo clássicó. () Mestre em ·
foco, desde que saiu de no:;sos Cursos, até esta parte, 1945 cumprindo nossas prescri<;oes já fez urna obra que o consagra
para o resto da vida. O melhor mesmo é realizar um grande
trabalho, no estilo clássico, tao grande que evite .ter que fazer
outros. A qualquer instante que o assaquem, irá, se quiser, para
os Parlamentos, para as tribunas, para a . imprensa, para o ro..
manee e gritará: O que eu fiz está ali, olhem; está ali em pedra,
cal, cimento, ferro e alma que se agita,, dando luz.

O Mestre cumpr.iu nossa orientagáo. Os valores"'reais do teü
país já reconheceram seu esfór~o e capacidade. Seu retrato, com
o rosto melancólico que conhecemos1 está na parede de um pré-

)
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dio . O retrato é um shnbolo da dedica\!ao, da lealdade, da mte:
ligéncia, do arrojo, da capacidade administrativa do Mestre ...
e 1rm símbolo que fala de tudo.
Para desmascarar qu~lquer detrator~ o amigo do n1estre podera dizer: - "Vem comigo, ~ alma perversa! Vamos. caminhar uns passos, vamos galgar poucos degraus da subida · de
urna eleva~ao. Vem, q~e -se:rp,s desmascarado. . . Está ali a qbra
do Mestre 1"
~
•

A POLfCIA ESPECIÁL DO DISTRITO FEDERAL

·¿

.

•

•

Observa, aluno, como <? Genio foi capaz. Realizou urna obra
que evita construa outras, a nao ser as de Mestre da '(Cienci~
Positiva da Propaganda". o alcance da realiza~ao será compreendido, na sua plenitude, pelos .Pósteros, pelos governos que
vie:i;em. Nao é preciso que ele f a<;a mais nada no estilo clássico.
() ~. .1estre já está consagrado! Seu retratp pende da parede do
prédio onde se instala a Polícia Especial l Os historiadores do
Brasil saberao redimí-lo da maledicencia!
A "Academia da Ciencia Positiva da Propaganda"· nao tncorre nos erros das academias clássicas. Ministramos o .conheci
...
.., '
rnento teórico . e prático, em sintonía permanente! Por iss·o .nao
nos cansan1os de repetir: 'Vem tirar o cur.so diretamente ... "Por
correspondencia" há as desvantagens dos Cursos Superiores·-de
tua terra! Procuramos atenuar os inconvenientes, exemplifi,..
cando, o m ais possível. A imagem que está perto de ti é
do
i1.estre das quatro latitudes. Continuaremos a focalizá-lo. -seus
e:xemplos sao magníficos na realiza~ao da síntese perfeita; ·do
perfeito Propagandista! Pr:oJnulgado o eficiente decreto-leí 5.873,
redigido pelo secretário da Fund~ao e assinado pelo Pre§idente
da República, nao descansou o Genio das Florestas nas suas
acumula':;OE¡S funcionais . Eµquanto elaborava os Estat~tos, coletando donativos, conforme exigía o decreto-leí e a diplomacia,
era necessário aplicar uma parte do capital, dado pelo Governo
a título de Subven<;ao . .
Como apli.cará o Propagandista perfeito a verba do ·G·overno? Ficar corn ela nao é possível! Seria comportamerito se~e·"
. ,.
ll1ante a organizar bando e, armado, atacar casas bancarias!

a
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-----~----------------------------------------------A violencia é banida de m aneira absoluta. Entregar a verba ao
Chefe da Expedi<;áo para o Desbravamento, nao é admissível .
O desbrava.mento já tema beleza que seu "slogan" encerra! Cabe
dar ao Chefe da Expedi<;á(} urna pequena parcela para a alimenta<;áo dos heróis da ~1archa para Oeste, pois caso co11trário:morrerao de fome, apagando-se a flamaf
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Como aplicará o Genio a verba do Govemo, de modo qll.e
cumpra os métodos acádemicos de penetra<;ao nos armazens gerais do trabalho e sem violencia? Como? Como!
Para os neófitos p~récerá difícil . Para um Mestre o prcr
blema é de simplicidade atoa. Basta apertar o botáo da campainh a e chamar o hpmem de alma a flor da pele, o engenheire
Neiva, Secretár io da F irma.
•
Foi o que o Genio. fez. Mandou o Secretário redigir artigos
i1os Estatutos, que facultassem a organiza<;áo de empresas particulares. O objetivo d~ Fund~áo, para todo o Brasil, para tOda
a Na<;ao é o Desbravainento, a Colonizac;áo - a Serra do Roncador - o Rio Xingu - o Araguaia , etc . . . mas para o Genio
será também -a "ppssibilidade de organizar en1presas" .
O Secretário Geral, o sub-mestre :t'1'eiva, aplica s,s subtile. .
zas da Sublimagáo pagá ···e redige o artigo tradut.or do pensa..
mento do Genio, entre ·o emar~nhado · de outros artigos dos Es. tatutos. Dá corpo ao _pensamento enorme do Genio em forma
pequenina para passa~ . despercébida, aquela maneira de desbravar. Lembra-se do seu -tempo d~ Escola Politécnica e dá briJhante aplica<;ao aos -problemas do Cálculo Diferencial, nas ques- ·
toes de Máxima e ·Mínima. O Pensamen to Máximo do Mestl'e
seria traduzido e1n forma Mínima.
'
Art. 21 - Participar de empresas .
.
Ve tu que forma simples, inofensiva~ modesta: participar de
empresas, nada mais que tres palavras, mínimas, no máximo . . .
das aspira<;oes ! A posigao geográfica do artigo também é impo:rtante . F..oi colocado no paralelo. 21 , bem long€ do Brasil Cent ral!
Os artigos lº, 2º,- 3º, etc. . . do decreto-le! 17. 274, falam dos
Slogans necessários, ·menos dois: o 21° e o 20º!
o alu no perguntará.'? -_::. Que diz o artigo 20°, que nüo fala
da Funda~áo , quando · _OS,;. Estatutos sao dela? ,_

•
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A Academja responde a pergunta que ela própria e:rJ.unciou,
acompanhando o raciocínio que fará quem estiver atento a li~áo.
O artigo 20°, inteligentemente completa, a pesar de estar
ant es, a finalidade do 21°, que concede a possibilidade de organizar e1npresas . Quem deverá incorporar os lucros destas empresas? Medita antes de continuar a leitura, a fim de exercitar
o raciocínio conforme prescrevemos! Medita . . . e dep~is )e o
.
que se segue:
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lógico que quem deve _ficar com os lucros da empresa nao
é. o Govern o. ·O País .já tem a cobran~a dos impostos, .nao precisa, pois, de lucros insignific~tes . Querr1 fica com ó lucro das
em presas organizadas pelo dinheiro da dq pelo "gigante deitado
·e m bergo espléndido", como .dizeis - quem fica com o lucro, é
lógico que é o admL11istrador da emp resa . É o que diz o art. 20º. Tiramos novamen te os documen tos de n ossos arquivos:
Artigo 20º - Os lucros apurados no balango seráo
distribuidos . ..
a) urna percen tagem para .fundos de r eserva espe~
ciais, criados a critério do Conselho Diretor e por
ele fixada ;
'
b) outra percentagem fixada pelo Co_nselho Diretor _
para gr atif icagáo á administragao e ao pessoal.
·É

.

.

Ve coµio a -coisa se torna simples . Os artigas 20° e 21° sao
irmaos siameses . Nao se podem separar . Se u m permit e organizar empresas, o outro concede a repartigao dos lucros, em
forma de gratifica~ao .. . Encantador!
Antes de prosseguirmos em outras considera~óes, cabe dar
- ent re o Genio da Floresta e o
a r~ao de ser daquele diálogo
Genio da Celulose . O Mest re nao ch egou a dizer qual . seria o
trabalho de Klabin. Observa , pois, duas "palavras que se repe-tem e1n maiúsculas nas letras a) e . b) do art igo 2Oº ! .A,s palavras '
sao Conselho Diretor. Conselho Diret or, aí está o cargo do Klabin,- que nao exige esfor~o ,muscular, .c omo disse o Genio. O Kla-.
bin é membro do Conselho Diretor.
,
-Maravilhoso, como ves! O homem da Celulose, além de de- .
ver a alma ao ministro, como outros do Conselho, tem .confian~a
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, dade de assinar papéis, apoem o autógrafo sem discussao, nos
documentos que já vem prontos. Discutir, também, é coisa que
nurica lhes passa pela cabe~a! Discutir o que? Todos eles tem
seus afazeres, suas ocupa~oes e. . . gratid6es ao Mestre das quatro latitudes; cujo quadro visto de distancia conveniente tero
luzes de um "Gauguin" ém confraterniza<;áo com "El Greco",
·.
na Partilha da Santa Túnica!
, Redigidos os artigos dos .E statutos da Firma, pelo Secretário Geral, a sensibilidade artística do Genio da Serra do Roncador diz que deve aguardar momento oportuno para subir
a san<;ao Presidencial. Nao é em qualq1ier momento' que se pre:.
senta ao Chefe do Governo um decreto-leí já pronto, com vírgulas, com silépses e com sujeitos ocultos. Nao, nao é assim,
atenta
bem! É preciso aguardar o momento propício, empregando
•
o "senso da oportunidade", que tero a alma invisível dos tubos
astrais! O decreto, porém, como um personagem de Rocambole,
nao sai mais_de dentro da pasta do ministro. A oportunidade
pode surgir duro instante a outro. Convém prevenir-se para
tudo. Vamds que, no momento ·da assinatura do decreto, surja
- como dizem voces, brasileiros - . um "espírito de porco" óu
um "amigo da on~a", que comece a falar assim: - Estou encantado, ministro, com seu Pioneirismo na "Marcha para
Oeste" dó nosso Presidente. Assisti a sua conferencia na A. B. I.
sobre os objetivos· da Funda<;ao Brasil Central. Tudo fala do
desprendimento, dii ausencia das v~ntagens pessoais, do lucro ..•
Ora, um "amigo da on~a" falando assim, na hora em que o
61ho do Presidente .ca:isse no artigo 20, esérevendo o V da vitória, é urna contrariedade que o Mestre sabe evitar.
Nao é _assim· como "quem vai pras pitangas", caro aluno,
que se vai ao Presidente com um decreto pronto. É necessário
ter paciencia, fé e vigor que só Academices sabem conjugar com

a

~

p~rfei~ao.

Para que aprenda8 co?no foram sancionado$ os Estatutos.
da \Funda<;ao - ascensor privado do M~stre, para os depósit~
do trabalho armazenado - vamos voltar atrás e fazer referen·
'\

\

•
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cía a- uma das t ua.S cartas. Esclareceren1os a pergunta que fi~

zoo-te numa delas. Depois das interpreta~oes que _,dare1nos, res~
pondendo a pergunta, facilmente assimilarás a maneira de um
Mestre fazec um Presidente da República ~assinar um decreto-leí,
~m suj eito oculto. Perguntaste- assim :
-- Fui visitar o Mestre, encontrando-o de pés descal~os,
,robre os pedais do pi~o de cauda, resoivendo urna questáo de
mínimos múltiplos comuns entre as valsas Tristes de Sibelius
e Choptn! Nao sabendo interpretar o fato, etc.. . (*) Respondendo, agora, t ua pergunta, mostráremos como foi
assinado o decr et o-leí fantástico, soberbo, que perinite -a Funda~8.o organizar várias empresas particulares, com dinheiro do
Ooverno e nao devolvendo nada ao país a nao ser em simpatías rachar, entre os administradores, os lucros. -Só inesmo de um
Iluminado. Vejamos.
O Mestre estava descal~ó, porque assim é necessário aos que
at ingiram .o gTau 212 da nossa escala Farenheit do saber!
Enormes as desvantagens de um curso "por correspondencia"! A aula aqui seria facílima, nos laboratórios. Tentaremo~
explicar literariamente para que aprendas um pouco -da razáo
de ser "dos pés descalgos" .-- Terás, depois da, ligao, que tazer..-_
uma · recapitula~ao das leis da acústica e voltar a ler esta parte
da aula.
Como deves estar lembrado, a t~oria vibratória do som m oslra que sua propaga~ao é feíta segundo ondas que se movem de
n1ane.ira análoga as que agitam as águas de um lago para do,
quando nele jogas urna pedra. A velocidade dessas ondas, ou
melhor, rapidez da propaga~áo sonora, depende do meio em que
provocas a manifest~áo do som. Assim, na at~osfera que te
envolve, a média de velocidade é de 340 metros por segundo, de~
pendendo, como deves saber, da quantidade :de umidade do ar,
da temperatura, da rar~fa~áo, etc. Se no ar o som se -mexe, em
média, a 340 metros por segundo, na ágµa a média já~é de 1.430
e no ferro aciina de 5.000 metros. A história é bonita, principal: ..
inente quando é aplicada para a vibra<_<ao das mássas que,"vem
.entregar o dinheiro, ou movimenta a' mao presidencial que q,s~
Todos que conbecem Joáo Alberto, na intinlidade, sal>em de seu capricho de tocar piano, d~aJco . Dai a interpreUu;áo' ácademica.
(*)
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Vamos novamente aos firquivos s~creíos ;- A Esci:i.tur~t que ·
é toda ,uma; li<;aó, foi lavrada em ilota& do · (.Fabeliao D~alrn,a d;a ~
Fonseea Hermes, nono ofício, livro' geraf n. 464;~ -fls... 58, em .24 de abril de 1944, nún:iero de Órdem· a ·:303:7 e ~está :"documen
tada, pelas· dúvidas, no registro especial . . ¿¡e TítµÍos ~- Doeu·men~
tos, ·sobo número dE; .ordem
106.,5 52 do ....protocolo dó"'' livro .tf·n~.· 4.
.
, A escritura, repetimos, é m,na li~áo. inteira.; por iSto ;"assina!aremos com algarismo~ romano_s na sua transcri9'a9, o;> a~peetos,
G,Ue obrigam
a análise e ... medita~oes -' consequentes .. Ei~a:
..
.,

,i"';
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"Escritura pública de COI!~titu¡~á:o da "Fundp.t;áo
Brasil Central", na ~otma abaixo:
Saiban1. quantos esta virem que, aos 24-·de ,abril de
1944, ne.sta cidade do Rio de . Janeiro, capital .d~· República dos Estados Unidos· do Brasi.1, ,p erante mim, "_Maria
Rosa Viana, escrev.ente juramentada do 9° ' oficio qe
notas, devidamente autorizada nos termos do dec<reto-~ei
n. 2.727, de 31-10-401 no Gabinete do Coordenador d_a ,
Mobilizagao Economica, a rua .Aratijo . Pórtp ·:A.Íe~e· - >
n. 71, 4º anda~, ·nesta ,cidade, ,o_nde f?.!-i vinda a chamaqo , ... · ._
(I) compareceu, comó . qutorganté, á [Jniao ::pfederal, ·re,. ,
,
presentada neste ato, por fó.r~a dó dispo~to no art. '.l 0 , ·
parágrafo 1o ·do decreto-Iei, 5.878', de 4-10-1.94'3; pe_lo ~i.., '.
nistro Joao Alberto Lins de Barros, .Coordenador ~a :M~
biliza~ao Económica, brasileko, casado, pessoa direit.a, ·,,, . . ,
de mii;n escrevente, conhecida e também .· dás testem:u~ nhas abaixo ·n omeadas e assiñadas,· de ·cuja capgeidq,de- ', . ~
.
.
.
.,.
-·
.
jurídica dou fé. E, ,pela
outorgante,
Uni.á.o
_
Federal,·
por ,.
.
-.
seu representante legal ·!!le foi dito, pe~ant~ as mesmas ,
"
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testem,u nhas do que dou fé, que, nos termos do citado
decreto-lei n. 5.878, instituía como de fato instituí, 110r
for<;a (II) d~sta escritura, uma fundagao, com personalidade· juridica de direito privado, nos termos e condi~0es seguintes :
1° 20 I

~

A . Fundagao terá a denomina<;ao de Funda<;áo
Brasil Central é sede e foro nesta Cidade (III) ;
O objeto da Fundagao é o Desbravamento e a Colonizagilo das r egióes do Brasil Central, notadamente as dos Altos Rios Araguaia e X ingu (IV) .

Seguem-se mais tres artigos enormes cuja transcri~ao consumiría tres páginas. Nao interessa analisá-las. Foram feitas
para confundir os maledicentes, ·medida já ensinada. Em todo
caso, o aluno poderá recapitular, indo ao Cartório Fonseca Hermes pedir vista da escritura, cuj os dados, esclarecidos no início,
facilitara a pesquisa do papel. Mais adiante a cláusula . 5ª da
ti~áo, diz. a:ssim.:
·
5ª - A Funda<;ao será administrada por um presidente
assistido por um Conselho Diretor de dez membros, presidente e membros do Conselho, designados pelo Presidente da República e reger-se-á por
estatuto~

aprovados por decreto, também, do Pre.
sidente da .República.

Nao

podemos deixar para depois o comentário da cláusula
f'ª, ela vale uro Rembrandt. Esta escritura foi lavrada em 24 de
. -abril e o , decreto .que aprovou os est~tutos foi assinado em 30
de novembro do mesmo
ano.
, ·
.
.
A cláusula 6ª da Santa Escritura, foi redigida pelo sublimado corrosivo de mop.o que desmascararia- qµalquer maledicente. O negócio é sério. Nao há tapea~oes:
6ª. ~ Os Estatutos conteráo, obrigatoriamente., ~cláu
sula que faculte ao Govérno a nómeagáo de·
uma junta de controle para fiscalizar a administragáo, cujas atribuigóes também constaráo dos
Estatutos, sem prejuízo da fiscalizagáo nor1nal
f undag6es !
A cláusula 5ª termina falando no tempo pf:l,SSado do verbo:
estatutos aprovados por decreto do Presidente da Repúbl1caf .. ~

as
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final que dá a entender que o decretó já foi .assinado.
A 6ª cláusula fala nó tempo futuro de verbo: "os estatutos conteráo, obrigató1iamente, cláusula!', etc ...
A alma, a compreensao, a sensibilidade emocional do Subli..
mado, transpira dos tempqs
dos verbos aprova1· e conter! Quan,.
do escreve "aprovados por decreto", ele está dentro da pr.ecien!~
cia do Genio que já dil·igiµ,.· em potencial, a mao do Presidén_te ·.
que assinou o decreto sete· meses depois! É o astra.11 Quan4_o "vru
rabiscar "os estatutos cq_nte''_. . . está com os arrepios na °' -pele,
que dizem. . . mas o Presidente ainda nao assinou o decreto dos
Estatutos. . . tens que romar cuidado. . . será que vais pular o
n1uro? Oh! Neiva ... vais _pular o muro, quando podes pescar
as galinhas com o cordao, do lado de foral Será que vais empregar o verbo con,ter, no passado ou no presente, quando o decreto
ainda nao foi assinado. . . Será? Cuida, que podem olhar !
··
A voz da peleé ouvida_e o Neiva alinhava, completa o termo: os estatutos contera.o obrigatoriamente, cláusula que -fa.c ulte ao Governo, a nomeac;ao de urna junta de controle ... etc.
E dá vasao a seu sub-genio de redator nato, que emprega
indiferentemente verbos no passado ou no futuro, para tradúzir
um único e mesmo fato da história.
Qualquer maledicente, porém, interpretará com aletvo~ias;
a aparente incompatibilidade ~erbal. O próprio tabellao . Fonseca Hermes, se por acaso- ler a Escritura, que jaz em seu santo
sepulcro, poderá ir engrossar as filas dos detratores.
A Academia sabe que é desta maneira que se forma a chamada "vox populi", aliás urna grande bobagem! Nenhum me&
tre irá explicar, a todo mundo, por exemplo, que o "homEi.m ~aa
galinhas", o querido Neiva", como diria o Dr. Abellard, ·estava cumprindo a "ordem m~n~terial", com redac;ao interpretada no1
dois sentidos. No do Minlstro e no do intérprete que procura_9e..
f ender a pele.
A aula que vem sendo dada, com os olhos na "Santa Escri~ ,
tura", ensina ainda que as cláusulas que se seguem na bíblia
registrada no Cartório Hermes sornente transcrevem o. dec:retolei 5.878, de 4 de outubro .~de 1943, ternlinando assim:
"Este iastrumento está isento de selo, por isso qÚe
a Fundagáo, ·ora criada, é órgáo do poder público" .. (V)
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assinalados com os al-

I - . .. "nesta cidade, onde f oi vinda, a chamado, no Ga-· bin~te do Coordenador da Mobiliza~ao Económica,
• onde compateceu a Uniaó _Federal, representada pelo
Ministro Joáo Alberto,, ...
Luiz XIV urna ocasiáo, no
século XVIII,
disse:
,
.
- O Estado sou eu!
Nosso Mestre, nosso Genio, baixinho, díz assim:
- -..Peixa de ser convencído, Lui~inho, a Uniiio Federal sou
eu; no Brasil do século XX, riáo fizeste tanta vantagem!
De fato
nosso
Genio tem razáo. O comum dos mortais vai
'
aos cartQtios p~ra lavrar escrituras; náo, porém, um Mestre do¡\
nossos. Cha1na. o Cartório ao seu
gabinete e' diz:
.
- Assinemos a escritura..... que deverá tradt.t7.Jr a estrutura
comercial da firma Fund~~ao ·B rasil Central.
II - com "personalidade jurídica de direito privado".
O chefe da Firma~ sou eu e a Uniáo F~deral também 1soti eu !
·c ompreendem? ·-Assinemos e. .. vamos trabalhar, que o país
nos espera.
Como o aluno perc~be, náo f oi só o Souza Costa que ficou
rio chinela; Luiz XIV também. ~ste proclamara que o Estado
~ra ele. Nosso Genio o supera: é a Uniáo Federal mais a Funda<;ao' Brasil Central!
·
Quem nao ficará entusiasmado com urna atuac;áo destas?!
Quem? Responde!
III- "A Funda\!ªº terá ·sede e foro nesta cidade».
IV - "O objeto .da Funda<;áo
é o Desbravamento e a Colo,
/
nizagiio das ,regioes do Brasil Central e Ocidental, ~otadamente ás dos altos rios Araguaia e Xingu".
A simples leitura, em seguimento dos itens III e IV dispensariam maiores eomentários. Um máledicente, entretanto, diría:
- -1?4as, como é que o objeto da Fundac;ao, sendo o Desbra~amento e a Colonizagao do Brasil Central, a tres mil quilómetros, sua sede ·e foro é na Ca2ital, é no Distrito Federal?
Um detrator com~aria assim, perguntando. É que o detrator nao sabe que . o PFesidente da Firma e os Chefes de Servi<;o.
da Funtlac;áo, morando na Capital, onde mera tarnbém o Capi-'.

.
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tal, nao é admissivel fazer "seae e -foro" numa aldeia chávante~ _
lá nos confins do Brasil Central! Os detratores sao assim mesmo!
Falam sem saber!!!
V-

"Éste instrumento está isento de sélo, por isso que a ·
Fundagáo ora criada é · órgdo do "poder público" .

Cabe repetir, prtra bem orientar o aluno, o item II:.
II -

... "instituí, por j6rga dest a escritura, unia. Fundagiio
com personalidade jurídica de " direito privado"!

O próprio cidadáo muito célebre que voces cultuam no Brasil,
Clovis Bevilacqua, era capaz de interpretar mal estes dois itens.
justamente por desconhecer os aspectos íntimos tia vida cere·
bral do Mestre, diplomado por nossa Academia! Estamos
quase certo de que os interpretaria desairosamente. Qualquel
detrator clássico poderia ~atribuir, já par~ falar n1al, o seguinte:·
"os órgaos do poder público sao regulados pelo direito público e
os órgáos comerciais pelo díreito privado. Logo, a Fundagao naa
pode ser as duas coisas. "É urna safadeza" ... gritará o maledi·
cente. Um genio nao pode nem deve estar explicando a toda
mundo que a concép~áo de Direito, da
Academia, é diferente .
•
Para as almas bem formadas, o simples enunciado da .letra da
instrumento esclarece: - "instituí, por f orga desta escritura,
urna Fundagáo" . .. etc. A palavra forga por si·só já é o bastante
para urna pessoa religiosa, boa, notar logo serem sinónimas as
palavras p~blico e privado.
- ·
A "niá lfngua", desconhecendo a metafísica dos asstmtos,
jamais poderá compreender que o Genio sendo Coordenador,
sendo a Uni~o Federal, sendo o Itamarati e sendo presidenté du
Funda~ao Brasil Central, tudo ao mesmo tempó, a expressaó di·
reito público e direito privado, é urna e única coisa. - _
Urna das características de um Mestre diplomado é a ausencia da Mesquinhez. Por menor que seja a parcela de Mesquinhe1
que o aluno tenha com as coisas do país onde vive, é urna ver..
gonha que nao perdoamos, , fazendo com que repita o ano, para
emendar-se. A mesquinhez que se confunde .coro o "espírito d<J
previdencia", em economizar o patrimonio individual do aluno,
está certa; é até ensinada por nós. O que nao toleramos é a
mesquinhez com os dinheiros da Na~ao.
É urna questáo do nosso "direito público", que mais tarde
•

1
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te exporemos, na Sintese dos Direitos das Gentes na Dialética
do Marxismo.
J:>or enquanto é cedo p ara penetrares neste· estágio, que é
do grau 204, da nossa escala Farenheit.
Nosso Mestre laureado assimilou com brilhantismo todas a:¡
sínteses e daí seu primeiro atrito e excepcionalmen te violent<J
com o hornero da "pele sensível", o Secretário Geral Artur HehJ
Neiva. Há momentos errl. que, apesar de toda a educat;ao cien.tífica de um Genio, quando a Heresia é demasiada, nao é possível
o domínio próprio! Nem Jesús Cristo, o Super-Bom, pode conters<:: urna ocasiao. Passou mao· num rebenque ~ deu urna "caga'>
- · formidavel n.os vendilhoes do Templo. Mút atis-_m'Utandis, foi o
que fez o Mestre. A heresia cometida pelo "pele sensível'' fara
demasiada!

a

~le

redigira assim:

instrumento está isento de selo~ por isso que a
Fundagao é órgao do público"!
Convenbamos que era demais! Fazer economia do selo que
o próprio Governo poderia pagar, foi coisa que o Mestre nao t0c
lerou. O pior foi que o Genio da Serrado Roncador só constatou
a heresia depois da Santa Escritura estar registrada . Seus afa
zeres enormes, sua preocupa~ao intensa nos dest inos da Pátria,
no dia em que o Cartório foi a seu Gabinete, nao lhe permitiram
1er a página histórica da Escritura. Dias depois, pegando po?
acaso uns papéis que estavam em cima da mesa, para ir a urna
destas conferencias secretas. . . olhou o que tinha nas maos, distraidamente e ... deu com a cópia da bíblia. Levado pela mais
natural curiosidade científica, come~ou a lera redagao que dera
·o "pele sensível" a sua idéia!
V-

"~ste

4

,
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O grito dado pelo Génio vinha do íntimo da grandiosidade
da"Serra do Roncador -

Rio Xingu - Araguaia e Rio das Martes! Nao era possivel ... ·mas estava ·ali ... sün . . . será que era
autentica a cópia? ... Sim, era ~utentica . . . nao havia dúvida ... a rubrica daquéla besta estava ali ... aposta ao papel como
um atestadó_irretorquivel .. .
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Com prejuizo da própria saúde, o "serra do Roncador" in·
terrompeu a conferencia. e f oi para o Gabinete, apertando ó botao da campainha ...
- Meu querido ministro, chamou? - disse a voz que saia
das entranhas filiais do _assomado a porta.- "Chamei, shn .. . Manda o Neiva imediatamente aqui ...
e nao demora" . . .
- Pois nao, querido -Ministro. . . vou já ...
•
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- Vocé é mesmo um cavalo, seu Neiva . . . Acabei de ler a
cópia da Escritura. . .
_/
- ...
- Mil perdoes se peq . . .
- "Cala a boca enquanto eu falo . .. Voce é mesmo a best~
que eu semp~e espero que se modifique! -Mas por mais que -eu ••
ensine, por mais que eu ~ale. . . por mais que diga, de vez _em
quando lá vem a besteira ...
(O Neiva vai a porta, que ficara aberta, recuando, recuando, de modo a fechá-la e. . . cai num chorinho baixo. . . ah ...
ah ... ah . . . )
- M il perd5es, Joao, se eu fiz alguma coisa ... Diga, Joao,
o que foi que eu ·fiz .. ·. que .eu me emendo. . . que foi J oaozinho? Diga m eu Joao. . .
·
-.
(O Mest re, apesar da cólera justa que o absorve, Iembra-se
também das mo~6es de confian~a que tem inandado a banqueiros que a té nao conhece pessoalmente. ... só de tradi~áo ...
•
agora aquele suj eito está ali. . . que ele conhece. . . que lhe beija
as maos quando necessário. . . _Nao . . . é de abrandar o eora~ao . . . Depois um líder nao se deixa dominar pela violencia_
...
Muda de tom, oferece o lengo ao Neiva e explica:)
-"Mandei chamar voce para perguntar o seguinte: Qyant as vezes já lhe di.sse, Neiva, que nao -se -deve fazer economia
v
porca" ?-!
- h-ias ... qual foi . . . Joáo . .. a - porcaria que eu fiz ~ ..
quero estender as inaos_a palmatória.
- "Deixa de botar o selo na Escritura, alegando que somos ·
'funcionários públicos. . . Qua11tas vezes já lhe disse que isto
aqui nao é repart~áo pública? Quantas vezes? Responda"! ! !

'

1

-

•

•
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, (O. Mestre nao vai expor, de modo algum, aspectos da Sín~
tese do Direito das Gentes -na Dialética do Marxismo·' focafiza
o assunto em termos que o profano entenda).
.

'

.

- Voce j á me disse várias 'Vezes. . . J oao. . . mas eu " nao ·
sei. .. ' acho que é fórc;a do hábito, Joao ... toda a vida fui fµh- ·
cionário público. . . vo~e sabe. . . ninguem melhor que voce sabe~
Joáo ... Saí da Politécnica e fui lago para a Polícia ... Voce sape,,
Joao : .. como eu fui devotado ao Filinto ... voce sabe qu~yu consegui aumentar as v~.rbas da Polícia. ·. . fazendo aquélas_·a1·~
gumentac;oes a Comis~o. . de· Or~amento, voce sa~e, . Joáo .. :
Qµando se sabe, perdoa. . . toda a vida fui funcionário público ... .
Ora, como dizia Pascal,. o hábito é segunda natureza que destrói a . ..
- "Neiva, deixe de erudi~ao~ deixe de ser prolíxo. Larga
,
o Pascal, Einstein, Reeman ... esta turma tóda de qtie voce .' ..
tiive f alando" !

-

- Desculpe ... Joao ... mas sao ... Enciclopedistas, que ensinam a . ..
- "Olhe aqui, deixe a Enciclopédia em paz! . Deixe. Toda
a Enciclopédia Británica ·podia ser escrita n uma fólha de ·papel
'
a 1ma<;o " ...
"'
- Joao, quanto a isto, vocé vai perdoar de r1ovo . . . mas to~a .
a Enciclopédia Britanica nu1na fólha. . . Nao será u1n poy.co
- ? É f ortA~, J oao
- ...
1f f
f or t e, J .oao.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,,.• . .
~

o Mestre caí numa espécie de extase ... ele

'é um

~·au 212,

último estágio do Saber ... Quai1do é que um animal daqueles ...
poderá penetrar, apesar de engenheiro, no triangulo: r.aatemát ica - música - meditac;ao! Urna mosca que passa,,'no Gabinete, deixa um sussurro de "piqué", ao longe . . . bem ao longe . .
O Neiva em pé ... abatido... lembra urna estátua de Fídias,
num dia de prisáo de ventre. . . Respeita o silencio do Genio dosChavantes, com aquela un<;~o religiosa do tenente alemao Hehl,
diante do G·eneral Chefe do G. Q. G. ; respira tao fracain~n~e.
para respeitar o silencio, -q ue .a palidez comec;a a ).nva,d ir-lhe,-=as faces.
"

•
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(O Iv!estre medita . .. Quando que um vaidoso daqueles ...
poderá penetrar no mundo das grandes mensagens?
.-

.

J

. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Quando?! ... . A Enciclopédia Brit:inica .. . sao . .. enciclopé-·
dia. . . é o armazenamento. . . sao as prateleiras .onde estao co- ,
locadas . . . todas as pala vras. : . que o hornerr1 pronunciou •..
desde que sabe que é ' hornero. . . As palavras ... pra que é ·que
servern. . . servem ·de asas a.o pensamento que quer voar"' de .d entro de milhoes de corpúsculos aprisionados. . . sim. . . aprisionados no cérebro ... será . .. que é no cérebro?! ... que mania de
localizar no cérebro o pensamento. . . que manía. . . pode ser no
<>érebro. . . mas pode ser noutro lugar da gente. . . a central, ~
emissora pode estar ali . . . mas, a voz que fala na emissora ...
donde virá a voz. . . a voz que fala na emissora. : . ninguem
sabe .. . mas todos dizem que é no cérebro ... talvez seja na cabega . . . Os sons . . . as vibra~ó_es das palavras arrumadas. . . para
traduzir o pensamento. . . algumas vezes. . . outras vezes que.:
rem dizer o que só diz a ressonáncia, o eco, porque o pensamento ·
é outro ... ·a alma está aquí. . . a palavra. . . está ali. . . _Mentira. . . Enciclopédia Británica. . . é f arte, .diz ele. . . para caber ,
nun1a fólha de papel... qúe ·an imal. . . a rnúsica nu.nca mente ...
sempre faloú a verdade. . . u1r1a música ruim . . . , trazendo a mensagem do ignorante que compos, de acórdo com sua pqssibili;..
da de. . . música. . . Beethoven . .. ~Chopin. . . Sibelius. . . Quanta
mensagem vinda da voz? . . . Ou da emissora? Do cérebro?. . . Ou
da? . . . Donde virá, meu Deus, a mensagem qu e a música ... Eneiclopédia Britani<;a. . . ~orno fica pequenina . . . numa página .. .
de música. . . Quando que tLYD. animal destes vai compreender .. .
Nao discuta, Joao, nao adianta. . . deixe, J oa o ... )

1

~

- "E isto, Neiva ... nao fa9a mais economías idiotas. . . de
selos. . . e nunca mais ,se e.sque<_;a que isto aqui é Funda~ao Brasil Central, é Joao Alberto ... nao é reparti~ao pública"!
- Pron1eto, Joáo, nunca mais me esquecer. Voce ·pode fi.- car tranquno. Vou me emend_a r daqui por dia:n te. Mas· voce~
Joao, que . já está bonzinho, nao ,e stá mais brabo .. . ·vai da~· ll··
cen<;a. . . A Enciclopédta Britanic~. . . numa fólha de papel ... .

•
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.
desculpe, mas. . . mas. . . é forte. . . ha, ha, ha! Joao .. :
é forte. . .
·
- "Sim, Neiva, é muito fo1·te pra voce. Vá tratar de organizar .os Entrepostos, de acordo com a orient~~áo dada .. . e
nunca rnais deixe de por selos em escrituras".

me

O aluno poderá estranhar a · atitude do Me$tre, mandando
lav'rar Escritura em cartórao, Escritura que só transcreve - o
decreto-leí 5.878 do Governo Federal que instituí~ a Funda~áo
- e os objetivos patrióticos da Firma. Por que? Por que E~cri·
tura de coisas já conl1ecidas, publicadas em diários oficiais, e
na imprensa do país?! Pór que, perguntará o aluno? Será que
era para o Cartório :F'onseca 'Hermes tomar conhecimento do que
nao tivesse lido nos jornais, por excesso de servi~o?!
Nada disso, aluno desprevenido, nada _disso! O Mestre nao
sabia quando poderia oferecer-se a oportu_nidade de o Presidente
assinar o decreto que .aprovasse os Estatutos do sujeito oculto;
' os Estatutos dÓs artigas 20 e 21 que facultavam a Funda~ao
"organizar empresas" e "distribuir lucros" - que é o capital!
O Genio da Floresta nao sabendo quando o Dr. Getúlio iria assinar o decreto, arranjou um "compasso" de espera. O objetivo
dos Estatutos era rachar os lucros. Enqua:r:ito aguarda a sanºªº
presidencial, manda o Secretário ao Cartório que "foi vindo" a
seu Gabinete, lavrando a Santa Escritura. Aparentemente ino- ,
fensiva, altruística, ela consignava, distraidan1ente, como deve
ser, aquela característica II: - "por forqa desta escritura, uma
Fundaqáo, com personalidade jurídica de direito privado" ... Por
essas doze palavras inofensivas, o Genio fez o "compasso de
espera"! Por ela, ." pelos direitos que qualquer cidadao tem de organi~ar sua firma comercial, tegistróu o Genio .a sua Grande
Firma: a Fundac;ao Brasil Central. Outro aspecto do Direito Pri'Tado clássico, consiste no direitó de as casas conierciais terern
filiais . Foi o que o Mestre fez .
Já enviamos ao aluno, através dos dialogos fornecidos, a
inaneira de o Mestre falar. Cabe ·trazer novamente a palavra do
nosso querido ex-discípulo. Faremos a transcric;áo de urna entrevista sua, ao Jornal do Brasil, dai do Rio de J aneiro. Poderás
niais facilmente ler a entrevista, pedindo na sede da Firma um
1

.

.
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exemplar da Publicac;ao :i. 3, . mandada editar pelo "pele sensíYel". Esta Publica~ao n. 3 editava a palavra· penfazeja do Mestre.
A parte que transcrevemos está na página 27 da referida ·publicaQao . Fala o Mestre :
~
·
''A Fundagáo organizou um servic;o comercial sob
a denominac;áo de " Entrepostos Co1:lierciais Ltdá. '-' _
Esta emprésa que Paga Impostos e atua no comércio ern
pé de •igualdade com outras firmas comerciais, age c.o mo
atacadista e varejista, suprimindo o comércio das cida-,
des e vilarejos na zona em qu~ opera a Fundagáo!
prando diretamerite do fabricante ou importando do
estrangeiro, grac;as
comissoes e abatimentos de representantes, a Fundac;ao, por intermédio dos entr_epostos,
pode finalmente f azer baixar rapwa1nente
os prec;os das
'
mercadorias nao produzidas na regido e desafogar, _aS,...
sim,' A Vida da Populac;ao Que se Tornava Cada Vez
~

Com-

as

.

Mais Arrochada,. como é fácil de se compreender!

Esta magistral página de Filantropía; constitui a esseneia
da F. B. C . ! Repetimos que nao deixes de ver a página 27 -da
Publicagao n . 3.
O "pele sensível" editou as palavras do' ministro,
envian.:
.
'
do-as gratuitamente a todos os "órgaos do poder público", a f1n1
de que constatassem as· aplicac;oes do Direito Privado. Além
disto, pretendia mostrar a quanto pode atingir o Amor ao Próximo, ou melhor, a fim de mostrar como se pratica o "Viver Para.
Outrem", lema do Genio dos Ríos Araguaia e Xingu. A "vida
da popula~ao se tornava cada vez mais arrochada, como é fácil
de se compreender", disse o Mestre do alto do Sinai da Serra dó
Roncador! E estendeu as "messes de um doirado
estío" sobre os
infelizes! ! ! Glória a Deus nas altu1~as, e paz na terra aos homens
de boa vontade. . . ecoou o cura que rezava a primeira missa,
para a Fundagao Brasil Central, lá no acampa.mento do Rio Ara·guaia! As messes distri~uidas dirigiam-se aos estomag~s e as
almas daqueles cuja "vi~a se tornava cada vez mais arroc:tiada,
como é fácil de se compreender"!
~

.

'

A primeira filial estava organizada na base do "direito privado", como é fácil de se compreender!

t
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A maledicencia torpe, venal - quando organizada a primeira filial - comegou a engrossar. $ preciso que desmasc'al'emos os detratore~, vomitou o "pele sensível",- mais emendado.
depois da reprimenda! A Escritura estava certa quandó falava
do direito privado em comunhao como público. Os Entrepostos
Comerciais Ltda. sao "órgáos do poder .público'' porque quem
dá o dinheiro pa ra sua organiza<;ao é o "poder público". E é o
privado também, porque se "comportani em pé de igualdad_e "
co1n os outros comerciantes. O Governo, estertora ainda o "pele
sensível", se indeniza do dinheiro dado, no pagamento dos impostes que fazemos, como o.s outr os comerciantes!
1

•

Um "amigo da on<;a" que estava perto tem a ·ousadia de dir.er: "Mas os outros comerciantes que pagam impostes nao receben1 dinheiro d o Governo pará instalar seus p.egócios" !
~
Mas é porque nao estao na Sen·a do Roncador. É porque nao sentiram os efeitos do perigo Chavante. É porque nao
querem sair do conforto da cidade. É pórque nao sabem que é
a tragédia da Florest a nem o drama do Araguaia, er1cachoei·
rado. . . é por is to seu perguntador incorrigivel. . . é por isto . ..
. . . . e, por is
. t o .1
s1m
O "amigo da onga", que .está aborrecido naquele dia, tem
&.inda a ousadia de pergun-tar ao subgenio: ·
-·
- Mas o sen hor j á foi lá, Dr. Neiva? E o Ministro, -também?
- Ponh a-se na ru a, seu idiota! Está demitido ... _A pergunta nao tem perdao! Quantas e quantas vezes j á sobrevoarn,os
u regiao . . . fale . . . se é que pode justificar-se . . . quantas vezes
.j á voamos n o bi-motor do Bazi.Uo, arriscando a vid~? Fale . . .
fale. . . Os comerciantes fizeram. . . isto. . . fizeram?
- Desculpe, Dr. Neiva ,. o senhor se exaltou .. . eu sei que
nao é qualquer um que entra ... que . entra naquele aviao . .. eu
sei, Dr. Neiva . . . Nao me demita que tenho mulher e filhos e ...
a curiosidade que me prejudica . . . Por causa da curio~idade o
senhor nao vai me botar na rua. . . Perdao .. . Dr. l'Teiva!
- N'ao ponho na rua, atendendo a mulher·. : . a mulher ..:
e aos filhos ! Mas o s~nhor está suspen so . por quinze dias, ouviu?
- Ouvi, doutor Neiva ... muito abrigado, tloutor Neiva .. -.
- Vece vai levar a publica~ao n. 3 que mandei editar. . . e
. . a i le-la toda . Mas toda, ou viu? . . . Antes de levá-la vai ouvir o
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que o ministro disse a r~speito da Assistencia Social e Hospita·
lar. Ou~a ... Está na página 19 da Publica~ao n. 3 que znandei
editar. . . sao. . . as palavras. . . sap.tas,. posso dizer. . . dQ n1inistro. . . Ou~a. . • página 19 !
Fala o ministro:
" O TRABALHO É CAPITAL!

é dever nosso construir a cidade e fornecer alimentat;a()
aos trabalhadores e as primeiras levas de imigrantes (*) dev&
mos cuidar com igual empenho do ·p roblema de assistencia hospitalar, mais complexo, sem dúvida, que a assistencia médica
ou sanitária. O sistema que adot amos .const ituí uma inov.agáo,
Se

inspirada, aliás, no conhecimento das éondiqoes específicas de
existencia e psicologia do sertanejo. É uma fórmula n ova que
esperamos de r esultado, apesar de nao estar nos l ivros, nem"" haver sido sugerida por ne.n hum t écnico de administragao nacional oii estrangeiro. Feito o diagnóstico do enfermo e r esolvida
rua intern~ao, o trabalhador é logo hospitalizado co1no doen te
contribuinte e náo como i ndi gen te, _o -que l h e cria unia si tuagiio
sobremodo honrosa! Para pagar a operaqao o t'rabalhador t em "
dois recursos: ou paga em-dinheiro, se t iver economias e preferir
faze-lo, ou paga em trabalho1- Na t a-bela f eít a pela F u nda<;tio, o
prego das in t erven <;oes cirú rgicas é o mais. r edu zido . H á uma
tarif a ainda mais em conta para
operagoes comuns, is to é,
que n ao sao graves ... como h érnias, ap endicites, amígdalas,
, etc. , a f im de que ninguem deixe de internar-se em caso de precisao. O trabalhador rural só r ecorre ao hospital quan do se
sente inválido. Enquanto lhe sobram f orgas para cuidar da próp'ria subsisténcia náo se r eco'lhe. Se em troca da operagao-pedirnos trabalho, suavizamos as condigoes de pagamento e estabf?
lecemos para o trabalhador uma situa<;áo moral qye muito o
envaideperá. O trabalho é capital e riqueza, portant o r epresenta
dinheiro. Para saldar a canta de uma apend·icite basta, pois.•

as

( ~')

Palavras ditas em 1945, p:elo Minist ro Joao Albert o, constantes da
da Funds.Qáo, fascículo enviado também é. Assem•léia Nacional Cons tituinte, quan do da resposta ás pergúntas do Deputado
'afé Filho . Como se ve. o Sr. Joá-0 Alberto, já naquela ér>;0ca, tinha. em vista
, cargo que ocupa, hoje, de Presidente do .Conselho de Imigr~áo.
.

1ágina 19 da Public~áo n . 3
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que o operado trabalhe para a Fu.ndá~áo dez dias. · Outras operagoes se resgatam pelo mesmo
processo, corn
mais ou menos
'
.
dias de servigo, mas todas de liqutda(}ao 'acessível! ! !
•

1

'

.

"Tudo isto, seu curioso, está na página 19 da Publica~áo
n. 3, editada pela Funda~ao, por mim. . . e distribuida a· todos
os "órgáos do poder públicoH brasileiro Vá-se embora e leía . .-~
durante estes quinze días, e ... volte menos curioso! ... Pode
retirar-se! "
A cólera do sub-genio era razoável. De fato, esta orienta~ao
nao está nos livros, por urna razao muito simples: é porque é
um princípio da "Academia da Ciencia Positiva da Propaganda''. Os profanos nao conseguirao penetrar no alcance da
"Fórmula do Doente Contribuinte", em hérnias, apendices,
amígdalas, unllas encravadas, varises, dentes podres, calas arniínados, prisao de ventre, diarréias, cólica de fígado, indigesta.o,
1mpaludismo, subnutri~ao, gripes, arranhaduras, cortes provocados por f oice, machado, _enchadas, etc. , etc.
A tabela de pre~os organizada pela Academia será enviada
na próxima li~ao. Recomendamos ao aluno traze-la permanentemente controlada pelas emissoes do papel-moeda, o que será conseguido vendo as publicagoes do Ministério da Fazenda. A medida . que a infla<;ao aumentar, urna simples regra de ,tres dará
os acréscirr1os a fazer na "Tabela do Doente Contribuio.te"l
O espírito do método, a medita~ao que nos levou a descoberta da Fórmula Secreta, veio em conse_q uencia dos estudos
sobre os Reflexos Condicionados. Exemplifiquemos no caso da
F.B.C. O trabalhador, por exemplo, sofre um golpe de ar' excepcional, sofre os efeitos de urna ventania igual a que derrubou
o próprio prédio d'o almoxarifado, em A.ragargas, ,a primeira cidade feita pelo Genio. O
\ vento pegando-lhe pelas costas, pegalhe t ambém un'la gripe. A simples gripe, porém, por falta de
aten~ao, consequente a psicologia do Sertanejo n ao o leva a
tomar cuidados de hospitalizar-se! Abandonados á evolu~ao natural, os germes da gripe iniciam a Marcha para Oeste das vías
respiratórias superiores. A natureza, entretanto, tem nas amíg~
dalas a sua linha de For: ificagao Pennanente. Os ger1nes, que·
vem na campanha, em fortifica~óes ~ passageiras, esbarram ali,
ali nas amígdalas. Dá-se o entrevero, a luta . O trabalhador que
1

1
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nao está sabendo de nada - ensina a psicol~gia do Sertanejo
-- comega a sentir-se pior. Nesta fase de ataque já nao pode
nem aguentar-se em pt}. A própria enxada lhe ._ cai das mao.s,
quando tenta arremessá:la contra a terra que dará cornict·~ a
ele, a prole e ao Brasil! A hospitá1iz~gao é fatal, nesta altura.
Nao há outro jeito. No hospital, mádernamente instalado pela
Funda~ao, existe um leito limpo, higienico, um médico zeloso,
um crucifixo e urna "tarifa mais em canta para as opera~oes
comuns''!
Feíto o diagnóstico da amigdalite, o bisturi entra em cena
(*) resolvendo em poucos dias o efeito dos obuses na linha de
Fortifica~ao Permanente das amígdalas. Na portaría do hospital, aguarda o Doente Contribuinte um eficiente contabilista que
díz assim: -· "Seu caso, Sertanejo, foi simples. O Doutor, com
a mao mágica que conhecemos, lhe deixou novo. O amigo esteve
aqui sete dias, uma semana. O ministro, como sabe, é um homem bom; tem um grande ,,cora~ao: por isto voce deve some:r:tte .
cem cruzeiro_s . Como voc~ ve, é · bar_a tíssimo. S{.lte-dias de casa
e comida (*) mais os remédios, o medico, a -enfermeira, o :bisturi. . . tudo por cem cruzeiros, é de gra<;a . Voce tem "economías", nao é verdade, _,S ertanejo?!
.
- Nao, so Doto. . . num tenho nada. . . minha muié, eu e
·rneus fios, vive desta máos. . . num tenho econornia. . .
\
- Para este caso, tens ainda o cora<;ao do Ministro. . . .1.\
generosidade, o cérebro do Genio destas paragens paradisíacas.. .
- ??? Qui é so Dotó?!!
- Se vece nao tem economías, nao tem reserva de dinheiro,
nao 'sabendo ser prevenido, possui as maos. A Fundagao Brasil
Central vive delas, meu caro Sertanejo. Se nao fossem estas
maos, nao estaríamos aqui. Voce, Sertanejo, é nossa alma, nossa
,razao de ser. Se voce, Sertanejo, nao plantasse, a cidade nao
t~ria o que comer. Voce, Sertanejo, é a alma do Brasil. Aperta
esta mao, Sertanejo. . . precisamos dela. . . é -o nosso apoio.
(*) No.ta da Academia: -- Qua.nto mais retardar~se o emprcgo das ~sul;
[as que f azem mal ao figado e. da penicilina,
que é cara., melhor.
.
(*) A psioologia do sertanejo ensina .q ue quando cuve· a expressáo '(casa
~ comida''., arregala os olhos. A opera~áo Ila garganta náo o deixou engulir

.

ta.da.. .

"

'
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Como voce nao tem economías, vai pagar a operac;ao con1 dois
dias de trabalho para nós. Como voce ve, é baratíssi:rñol O teu
salário é de vinte cruzeiros ... O hospital cobrari~, se :voce tivesse
cconomias, ·cem cnizeiros, como nao os tero, vocé vai pagar
com dois dias de trabalho, o que eguivale a cinquenta cruzeiros por dia. Desta maneira, nestes dois días, está ganhando mais trinta cruzeiros por dia, pelo fato de ter ficado -doente. Isto tem um nome, Sertanejo, que voce nao conhece.
Isto, Sertanejo, se chama Filantropía do Ministro Joáo Alberto!
Nao consta dos livros. Nenhum administrador do País ou do Est.rangeiro pensou·nisto! Quando o trabalhador fica doente, passa
~ ganhar mais trinta cruzeiros por dia. É urna situa~ao sobremodo honrosa" .
-

.

Ta certo,

so

Doto . .. ta certo ...

ta~erto!

...

-- Voce foi pesado, Sertanejo ... pegando a amigdalite que
lhe rende somente sessenta cruzeiros. :- . Se tivesse pegado urna
apendicite, seriam dez dias de trabalho grat-µito a trinta cruzciros, o que é igual a trezentos cruzeiros ...
- Ta certo, so Doto. . . ta certo ...
-- Vai, Sertanejo, arranja urna apendicite e volta ... que te
daremos trezen tos cruzeiros .. : vai !

'

Agora, aluno, aprenderás o efeito do Reflexo Condi.cionado
no Sertanejo que volta para o cabo da enxada. Durante os dois
dias que vai pagar em servi<;o gratuito, a mulher, os filhos e ele
próprio vao passar "relativa" fome. Acresce que o sertanejo está
fraco, como consequencia. da operaQao. ~ fome e a fraqu~za,
fatalmente criam na mernória das células, na memória do sangue
que circula e na sistole e na diast~le do corac;áo que pulsa, urna
lembranga da amigdalite. Por causa daquela Desgra<;ada, pensa·
ainda o sertanejo no mundo '·consciente das idéias,· estou cqm
fome e fra'co. Entram entáo em cena o mundo consciente e
sub-consciente do sertanejo, que passa a.reagir, n1uito ma~s fortemente, contra as agressoes microbianas. Automatican1ente há
um aumento de glóbulos brancos, vigilantes, amigo§, que, como
um exército de na~oes unidas, evita novos conflitos que o levem
ac hospital. O aumento dos glóbulos brancos é tao grande e manifesto, por efeito dos Reflexos Condicionados, que os médicos
/,
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da Fundac;áo fazem exames sistemáticos, de laboratório, para
nao deixar o Sertanejo marre!" de leucemia!
. Evocarnos para ti, · como discípulo, a época em que o -~i
nistro estava aqui tirando o Curso. Quando entregamos o principio, a ele, das "Verdades sobre Doentes Contribuintes", após
cinco dias de medita<;ao, apresentou cinco · dernonstra<;6es do
Teorema. Urna por dia de medita<;ao. Lembrqu-se, por associa~áo de idéias com Q problema social de seu pais e. . . quando nos
entregou o resultado das "variántes de seu espirito", sobre as
demonstra<;óes do Principio, abria o relatório com um apanhado
de urna poesia de voces, que figura até hoje num ·quadro pósto
no salao de honra da Academia: "Ou Paga O Homero Na Vida,
Feliz, Coberto de Glória;, Ou Pronto Fica Na Rua, Até Desperte
A Memória" ! !!
Como ves, é um grande verso! É um grande Slogan que indica as rotas do "Trabalho que é Capital", con~orme inicia a
conferencia da página 19 da publica<;ao ·n . 3 da Funda<;ao Bra- .
sil Central, mandada editar pelo Secretário Geral da ·Firma!
Corre. . . Cor~e. . . Arranja esta P~blicagao que é toda urna
página de Sabedoria! (*). Repetimos que todas
. as vezes que
rememoramos o trabalho do "Genio da Serra do Ronéador", nos
empolgamos. Nao nos furtamos de transcrever outra página
vinda da fonte ·ae Sabedoria que é esta Publica<;áo n. 3 da Fundac;aor Esta página que vamos transcrever tem um Símbolo, Vermelho 5! Ei-la:
COLUNA PRESTES
Um ehcontro fortuito nos pos; há dias, em presen<;a ,do Ministro Joao Alberto. Foi urna oportunidade feliz pelo ensejo que
tiven1os de ouvir dos lábios do próprio fundador da Brasil ,Central a narrativa autoriz~da sobre tudo quanto .se relaciona con1
esse grandioso cometimento, que tanto interesse vem despertando no espírito público.
·
O comparecimento do Ministro Joao Alberto, ao saláo prestigioso, onde se reuniam escritores, jornalistas, diplomatas e se'

,

.

.
( * ) Aconselh o a todos os leitores a lei ~ura desta Publica.gáo que talvez
a.inda p oe:sa ser obt ida n a Funda~áo. Se n áo for encon trada ali poderáo solicitar a leitura. do exempla.r que_existe na As.sembléia LegiSlativa.
"

\

'

.
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nhoras da nossa sociedade, além de um justo n1ovimento
de·
.
curiosidade, deu lugar a diversas homenagens que lhe foram tri-·
butadas. Tornando-se o centro convergente de .todas as aten~6es, nao lhe foi possivel deixar de satisfazer a solicita~ao dos.
convivas, para que .c ontasse os motivos que o haviam levado a
essa iniciativa, tao precária de co1npensaqoes e tao cheia de sa•
crifícios pessoais, embora o sentido civilizador da grande obra
humana a que se entre,gara ..
o interesse pot sua palestra, viva e colorida, nao "cteco.r ria.
apenas dos imprevistos e r1ovidades corn que, aos poucos, surpreendia o auditório, mas resultava também da reflexao íntima
~ue cada um ia fazendo sobre o ~radoxo dessa sua preferencia
por urna árdua fun<;ao, em lugar das suaves comodidades que
H carreira diplomática oferece.
É de fato impressionante que, dispondo dos elementos indispensáveis para levar urna existencia confortável, serena e qujc;á
ociosa, o ex-Interventor em Sao Paulo se tenha deixado empolgar pela idéia de desbravar o sertáo e {!ivilizar o sertanejo, promovendo dessa maneira a valoriza<;ao do solo e a elevac;ao de
n ivel de
... ·vida dos humildes habita..n.tes do nosso hinterland .
Pode essa escolha ser um paradoxo, mas é o seu melhor servigo prestado ao Brasil e que rnais o recornendará a gratida<:»
pública. O marco histórico desse acontecimento tem sua origem
na Colu..ry.a Prestes, pois foi do contacto de seus bravos componentes com as populac;oes sertanej as que nasceu a obra ingente
h que ora se dedica de corpo e alma o senhor Joáo Alberto.
As linhas que se seguem representam un1 simples registro
da palestra com que durante mais de urna hora o . dinan1ico -e
laborioso administrador prendeu a aten~ao do reduzido e seleto
auditório, sinceramente. empenhado, naquela cálida noíte'. de·
verao., em conhecer o que tem sido f eito e o que a inda se pret ende fazer na extensa r_egiao do Araguaia .
1

'

..

-

~

.

!

Fala o Ministro:
A

CAQP~

E OS MOSQUITOS

obedientes . Um
cabo de polícia, sozinho, sem qualquer aparato, basta para man....
-

.i<is populac;oes. do interior sao muito
,
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ter a ordena nurr~a festa a que compare\!ª todo o povoado. O temor da a utoridade vem dos excessos praticados pel?s antigos
cabos eleitorais locais, que, por motivos túteis, amea~avam e brutalizavam os pacatos moradores. Ficou-lhes o complexo. Se eu,
por exemplo, proibir a ca<;a, provisória ou, definitivamente,
m,inha ordem será cegame.nte respeitada. O mais grave, porém,
é que, sem nenhuma proihi~ao, a caga já náo existe naquelas
cercanías. Os garímpeiros vindos de toda parte e por lutarem
com a falta de meios ~e subsistencia, · destruiram a que havia
· em Barra das Garc;as. Essa história de matar os bichos do inato
sem parar, em todas as estagoes do ano, na época da posturá e
rla críac.;fio, dá\ nisso. A fase de reprodu~ao devia ser sagrada.

Mas nos sertoes as leis demoram muito a chegar. E antes de
fazer a lei, é preciso educar o povo e ser persuasivo. A gente da ,
r0<_;a é de muito boa índole. E o chamado espírit.-0 das -leis é para
os doutores. Acresce que n a zona do cerrado, onde estamos, sempre houve pouca caga, que só é abundante nas zonas de floresta.

""'

Mas, acentua o Ministro Joao Alberto, como tudo na vida
apresenta compensagoes, nao temos, no cerrado; o suplício dos
mosquitos. :Esse torrnento que faz o homem civilizado temer o
interior, tanto por causa dos insetos perniciosos, transmissores
de doengas, como dos que molestam pela picada ou pelo- zumbido,
como sucede com os n1osq u itos pólvora, o estegomia, o borrachudo e outros, ésse tormento nao existe em Aragargas . Nao
.. preciso criar ele1nentos de d.efe_s a· contra essa prag~ que nps
-rouba o sono, nos impede de pescar ou andar pelo campo. Todas
essas espécies vivem nas bourdures das matas, como já disse, ao
passo que nós moramos em campo aberto. A terra -da floresta
é úmida e conserva a água das chuvas, que é viveiro propicio
para a prolifera~ao das larvas . !lo Brasil Central pode-se dormir,
pois, de janela escancarada e sem cortinado.

Como sabe, no estrangeiro é con1um ouvir restri~oes a coisas nossas, mesmo com amenidade, mas sen1pre. susceptibilizam
o nosso amor próprio. As vezes nos vemos compelidos:- a esclarecer esses equívocos, a fim de. evitar que certa~ lendas hoslis se
propaguem ou urna fama-injusta e m.á persistá. Duránte muito
tempo o Brasil foi considerado o País da Febre Amarela que, no
entanto, grassava com igual intensida de, mas sen1 a mesma- es-

,
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petacular repercussáo daqui, no México, ~m -Cuba e em outros
países do continente.
Eu mesmo ouvi alusóes irreverentes aos mosquitos e moscas
que tanto nos mortificam, mas que existeJ:ii_até mesmo nos _Estados Unidos. Em urna dessas oportunidag_es, procurando p6r
as coisas nos devidos termos, perguntei a uro de nossos amávcis
""
acusadores: - Mas, afinal, quem inventou o Flit? Sim, porque
o Flit nao foi inventado para matar as pragas no Brasil, -mas
para eliminar, principalmente, as que existem no país donde é
oriundo esse famoso inseticida" .
\

Errare humanum

est! Nao concordamos com esta última

frase do Genio, por isto q1:1e náo foi muito diplomática. Nao f oí
muito do ministro do Itamarati. Compreendemos, porém, que,
as ·vezes, o estado de efervescencia, próprio do grau 212, leve aos /
extremos de dizer que a América inventou o Flit para matar os
seus mosquitos .. . Nao! Nao! Isto náo é bein verdade ... A A_!1lértca inventou o Flit para vender aos países que precisam dele e
náo para uso próprio. Mais refor~a nossa tese o fato de que- o
Flit provoca tudo. . . menos a morte de um mosquito! É um princípio de Filantropia cr_ista e· indiana, preconizado por Gancli" em
suas meditas;oes: nunca tirar a vida dos animaizinhos! A Aniérica cum~re esse princípio !
·
Por nossa vez, nunca emitimos um Teorema sem pesquisa
de laboratório . A estriquinina é um veneno terrível, mortal.
Dado em pequenas doses, porém, é um fortificante cardíaco notável. Foi o que revelou a "análise quantitativa que procedemos
no Flit". A dose do veneno que mataria os- animaizinhos é tao ·
oírninuida que, aspirada pelo mosquito, já fraco na procura do _
sangue, as vezes difícil - - revigora-o para os vóos noturnos,
para o vóo cego, até!
,
Quando recebemos a publicagáo n. 3 imediatamente passan1os um cifrado ao Ministro, salientando-lhe a falta de tato que
feriu o espírito de boa vizinhanga.
A resposta que recebemos justificou a-"mancada" do Gento-._
:€le fóra' mordido por um borrachudo que s~ escondera na oasi·
nha do aviáo. Picado violentamente em regiáo que o bom tofu
nao deixa va cogar, ficou perturbado na hóra d:?.. conferencia.
1
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'l'ambém por Reflexo Condicionado, todas ~ suas associagoes d:e
idéias estavam nas coisas, que se aplicam nos bor~achudos, dai .
o personagem que entrou na pega: - o Flit!
'

Achamos razoável a explicagáo. Depois que lemos com mais
cuidado a página 17, da .mesma Publicagáo, vimos que o erro
'
fora compensado por verdadeira
manifestagao da cultu,:a .científica, técnica, administrativa. A página 17 diz assim:

"ABASTECIMENTO
A popula<;ao de Aragar<;as pode ser calculada em
cerca de dois mil habitantes. Nesse número estáo incluídos os quinhentos trabalhadores a servi<;o da Funda<;áo . Os garimpeiros constitue1n outro tanto. De tód~
essa popula<;ao, cerca de quatrocentas pessoas vhrern
arranchadas, isto é, sao alimentadas pela Funda~ao,
que f ornece a cada urna, pelo prego de cinco cruzeiros,
urna refeigao diária, altamente nutritiva . Na regiao há
abundancia de legumes, porque- sao muitas as nortas
cuja forn1agao foi estimulada por nós. Daqui levamos
um horteláo competente, que lá ensinou a sua arte a
mais dez, d.e modo que hoje dispomos de onze entendidos no assunto. Nao há hortas mais extepsas nem
mais bonitas que as de Aragargas. Matam-se, além
disso, duas· rezes por dia, para garantir o abastecimento.
Há ainda, na época própria, r.auito bom peixe. A cria~ao de galinha, que serve para alternar o "menu", está
se desenvolvendo auspiciosamente. · Costumam servir
também saladas variadas e sopas substanciais, grai;;as a
fartura de legumes e cereais. O feijao, o arroz, ' a mandioca, os produtos do milho, tem a tour de róle o sed
lugar na Ínesa de nossos. pensionistas. Aqueles que de.sejarem refeigáo mais variada, ou produtos enlatados,
~orno conservas, doces, goiabada, etc. , pagam de seu
bolso o excedente. A títulq de exce<;áo, aos viajantes .e
.aos turistas - que sempre aparecem - pode ser forne.c ido o almór;o nas mesmas condigoes, enquanto niio está
1

\

instalado o hotel projetado.
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-------------------------------·----·-----~~-----------O solo, muito pobre em · cal, e que por isso exige

cuidados especiais na alimentagao humana, explica de
certo modo as deficiencias organicas das popula~oes e.spalhadas pelo território. E é urna das _razóes por que
interferirnos diretamente ;na · solu~ao do problema, selecionando alimentos e organizando cardápios'' .
Qµando o Genio diz: "o solo, muito pobre em cal" ... sabemos que vai ernpregar os processos qúe ensb:Ía~os para · estes
tipos de terrenos, aconselhados para r eceber imigrantes da
Europa. Logo na· che.gada deles, é necessário · que nao haja
cal nos terrenos onde irao plantar para con1er. Esta é urna
verdade indiscutível . O aluno sabe, pela leitura dos jornais, que
a Europa está arrasada. Os bombardei<?S aéreos esfrangalharam ,
mais de metade das casas que sao feítas de cal. A atmosfera da
Europa inteira está com urna satura<;ao de quarenta por cento
de cal. Os balees de ensaio que as fór<;as armadas lan~ararn nos
ares revelaran1 urna espessura de capa atmosférica., calcificada,
de dQis quilómetros de altura. Ora; os europeus vem respirando
este ar saturado de cal, há cinco anos! Os exames de sangue
feítos mostrararn que a fraqueza das massas européias vem, em
grande parte, do trabalho exaustivo do organismo, em assegurar P. H. necessário. As criaturas da Europa estao cheias de cal.
í~ preciso aliviá-las quando emigradas . :Este é o primeiro trabalho técnico que o Genio. esb~ou, para o desempenho do cargo
que virá fatalmente para ele: PRESIDENTE DO CONSELHO
DE IMIGRAQ.A.O. A rnedic;ao dos acontecin1entos futuros, que
fizemos ern Júpiter, Cancere Saturno, em conjun~ao coma Lua,
astros tutelares do Genio, revelou que o Brasil nao poderá dispensar sua colabora<;ao na Presidencia da Imigra~ao ! Comunicamos ao ministro o resultado de nossa.s obsetva~oes astronómicas e atmosféricas da Europa e, daí, a expficagao do fato da ·
escólha de terras, justamente onde falta cal e a referencia que
faz, em lev(\s de emigrantes, já em 1945, conforme consta da
Publica~ao n. 3, editada este ano.. Qualquer agrónomo maledicente dirá logo: terras onde nao há cál, nao devem ser plantadas.
Dirá . . . ·mas em consequencia do desconhecimento laboratorial
da atrnosfera européia. A voz deste agrónomo se perderá, como
tantas outras! o Genio nao se preocupa com ela!
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Mas. . . voltando ao caso do

.

te: ·

~migran

~

O colono europeu deverá passar, pelo menos um ano, sem.
cal. .. até restabelecer o equilíbrio! No fim deste tempo, sim ...
deverá receber as primeiras cotas do elem~nto necessário a evitar a queda total dos dentes. Na fase inicial, até será saudável
a queda de alguns: nao comerá tanto, de modo a evitar a hipertensáo. Findo o ano letivo, a cal será espargida no solo nas qu~n-:
tidades reguladas ·pelo exame permanent~ de laboratório. Pára
semear a cal junto com as sementes, o Ge~io já escolheu urnas
caieiras em Uberaba que sáo urnas .maravilhas. Uberaba está -·a
mil e trezentos quilómetros de Aragar~a~ ... mas a cal será transportada facilmente pelas estradas construidas pelo engenheiro
Lira. O frete da cal já foi estudado. Será baratíssimo, atendendo ao ótimo estad6 das rodovias. O consumo de gasolina, do~
caminhoes de carga é mínimo, atendendo .a que o caminháo Yai
de terceira de Uberaba até Aragar~as. As ·estradas, economicamen te construidas, tem rampas mínimas, pois se abriram cortes
de trinta metros de altura e fizer:am-se aterros de sessenta, o
que realiza a perfeita compensao, cortes-aterros, aprendida pelo
E:·ngenheiro na Politécnica.
'

A cal, chegadá assim, baratíssima em Aragar~as, terá urna
aplicágao muito mais racional do que teria se o terreno a contivesse pelo trabalho arbitrário, desregulado da natureza.
O Genio já tem "onze entendidos no assunto", conforme .diz
a página 1~ da Publica~ao n. 3 . ~stes onze poderao ser acrescidos de mais 289, se o número de imigrantes exigir, fato que ficará rnuito bem. O Genio poderá ser .conhecido pelos pósteros,
na imagem espartana: - Joáo Alberto e os trezentos da cal!
A tour de role, como o aluno constata, ·a página da cal junto
como borrachudo, justificam o Flit! O homem é um Iluminado!

Maomé - Mafona perto dele!

Buda -

Zaratustra . . . tudo fica pequeno

Um "curso por correspondencia" é se.µipre deficiente . . Veras
,.
depois de outra transcric;ao que faremos; a da página 11, . da
bíblia n. 3, publicac;áo do ''pele sensível"! Ei-la. Fala novamente o Ministro:

..
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IóDO, FERRO E CALCIO
"A zona ocupada e ná qual a Fundagao exerce toda a sua.
atividade, é absolutamente salubre. Nao é preciso cogitar de d¡-e,.-

nar terras, secar paludes, sanear campos, corno em tantos ou..
tros pontos do país, onde o simples enunciado de aproveitameri~p_
de terras do sertao e o plano de colonizagao logo fazem ar_repiar_ pela idéia dos servi~os hercúleos e dos gastos astronómicos _que·.
o empreendimento demandaría, a fim de se por a regiao em con"
di~oes de ser habitada.
No Brasil Central, nao. O que lá. existe

sao apenas doengas provenientes da falta de iodo, causa do bó-cio
e da f alta de ferro --e cálcio. Na Sui~a, onde maior é a propor~ao

de deficiencia glandular; gerando o papo, o povo faz uso constante do iodo como defesa contra o te11ebroso mal. Embora desconhecida a sua etiologia, é · esse o tratamento preventivo do bócio daquele país .
Ajudados por ci entistas e laboratórios estamos estudando
um meio de facilitar a ingestao generalizada desses produtos,
adicionando-os aos elementos normais da alimentagao. Con1 essa
finalidade, ternos feito misturar o iodo no sal e os outros dois~
ferro e cálcio,. no a~ucar,, com bons resultad9s, pois o sabor dos
alimentos nao se modifica. E, dessa forma, sen;>. prescrever -re~
Inédios específicos que a popula<;ao sempre refuga, toda gente·
se medica, preparando-se para melhor resistén.cia física corit1~a
a invasao de outras moléstias de índice dernográfico elevado ~
cujos vestígios na regiao explicam a debilidade organica de seus habitantes".
Assim termino11 o Pre·s idente da Fundacao.
"'
Analisaremos a questao iodo inais detalhadamente e-a 9.ue~ta.o ferro, superficialmente·. O cálcio já foi visto. Já foi resolvido·
com as "caieiras" de Uberaba.
Dito isto, sentirás a falta do Laboratório, que o "curso por .
correspondencia" nao pode dar: como fazer o .iodo. Como faZér
o iodo que o Mestre aprendeu aqui e que vai fazer no Aragarc;as. A necessidade de seu f~brico ·impoe-se como decorrencia fatal ele
sua ausencia que, provocando bócios, faz os imbecis:
faz ~~et:i7··
.
nos que nao possuem iodo na tireoide. O Mestre já citou o exem-.
plo da Suí<;a que é um povo que, sofrendo mais que qualqtiel"
outro, da carencia do iodo,_que
gera o cretinismo, é um dos mais
,

.
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capazes em inteligencia. Se na Suíga faltK-1' iodo, como no Bra, sil CentraJ. 1 vamos entáo :fazer como fa~' ª Shíga. Aquele país tem
condi~oes de vida quase iguais as do Brasil Central. O clima é
o mesn10, somente pequenas diferen~as de temperatura. insignificantes para urna escala Farenhei t ~e 212 pontos, é que fazem
o suíi;;o nao ser completamente igual ao ~ertanejo do Brasil Cen. tral. Até filológicamente há urna , semelhan~a que as vezes embara~a ao turista do Araguaia: a Suí<;a. fala do is idiomas -- o
frances e o ale1nao. Fala o alen1ao que é' rude
rel~ao ao Jrances, da mesma in aneira que o sertanejo fala o dialeto rude em
relagao ao portugues de Camües e Vieira ; A se1nelhan~a- entre
os dois países é perfeita. 1'1est as condi~óes se a Suí~a deu a seu
povo o que lhe faltava, a Fun dagao Brasil Central tambén1 vai
dar o que falta ao sertanejo daquelas paragens. Vai dar iodo.
De tres . rnan eiras pode ser obtido o iodo-que falta áquelas
paragens:
a) Importando, já pronto;
'l)} Fabricando p elos processos químicos enstnados por GayLussac;
e ) Retirando dos n it ratos chilenos, o que vem cair no mes1no caso do ite1n a) , que exige importa<;ao.
Para resolver éstes tres itens o Genio do Araguaia reu:niu o
Conselho Diretor da Ii'unda:<;ao, cujos membros há cinco meses
nao se avistavam para t rocar cumprimentos, e disse: - "Senhores men1bros <leste Egrégio · e Culto Conselho. . . reuní-os nesta
sessao para expor um ca.so grave que preocupa aos adnúnistrq..J
dores da Fund~~áo !
Para melhor integrá-los no assunto, vou ler a página 11 da
Publica~ao n. 3, sobre a conferencia que fiz ao Jornal do Brasil,
editada aqui, pelo Dr. Artur Neiva ...
Depois de ler a coip:erencia para os membros do Con selho, o
Mestre exp6e: - Ternos dlJ.as solugóes própriamente ditas, para
o Iodo: ou importamos o produto ou fabricamos!
Importá-lo será a evasao do ouro da Pátria. Fabricá-lo será
fazer técnicos na química industrial. Esta é minha opiniao. Nao
quis; _toQ.avia, adotar -um rumo ou outro; sem ouvir a opinia.o
·c riteriosa dos membros deste Con.selho.
A discussao está aberta, podem falar. •
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- Acho, diz o Klabin, que devemos faze-lo. É o caso da celulose. A importagao do papel, além de churrilhar o capital para
o estrangeiro ... em caso de guerra, ~falta do produto perturba
a vida nacional, c;la maneira que todos conhecemos. . . esta é
minha opiniao. . . de industrial e de brasileiro que ve as coisas
comos olhos ·no altar da Pátria , .. Sou pela fabricagao.
- Eu também sou da opirtiao do Klabin, diz o Filinto Muller:
Trago a experiencia da Chefatura de Polícia, durante todos -os
anos em que me sacrifiquei .ali. Importa.r, a nao ser em mareos
compensados, é erro elementar. Sou da opiniao do .Klab,in!
Vamos fabricar iodo.
·
'
- De-1ne licen~a pra um aparte?!!
'
- Como nao, Doutor. ·A sua palavra inteligente, honesta,
conhecedora do nosso País (preside o Genio) numa tarefa que
tantas vantagens tem trazido a coletividade, só poderá ilustrar
o Conselho. Aliás, pego licenga, Doutor, para dizer que nao é
aparte que o senhor dará. É opiniao escla recedora. Será jato de
luz sobre o assunto. Fale Dr. José Maria, pego-lhe.
- Eu, na qualidade de Diretor do Servigo de Protegao aos
indios, coin:. a experiencia da pacificagao dos Botocudos de Santa
Catarina e Paraná - · que boje trabalham
na mais perfeita or.
"'
dem,
para nós, para o General Rondon, para o General Boaner•
ges e tantos outros líderes que a Pátria chora em vida - quero
expor minha idéia, no angulo indígena do iodo! Posso falar?
- Doutor Zé Maria, a sua introduc;ao está maravilhosa. Eh
próprio, como Presidente deste Consell10, estou curiosíssimo para
escutar o "aspecto indígena do iodo"! Fale, doutor Zé Maria.
- Vou falar . .. dizendo o seguinte (tomando ar) ... Os
Chavantes, como os ilustres colegas sabem, vivem na zona onde
· nao há o iodo que quer se empregar. Meu aparte é mais urna
pergunta: como é que os Chavantes vivem sem iodo e nao tem
bócios, como tem os suígos que nao bebem iodo?! Como é?! Meus
caros e ilustres colegas ...
- Dao licenc;a que eu interrompa? (diz o "pele sensível") ., ..
OU melhor, os senhores dao licenga que eu interrompa?!
- Pode fa~ar, Neiva - replica o Presidente, o Genio ,_- o
que é que há?
.
.
· - Vou responder, senhores, a última teoria que responde
ao aparte ... Ao aparte (com raiva) do ilustre Membro deste ·
~

'
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Conselho, o doutor José Maria, digníssimo Diretor do Servi~o - Na
cional de Prote~áo aos fndios! Os Chavantes náo tem bócios _p orque vivem urna vida natural, comendo bichos vivos, insetos, formigas, frutas, raizes, folhas de árvpres e. . . as vezes, gente , m-ais
afoita que quer esmiuc;ar as coisas_deles. . . Acompanham esta
maneira de alimentar-se, nao se excedendq sexualmente,
tem a
vida ao ar livre, no exercício, na cac;a de animais- ferozes e mesmo
de criaturas que apareceni pelos seus domínios. Enquanto os
Chavantes se comportam assim; o civilizado vive comendo*ma!oneses, perús recheados, bebendo champanha, cachac;a e. . . nao
pode ver mulher. . . sem ter o desejo de enganar. . . a mulher.
É por isto, senhores do Culto Conselho da Fundac;áo _Brasil
Central ... É por isto que éles nao precisam de ·iodo. É a última
leoria defendida pelo "Reader's digest", original ~ em ingles ...
Fago daquela teoria a minha teoría. . . tenho dito! Fala o Presidente:
- A lúcida e inteligente apreciac;ao do ilustrado Secretário
Geral, que mostrou a quanto pode .atitigir o estu~o e a erudi<;aó,
creio ter esclarecido a pergunta do 'nobre Membro desta Casa,
Doutor Zé Maria. Vou por em votac;ao· a medida. Quem for pelo
iodo importado fica sentado, quem for pelo iodo fabricado _no
Aragarc;as, deve levantar-se.
Um ... dois... tres.~. pode- levantar-se· que,,m
. concordar.
(Enquanto nove membros se levantam, eretos, marcíais,
como se ejaculassem idéi~ de concordancia abso~uta, ~m membro cai no chao, ficando deitado. Todos correm para socorrer o
acidentado) . . . que diz:
- Nao é nada, meus s~nhores. ""·.. . Nao fui acometido de nenhum mal súbito. . . Nao tive síncope. . . nao tive desm~io.s ...
eu -mesmo me levanto.
Fala o Presidente:
- Doutor -Zé Maria. . . nao sei. . . entao, como inter_pr~tar
seu gesto. . . o Senhor Doutor Zé Maria. . . quer .. ·. menosprezar
o Egrégio Con.selho? ! Fale doutor ...
- Os amigos que me perdoem. . . Pe~o m~smo o mais humilde dos perdóes. . . Nunca me passou pela cabe~a. . . quer.er
menosprezar, como admitiu o Ministro, querer _menosprezar o·
Conselho ...
- Entao por que se atirou ao chio? - indaga o Presidente .

.
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""

- Por causa do General Rondon! ...,,. ,;;
(Expectativa geral ... o hornero paree~_ ~r .f icado loúc~.-~ O ,
General Rondon nem fez parte do Conselho) .. .
O Presidente:
•
""
- Como é que o senhor, Doutor Zé Maria, quer respon.Sabilizar o General Rondon, o homem que deu telégrafos ao Brasil,_
mais todas as excursoes pelo cora~ao da Pátria, fale .. ~ fale
doutor...
·
- Os senhores vao me perdoar ... Eu ""e xplico ... o .culP,ado
foi o General! Como os senhores devem saber, ele é o Presidente
do Conselho Nacional de Protegáo aos fn dios, que está m~to
acima da Diretoria de Prote~áo aos fndios, que sou eu. O General que a Pátria chora' em vida, como eu· já disse, é positivista_.
Muitas vezes já nos tem dito da beleza das c.o isas que uro senhor
chamado Augusto vem dizendo. O Homero, diz o General, constantemente deve ser positivo! Isto é 'o que ensina Augtisto;: . ;' ·
Augusto ... como é mesmo·, Doutor Neiva, o final do nome? ,
- Augusto Comte, Doutor Zé Maria. _
- Obrigado, Doutor Neiva, é isto mésmo. . . o General nos
ensina assim: proceder como Augusto Comte ... ser positivo·. _..
e sempre cumprir o mandamento do nossp Servi~o de Prot~áo
ao Pobre índio, cujo primeiro manda1nento do reg"ulamento é
assim: - morrer se preciso for, matar nunca.! :. .
"
- Mas, o que tem que ver tuda isto com
sua queda .propo-.
.
sital no assoalho? - pergunta o Presidente .
- Enquanto o senhor falava ... enquanto o senhor fálava. . . um. . . dois. . . trés . . . assim devagairzinho eu estava
pensando. . .
..- Pensando em que, doutor? !
- Eu estava pensando
no Gen.e ral - . o homem que deve
ser positivo e morrer, se preciso for, matar- nunca. Ora, senhor
Presidente, o senhor mandou levantar quem era pelo iodo fabricado e ficar sentado quem fosse pelo iodo importa do . Eu nao
era uma coisa nem outra, como cumprir os mandamentos do General?! Tinha que ser positivo e morrer, se-.-:fósse preciso. PQS.i, tivo eu ia ser nao concordando com o iodo.,J mpbrtado, nem,com
o iodo fabricado. . . os senhores também· :n ao querlam me rila.:
tar ... entao para c;umprir os dois inandamentos ... ia faze!' ae
morto, me jogando no cháol .. . mortO pela ldéia! .. .
~
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- Mas ... o senhor, Douto~ José Mana: nao precisavá jogar-se ao chao ... bastava dizer: náo sou por nenhuma das solu~oes apresentadas ao Conselho!
.
- Eu pensei. . . nisto . • .• mas o senhor nao deu tempo ...
O senhor disse: quem for pelo iodo iabrj.cado . levante-se, quem
nao for, fique sentado ... · Eu tinha que fazer alguma coisa ...
O senhor nao mandou falar. . . Eu tinha que traduzir meu pensamento como corpo conforme o senhor
. mandou. E foi. o que fiz!
-· Neste caso, Doutor Zé l\1aria, o senhor nao sendo nem
por urna coisa nem por outra. . . o que é que o senhor diz? ...
- Doutor Joáo Alberto, digo o S?'guinte: - o Doutor Neiva
explicou que os Chavantes
nao tinham
bócio, apesar de nao be.
ber iodo, porque tinham vida natural, comendo frutas, raizes,
bichos, além de nao andar atrás das mulheres dos outros. Entao ,
pensei. .. Vamos fazer , no Brasil Ce11tral, como fazem os Chavantes. . . Nao é preciso iodo. . . sai mais barato. . . Vamos fazer que cada um fique só com sua mulher .... e .coma frutas -do
mato .. . raizes e bichos. O que é que o senhor acha? ...
- Doutor Zé Maria, respeito o seu ponto de vista. . . também pensei ni.sto, _pensei na sua idéia com todo carinho. Cogitei '
de assimilar a civiliz~ao ·chavantina aos enviados para o Brasil
Central . . . . Mas . . . eles estao corrompidos. . . pela civiliza<;ao
branca. . . nao se ·acostumam rr1ais. . . nao podem. deixar de desejar a mulher do próximo, nem de comer, de vez em quando,
uro bom perú recheado e. . . beber sua cachacinha! Eu pensei,
Doutor Zé Maria ._. . mas nao é possívei'. . . Se eu fizesse isso que
o senhor está dizendo . . . eles nao ficariam lá e . . . a Fundaºªº
Brasil Central precisa que eles fiquem lá. Eu preciso- deles ...
Doutor Zé Maria. Acredite que estou admirando sua sinceridade. . . Sua .compreensao
do f ertómeno iodo na vida dos Cha.
vantes é notável. Doutor Zé Maria, convido-o para jantar logo
comigo, no meu apartamento. Tome nota, Doutor Zé . Maria ...
Tome nota.:. r·ua Djalma Ulrich 23, 7º andar, Copacabana. Eu
o espero, nao falte. '
~
Meus senhores, o resuitado_da vota~ao deu nove votos para
o iodo fabricado, nenhum para o importado e um voto sem iodo,
como os Chavantes. Somándo aos nove o meu voto de Minerva,
témos o resultado final do escrutnínio: dez votos_ para o fabricado.
I

.
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mente divorciado das realidades atuais da vida: do interior, alimenta, com o prestigio de que desfruta, a <existencia do denóminado "Servi~o de Prote§ao aos índios". Consegue v.erbas orga- i;
mentárias, donativos, etc. . . O "Conselho~, alé!!].-do presidente,
tem ainda como membros outro general, um coronel e outros figur5es para representar a cornédia que l~mbra · urna yelha pega
do te~tro antigo. Nomeado µm Diretor para o Servi~o de Pro. t~ao aos Selvícolas, que desconhece tudo, inclusive o belo pre, texto que constituI ,con10 fonte de renda, colocam a testa dos
"Postos de Prote~ao" qualquer1desgragado que sé contente com
·.;·
oitocentos cruzeiros me:hsais.
O chefe do püsto, colocado na zona onde pervagam -os índios,
constrói urna casinha, eerca-a com · ararne farpado e. palissada
,,,....
de madeira, faz a sua roga> explora a indústria .e xtrativa e está
feito o "Servi~o". Há mais de vinte anos que vivero assim, só trabalhando para si próprios com o capital dado pelo Goverrio_, em
nome dos índios. O Presidente do Conselho _e o Diretor do Servi~o
de Prote~ao fazem, no Rio de Janeiro, as vezes, conferencias, discursos, reunioes e comemoram o "Dia dos tndios". Quanto _aos
postus situados na regiao d~s selvagens, além dos afazeres de
suas indústrias particulares, proibem as populac;oes~ mirradas
que habitam as redondezas que usem armas, pois o índio é considerado tabú e nao pode ser tocado. Estabelece-se, ~entao, " na
, zona, um círculo vicioso. O índio ataca ao branco e o branco,
· quando pode, atá.ca ao índio, apesar de todas as .proibigoes
teóricas.
..
- Querido amigo, eu tin.ha vontade de saber co1no se -d ao
os ataques.
- É muito simples. o índio fica a e~preita durante dias a
fio, em tórnp das choupanas isoladas. As habit~oes-, :na regiao
que visitei, no Estado do Pará, situam-se, por exemplo, no Tocantin.8, ao longo do rio. Somente próximo ao curso' dágua é
que podem viver, pois a pesca é quase que a única fonte de alimenta~ao. Para o interior é a floresta impenetrável, sem· comunlca~óes e sem agricultura. O índio, por seu turno, tem,- na
c~a, a base do sustento·. Na Amazonia chove durante oito me- /
ses do ano, na expressao de noyenta centímetros. mensais. i!i' um
dos maiores índices pluviométricos do mundo. Pois bem, d.u rante quatro meses cessa de chover .: Secam-se os afluentes, chamados ·~
.

•

I

HlsTÓRIA SECRETA DA FuNDA9AO BRASIL CENTRAL

igarapés, dos grándes rios. A :ca~a precisando da água, afiui,
entáo, para curso dágua principal e o mdio que vive-dela aproxima-se da zona onde existe a popula<;ao que é- _9eu estórvo. Daí a
razao económica do ataqüe que.,._é feito de surpresa. Ficam, como
disse, a espreita durante días, de dentro do m·a to. No momento
.
€lm que observam· que os ·hoznens se afas_taram .de casa;, avan~am
de arco, flecha e borduna sobre as criangas e mulheres, trucidando tudq em sua passagem. Forma-se, entao, o desejo de vingan~a, por parte do civilizado que, muitas vezes, orgfl¡_niza expedi~oes punitivas contra os índios, fazendo chacinas semelhantes
ou mais cruéis dQ que as dos próprios selvagens.
_
- Mas o "Servi~o de Proteºao", o que é que :faz?
- Já disse a voce, meu velho. O !'Servi~o de Prote~ao" assiste aos acontecimentw protestando, quando há massacres feitos pelos brancos, contra a ignomínia do civilizado bárbaro, cruel,
que mata índios. Quanto a procurar resolver o prol}lema como
se a presenta, falta-lhe senso, il).teligencia e cqragem p~ra tanto. ·
lituando como atuam a glorificagao e o r salár.io nunca deixa1n
'
de ser recebidos . Nao se interessam em evoluir, mesmo por.que
já estao suficientemente esclerosados m.e ntalmerite
para que -nao
.
haja mais esperan\!ª de melhoria.
É urna miséria. Eu soube que o Rondon e o Joao Alberto
nao se toleravam. Contaram-me urna vez que o Rondon movia
forte campanha contra a Fundagao Brasil Central.
- Sim, isto é verdc:tde. I-Iavia, porém, justificativa para o
fa.to da divergencia. Aµlbos agem na mesma zona. A competi<;ao, a concorrencia da Funda<;ao era nociva. Nao podiam se
gostar um do outro. Mas o nosso querido Joao, coma_inteli~n
cia brilhantíssima que tem, resolveu tudo. Hqje o Ronden· e o
Zé Maria sao íntimos do J oao.
- Que fez o nosso ·qµerido Joao Alberto.~para ~onsegu!r a
reconcilia~ao?
- Ora, simplesmente com um convenio escrito -e. . . com
um adiantamento de, segundo me contaram,_· dois mil contos.
- Como? Dois mil cantos?
- O montante nao sei bem se foi exatamente de dois mil.
Tenho certeza, porém, que a reconcilia<;ao !Qi feita na base de
um adiantamento concedido pela "Fundagao" ao HServi~o de
Prote<;ao aos fndios".
~
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, A conversa entre os, dois .· membtós do . c2n~elllo.. :Qiretof da--:· ~ .
F .B.C. continuoq no c~fé, ainda ppr ·m uito tempo·.. Fa,l~rani
valer dos rabos dos ~outros, esquecendo-~e de seus própr~os ·r abos.
Voltemos ao instante da retirada do :G8nio .e
engenliei:ro
Neiva que 'iam _d iscutir o e~ da fabrica~ªº: do iodo, ·, ~provad~
pelo Conselho .
·
.· ,
r-::· ·• ~.
·
.
"'
'
"
.
.
..
Chegando
ao
gabinete_,
o
Mestre
indaga:
:·
V
~~os vei:,:.
.
.
. ....
Neiva, o que é que voce sab~ sobre a ,fabrica~ao -~ o iÓdo-.... ~·
.
- Joao, muitas coisas· ~i .a r~peito d~ste ingredient~ ne~ . "
cessário a vida dos homens. -e dos pássaros.:
o us9 do iodo vem . ~·
.
sendo feito desde a mais remota antiguidade, pelos egip~iQs, babilonios, assírios, persas e mesmo jaPQpeses; moderna]:Uenté. :o·
próp:io Iamachita .disse há . poucos ~m~se~ : sem io~o minhas ':~ro-.,~..: ,
pas nao mar...
.
·
·
- Neiva ... Neiva ...
perguntei ... o qµé. é ;'que voc~ sa~.. t.
· b~ de f abricaf;ao' do iodo e nao a his~ória do' ÍOdo .-.:. .~·
- Joao, eu vou chegar lá ...
'
· ?t.
-' M as, quand o, N e1va.
;
- Quando o mon1e.n to indicar: . : pela ordem. ;Qatural das
idéias, oriundas do estudo f eito, _por mim, na Politée,nica, na ca..
"deira de Química Analític~.. Spu aluno, 'Joao; ·de: grau 10, em
química. . . Joáo. . . p.istinºao..' .:. ou~iu? ! . ~ ,
.
. . .
- Sem passar .pelas .idéias históricas, intei'plediárias.... ·
voce, Neiva," nao pode chegar na fa1;>ric?-~áo ~('.lo .agente químico?
- Infelizmente nao ... ·Joáo! É . o metodo~· · ·Nao- posso "dispensar a ordem-. A -sequencia lógica» irrefutavel ·do conhecimerito: ,~
científico ... exige que o homell).5._0bede~a a grfid~<;aó natur~l d~s . '•
coisas, sem arrebata:menú;>s, sePi· voos! Antes de. ~hegar , na apálise~ propriamente dita do Í9<f_o, _teref
falar
·dosagem ,do·
fósforo e que f9i a primejra questaó·.-da,. · ~abatin~, qbe. a~da ·
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tenho guardada, a pesar dos anos, ,bem aqµi .....nesta ,cabe~a. Fósforo, Joáo!
(O Mestre, que aprendeu os métodos químicos na Academia;
está gozando o sub-genio. É um recreio inofensivo, interessante,gozar os imbecis) .
- Ouve o seguinte, Neiva, voce falou em dpsagem do fósforo, antes de chegar no iodo. Tudo indica qt1e voce irá falar na
dosagen{ do iodo, nao é Í$SO?
- , É sim, Joáo, é isto 'mesmo. A dosagem do iodo é ·sua fabricac;áo. Se voce, Joao, nao sabe vai me permitir que o ensine.
Para se fazer urna boa dosagem quantitativa.; é preciso obter o
precipitado ...
- Olhe aquí, Neiva, se voce vai querer fabricar iodo, pelos
proce'ssos de análise . quantitativa, usados nos laboratórios das
escolas, vá antes re9-igir um decreto-Iei, para o ·Getúlio assiria_r,.
dando mais cem mil cantos pará a Funda~ao. Quero os processos industriais da fabrica.;áo. . . económicos. -. . e nao. . . análises
académicas ...
- Neste caso, Joao, nao está mais aqui quem falou ... Eu
sei o que a escola me ensinou e náo o que voce quer que eu saibá.
Desculpe-me, Joao, a franqueza! Voce por acaso sabe como se
.
• ' .
- t e.?I. Sa b e.? . . .. 0- p d
f a b rica
i'odo, econom1camen
_.e aprend ~u ?I
.....
- Sei) Neiva. . . Aonde aprendí é _que nao posso dizer
bem. . . Foi um sonho que tive. . . que me ensinou. . . Neiva. -. .
...
e tive vontade de fazer no Aragar~as ...
- Como é que voce vai fazer iodo, Joao?
- Vou fazer assim: o iodo existe na água do mar em forp:ia de ioduretos de sódio e magnésio .
:E:stes dias eu estava tocando no piano a ."fuga" de Ba~~'
quando o pensamento ... nao sei porque ... fugiu ·da "fuga!' é
foi para o iodo. Lembrei dos desgra~ados do Brasil Centra! ...
sem tra~o de iodo. . . Aqueles ares. . . aquelas terras que sao as
1nais antigas do mundo. . . que vero das épocas vulcanicas ...
sem ter s_o frido maiores transforma<;óes. . . nao tem níquel _de
iodo. Larguei o Bach. . . desci o elevador ~om um balde que apa. nl1ei na cozinha e. . . 1ui até ·a praia, ali no, pósto 5, _defronte ao
. apartamento. Voltei pra casa e me encerrei no laboratório. A
análise quantitativa que fiz revelou que a água do pósto 5 ~m
tres mlligramas de iodo por litro. Já é um bom teor. Lembrei-\
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nie, primeiro, de mandar o Frederico calcular urna canalizá~ao,
do pasto 5 ao ~...ragar~as. . . mas, abandonei a idéia por julgá-la
-pouco viável. Ago ...
. -·- Desculpe interroi;Uper, Joao, n:ta~. co~no , é. que voce podia
.
pensar numa coisa destas ... urna canaliza~ao do pósto 5 ao Aragargas. . . como é, Joao? ~ . .
_
- Ora, Neiva, da mesma maneifa como eu disse a voce ...
que a Enciclopédia Britanica ... podia_ser traduzida numa folha
de papel. ~ . alma~o ... Foi o mes1no processo m~ntal. l\~as aban- "'donei, já disse, a idéia da canalizagáo por julgá-la impossível
neste regime de econoznias a que o Souza Costa quer submeter
o país.
""
Voce ve ... A própria subvenc;ao._ insignificante que o Getúlio manda dar, o Souza Costa prenc.:Ie o mais possível ... prende
de raiva. . . da Coordena~ao. . . ·Agora, imagine se nós pedíssemos uns tres milhoes de cor1tos para a canalizagao?! Nao dariam
de jeito nenhum ... Esquecem-se
que, se levássemos o pasto 5
· para o Brasil Centrál . . . nao faltaria gente que.-:q uisesse ir para
lá... Vamos deixar de idéias mais
avancadas.. . Nao · acha,
'
. ">
N e1va.
,
-- Quanto a isto, nao há dúvida, Joao. Podem até nos charnar de corn,.unistas ... o que nao é. vantagem n.e nhuma ... "J/qce
já tem urna famazinha de comunista .. '. se vamos ter"idéias á.van~adas, a confusao vai ser maior ...
- Muito bem, amigo Neiva, muito bem ... Continuando na
fabrica<;ao do iodo, contarei a vece ·que o processo clássico-. vem
propriamente do Gay-Lussac ... Conhece o Gay?.
- Conhe«;o, como nao; é o homem dos gases perfeitos ...
- Pois o ... processo verr1 do Gay ... aperfei~oado por urna
academia que visitei na ocasia,o em que viajava e·9 mo plenipotenciário. A maior concentragao de ioduretos está nas plantas marinhas, nos sargagos, nas algas, N~~va. . . Pegam-se estas plan..
tas e queimam-se. Os antigos que adoravam o ·fogo, Neiva, -na.o
eram tao bobos, como muita gente julga ... riao eram ... ~ fogueira queima Urna por~aO de COÍSaS que nao prestam, ID?-S . nao
queirna os ioduretos. Ve co1no os ant-igos nao eram tao bestás ...
As cinzas que sobram da incineragaó,_guardam-nos, como reliquia,
que nao é a do Ega de Queiroz. As cinzas guardam o io.dá. na
propor<;ao, voce deve estar esquecidó, na propo~ao de· 4 a 10
"
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por r.ail. Quei:_ dizer: mil quilos de cinzas guardam:-4 a 10 quilos
do iodo necessário aos imigrantes do Brasil Central! Infeliz:mente, esta ·média de cinco quilos de iqdo, da tonelada de cinzas, nao pode ser retirada, . -totalmente·. _. A trabalhéfra "já é imenS:~
ero arranjar urnas vinte ·toneladas de plantas marinhas, para
obter-se urna. tonelada das cinzas que' tem de ser lavadas, pqra
que a água as dissolva. Esta água, que poderemos chamar de
benta, dissolve mais ou menos dois tergos das cinzas. O filtrado
c;,onsequente a_. dissolu~ao, as águas maes ou bentas, guardam·
os
<
cristais "bacarat" dos ioduretos que Jicam em SU$pensao, pro~tos para ser pilhados. ~les, porém, nao se entregam assim. Olhe, ,,.
. . Neiva, vou contar-lhe confidencialmente - nao diga a ninguem·
a nao ser ao Mury - os cristais dos· ioduretos sao. parecidos. :...•.
sao parecidos. . . sabe como quem?
- Com quem? Com quem? Com quem. . . que os cristais- se
- ?I
parecem, J oao
..
- Com o Getúlio, Neiva, sao parecidos · com o Getúlio :· ..
- Nao vejo rela~ao . nenhuma, Joao, .desculpe. ~: entre cris:'
tais de ioduretos em suspensao, nas águas maes~ e o Dr. Getúlio. . .
,
É porque voce nao conhece bem o processo. . . É por isto,
seu malandro. . . porque .se conhecesse~. . . veria lógo. . . a serñ.e..
lhanga. . . Os cristais estao em suspensao n\s ·-águas, mas". ; .
mas. . . nao se entregam assim facilmente. . . É preciso muito
jeito ... muita paciencia.~ .. e ... as vezes, muita energia. :Ele
está ali, o iodureto, flanando, sorrindo, passeando no Flamengo ....
Mas pegá-lo, nao é fácil. PJ.. primeira coisa que se ~m que fa:~er
é separar o ministério que acompanha o iodureto·...
- Que ministério, Joao? Qual ministério?
- Ora, o ministério. . . o ministério dos cristais de cloreto
de sódio, o sal de cozinha vagabundo, o cloreto de potássio,- ·uni
pouco melhor e. . . escu~a N eiva. . . o _m inistro que é urn _ptú:gante. . . o sulfato de sódiQ. Tudo isto tem que ser afastado, antes de se pegar ~ iodo . Separados estes cristais idiotas . . . aí vem
a semelhan<_?a de que faleí. . . para se _pegar o iodo. . . é preciso
botar, na água mae, Neiva. . . ácid<:> sulfúrico, -s~u Netva ....
~

•

Acido Sulfúrico!

Só assim é que se peg~ o que pr_ecisamos P8'.ra o Brasil Central, só assim · se obtem IODO !

/
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- · Voce, nestas condi~5es, vai fazer· o iodo pelo pr.o(fesso
clássico, oneroso . . . ·
'
",
- Nao. . . nao será própriamente pelo processo clásstco.
Introduzi variantes no Gay Lussac, que ele nunca . poderia in1aginar. A estrutura, de fato, é a mesma. . . mas as variantes ...
as variantes . .. sao notáveis, amigo velho ... notáveis ...
•
- E eu poderia saber. . . J oao. . . a sua varíante a fim de
termos urna base de orc;amento'? ... Estamos quase pelados ... a
':erba de vinte mil contos ... entregue, como ve.ce sabe, global ..,.
já. está pelas caronas ... Estamos qua.se de tanga ... Joao, voce
sabe disto! Acho que nao é oportuno fazermos iodo já ... Poderiamos comprar na drogaría uns quhlhentos litros de tintu!a de
lodo. . . bom, novo e. . . resolveríamos o caso, momentáneamente! Isto para nao falar na proposta do Zé Maria ...
·_ Nada disso ... Nada de protelar soluc;óes de iodo fabricado, que ir~ desenvolvér a técniea da q~ímica industrial, fazendo profissionais de valor! Nao aprovo seu ponto de yista. Veja
vece a Volta Redonda ... O Macedo prestigiado ... falado nos
jornais: .. considerado genio e "tudo o mais! Veja o exemplo do
Macedo ! O homem está no al to forno. . . está ministro! Nao
demora. . . Vamos fazer no&so forno que a coisa irá bem. As variantes do meu processo de fabrica<;ao sao revolucionárias .~ ~ªº
da coluna! ... Nao tenho tempo, agora, de ·expor o método·; ·\Tamos tratar de coisas práticas, concretas. · Quanto a questao da
verba, nao há perigo .. . Já, arranjei coro o Interventor de Sao
Paulo. . . urna verbinha, permanente, anual. . . fazendo parte do
or~amento oficial do Estado, como deve ser...
"'""'
- Voce nao me tinha dito nada, .Toaq ... Nao tinha dito ...
(esfregando as maos) por que nao me contpu, Joao ... por que,
meu bonito chefe e amigo? . . . De quanto foi. . . de quantG foi ...
a verba?...
.
,
- Para comegar, Neiva, tres mil contos ... Nao se preocupe,
porém, com a insignificancia. . . outros Estados virao. . . Deixa
bater wna crise forte, num qualquer bobalhao destes . . . que ele
vem pro batente ... vem pra panela ... pro forno do Iodo. _
Olhe, meu competente auxiliar, já es:tou. . . estou ... -com o
olho em cima dum ... que nao escapaiá! É tiro dado, e macuco
no bornal, como disse o Rivadávia logo que chegou de Uruguaiana. Tiro dado, macuco no bornal ...
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- Qual será, Joao, o novo colaborador?
- Nao conte nada pra ninguem. Ontem, quando eu estava
despachando com o Getúlio. . . encontrei o Bejo dizendo assim: tens que baixar um n1emorando, agora, já, despachando
o Magalhaes Barata. . . O· hornero está fazendo horrores , Iá
no Pará. Acabo de receber urna carta aérea de amigos. . . do
norte. . . contando as pat1farias do Barata. : . Ora, Neiva, acalmei o camarada: interferindo no assunto, mostrei que as veze~
os inimigos gratuitos fazem verdadeiras
perfídias. .' . Haja vistó
.
seu caso, Bejo ... Falado· por estes canalhas todos, quem o
conhece pessoalmente sabe que tudo é mentira ... Voce quer um
exemplo prático? - Quero, resp9ndeu o camarada. Doutor Ge-·
túlio, o senhor dá licen~a que eu chame urna pessoa aquí, agora
neste momento? O Getúlio- respondeu : Quem é, Joao, que t\t
queres ,c hamar? - É o nosso amigo Gregório ... Consentido
o pedido e chegado o Gregório, figurei coro ele um exemplo prático, do quanto pode a maledicencia ... comparei ca~os ... compa.rei pessoas . . .
- De licen<;a, Joao, quero aprender ... Por que voce pediu
para chamar o Gregório? Podía fazer a defesa do Barata ... so. h o. . . para que, o G regor1.
' ·o ?t
z1n
..
- Pois aí é que está o método, seu bobo. Se eu defenda ·O
Bara ta . . . sozinho. . . entre os dois. . . como é que o Bara viria:
saber da defesa, como é, seu bobo? Como é que ele ia saber que
.
estava em crise?
- Ah! . .. Ah! ... estou querendo ver ...
- Vindo o Gregório, Neivinha, o Barata saberia, no máximo, quarenta e oito horas depois. ~les sao amigos ... confidentes. . . É tiro dado, macuco no bornal,, como diz o Riva. . . O Barata nao escapa ... (*)
~
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P elo decr eto-lei esta.dual n . 4 . 785, de 9 de julho de 1945, o interventor d o P ará t r ansferiu, gratuit a..."'llente, á Funda~áo Brasil Central, Socieda.de,
Anónima. dez milhóes de hectares de terras d'e volutas ao longo dos rios Tapajoo e Tocantins, envolvendo neste última i1o
própria cidade de Marabá,
com seis mil habitantes e várias,,, outras vilas. Neste i:nunicipio existe grande
abwidancia ' de icdo, diamanites, madeiras de lei, castanh.a, borracha, ba~u
e .. . ouro. A única coisa que falta é comida para a poputa.c;ii.ol As áreas ced.i~
das, cem quilómetros quadrados, sá-0 maiores
que a s do . Esta.do de santa. '
oatarina, que tém oitenta mil quilómetros quadrados! No Pará., porém, náb váo
ooloni1.ar
Sin1. no Brasil Central, onde também nao falta. nada., a náO ser
iodo, ferro, cálcio e . . . inten.;óes honestas .
(* )
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- Já ve, amigo N~iva, que o forno pra o Iodo ... est~ ,·g arantido. Tenho hora marcada no dentista. . . nao posso demorar. . . Tome nota das instru~óes, escreva aí no seu caderno:
1º -

O Mury .. . telefonar ..""". para. ~ .. Sao Paulo .. . ...per-

guntando .. : · o pre~o unitáríó---.. : do tijolo. . . refratário!
2º - Neiva ... ir em meu nome . . . fazer urna visita ... de
. cortesia. . . ao Osvaldo. . . p·er guntando distraida.men te. . . na saída . . : se ele conhece .... alguma firma
americana .. ~ para comprarmos... quinhentos mil ...
- Sim, quinhentos mil tHolos. . . refratáJ;"ios. . . para a
construgao. . . de um forno refra. . .
=
- De licen~a , Joao, nao é póssível ... é tijolo demaisJ
! t Nao
é possível. . . desculpe1 mas vai ser um roµ:ibo .. , um rombó nos
orgamentos ... um tijolo deve cu~tar .. : boje ... no, mínimo:. uns
oito mil réis. . . oito cruzeiros cada um ...
- V.oce já é Presidente da Fundas;ao _Brasil Central?!! ~ . .
- Quanto a isto, de modo algum ... quero diz.er urna coisa
desta. . . o Presidente é voce. . . Jt! voce quem manda . Mas por
que nao se compra em Sao Paulo? ... Por que ..·. voce entao
manda saber .... prego em Sao Paulo?
..
- Fique no seu papel de Secretário. ·. . Deixe ~os bois puxarem a carreta e nao a carreta puxar os bois. Mando saber o pre~o
em Sao Paulo para controle meu ... E quanto a _nao comprar
ali ... é em virtude dos ensaios_que fiz, nos refratá.r_ios bandeirantes, lá no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, junto com o
Ary Torres . Os refratários de Sao Paulo na-o prestam, suportam
bem o calor ... , o comportamento é ótimo . nas
elevacoes de tein.
peratura, mas. . . quando se apaga o fogo : . . quando ~ temperatura baixa . .. é uma miséria ... racham todos! Ora, o fago, no
nosso caso, nao é permanente. . . nao podemos fazer fornas contínUO;S. . . no Aragars;as. As plantas marinhas que vao ser ·incinerªdas nao podem chegar continuamente, devido· a distáncia.
Nestas condi~óes, quando se apaga o fogo. ~ . os refratários paulistas se avacalham. Por isto é que ternos de impo~tar os tijolos
americanos. Com o apóio do O~valdo que· tem m~itas relJa~óes ..
de amizade na América, facilmente se arranjará um navio que os
traga . O apóio do Osvaldo é ... ~-só para =nao demorar muito a
!;,
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chegada! Náo vá querer 'iiiterpretar mal a atitude do mogo. -~le
. . . e os amigos
.
- para as ocas1oes.
·(", meu amigo.
sao
,_ J amais me passaria pela cabec;a urna e oisa desta. Tenho
o Doutor Osvaldo em alta conta. É um líder nacional, intelige:Q.tissimo, sobre o qual nao ~ecai a me:nor suspeita. . . Trata-se: de_ ,..-:- um 'sacrificado da Pátria ... -~
Pois é. . . As tnstruc;oes sao estas, até amanha, Neiva. Feli- cidades pra voce . .
~ -'
~

O Genio vai-se embora para o dentista. O secretário geral vai para seu gabinete privado, tao ,privado como o d.ireito da -escritura, lavrad.a no Cartório Fonseca Hermes e. . . pass_a a abrir
a correspondencia, a ser :protocolada por urna de suas mais eficientes funcionárias, a dona Elza. Trazida pelo sub-genio, da
Polícia, dona Elza trouxe os métodos policiais de sel.! antigo
Chefe. Ordem, método, eficiencia, trabalho e. . . pau para _quem
nao ler na mesma cartilha.
O "pele sensível" tem _um ~raco pelas mulheres. Só te:1;n .fu?'.1cionárias em torno dele. Sao várias as que gravitam a sua vol~a.
Como funcion ários de sua ;confian~a, só admite tres: o Mury, -0
Ociola e o Jack. O resto nao penetra em sua intimidade_sen.ti-·
mental. A "Academia ~a Giéncia Positiva da Propaganda': . :qao .
conseguiu definir bem, ainda, psicanallticamente, o ca"so defrta .
aceita~ao masculina dos ·t res. Estamos estudando este assunto
que já foi entregue, em forma de teorema , para u~ aluno- do
Brasil, matriculado há p.ouco. Dentro em breve, remeteremos asolu~áo. O secretário geral só se cerca de mulheres, no servi~o.
Seu complexo transpira permanenten1ente, das palestras -_ que
mantem, sobre os roais variados assuntos . A admira<;ao profunda, religiosa, pelo pai cientista, elimina a menor referencia
a progenitora. Nunca ninguem, na firm a F. B. C., conseguiu
ouvir urna referencia que fósse, por parte do Secretário Geral; a
sua rnáe . O pai, de fato um grande hornero, maior que ml!itos
que tero fama, legou, ao paí_s,_todo um patrimonio de saber; na ~
medicina, na biologia; ·Fi~ado o comple:xo do cientista, exclusi-·
vru:nente, relegou o Secretári0 Geral a progenitora a plan.0 ~se;.. "
cundário. A natureza ao subconciente, cujas l~is sao- reguladas.
pelas mesmas do meio exterior, da mecanica, da física nuclear,, :
7

-

1

-

~
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Quanto mais retarda o equilibrio, mais velocida~e . adquire. · ·'.
Quand9 encontra·, entra e111 estado de sublima~áo! Daí '<)-, fato . de .
ser, muitas vezes mais ama:vel com a,s funcionári,as _:do ...qÚ.e sería
com a p rópria. progenitora! As funciohárias
o estimaµ}
.
. . , AfgU',mas o veneram; aquelas que seus· c~mplexos inversós:. ab do Secretário, convergem ha sublimac;áo
que é· urna
~ -uniéaJ
.....
.
É o caso de doq.a Elza. DÓná Elza venera o Secretá;ríÓ Óeral. .
Comportam~se Neiva
tiyessen1_ marcado
encontro. "
. e Elza, como se
.
'• . no vértice das sublima~oes diferenciais
. que se .~g:Ua.lám
!- Ar:p.bos .,-·
.
.
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A Academia· da Ciencia Positiva
,
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~:la · Propag~:rida na~

está .

falando no sentido sexual clássico., dos.eorpos que. se -arremessam ..,,
para o gozo do instante. Nao! f\. Academia ·e§tá - f~lanao de ;esca:.
fandro, do fu-n do QO mar; subco):lSciente~das. idéia$_, rinde~ - p_gi-pps
na superfície podem arremessar-se,. ,;um .' para ·o QUtró,. mas, no
-desejo cada vez mais raro; de -serem deuses que vao ' éri~r mundos . ~·
e almas! Procuramos da_r ens~nametitos
ql}e nos paga ..~ . _,_ ·J.
como pagou o Genio das quatro latitudes . .~o~os ~ince!·íssirr1os.
O....Secretário
Geral a_.,bre a correspondencia.
S.ao cartas,
e ofí--. _
.
,
- ..
-. .
·cios de funcionários que pedem ·r ecursqs . p·a ~a- levar avatit.~-- ~-- -.
tarefas que lhes foram confiadas! Sao ·o.s "bem ~~tencionados""
ouviram o eco. c;0nstrutivo que todos os. slogan~ encerrfµ'n, _f!lesmo
-os que contém venenos! O erigen\},eirq · Artur . Neiva,..
Secretá:Fio· '
.
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Geral da Fundagao Brasil Céhtral, abre a correiSpondencia .. .· e
vai pondo- de lado aqueles -papéis que irao superpor-se no protocolo das inutilidades catalogadas. Cada papel recebe um
número e urna ficha .. O número é um símbolo, a ficha um ates- .
t..ado da leitura eg~>látrica que precedeu a visao trágica do Sublimado!
O Secretário Geral da Grand.e Sociedade Anónima, alicer~ada simultaneamente nos direitos públicos e privados ~as gep-: .
tes, vai pondo de lado a correspondencia recebida. Em dado ins- .·
tante, seus olhos adquirem outro brilho, concentrando-se mais
intensamen te numa fólha : É um pedido de socorro vindo da
Expedigao ·Roncador-Xingu. O Coronel Va nique apelava mais
uma vez, por intermédio do auxiliar Pedro Borba, que re1netia o
relatório, o pedido. . . o pedido de comida. Tinha chegado até
éles o jornal da conferencia feita pelo Genio nos saloes da Associa~ao Brasileira de Imprensa. O relatório falava daquela conferencia, a que nos referimos em aula anterior, na qual o i\iestre
se dirigiu aos curas presentes dizendo n ao haver, antes da Funda~ao chegar, um padre que zelasse pelas almas dos infortunados do Brasil Central. .Naquela palestra o Genio do Roncadoí~
disse que as experiencias com a aviagao, nas latitudes esqueci, das, do centro do país, erafi.?. de. molde a traz~r os rDelhores e:qsinamentos. Assim, o .apóio aér.eo, dado a Exped:ic;ao RoncadÓrXingu, fóra notável, assegurando, con1 hábeis pilotos, impecável
servigo de abastecimento.
Os brasileiros que se t~ham lan~ado áquela obra que os
pósteros consagrariam, devian1 ao aviao a fór~a indispensável da
fartura dos alimentos jogados em paraquedas!
- A realidade aquí, dizia o missivista, é bem diferente . A
realidade aqui é a fome, .é o beriberi! Nao vemos
. aviao há cinquenta días. A ca~a, pouco frequente nas zonas atravessadas,
•
nao assegura sustento suficie11te ao pessoal que, sentindo a carencia alimentar, tropeºa em avita.1ninoses fatais! O avi~o, teco•
teco que, as vezes, nos acena do alto, deixa cai:f, .quando muito,
um jornal atrasado, de vários e vários dias . A última visita aérea ,.,
que recebemos jogou de fato un1.a mensagem ... de ... ·ali:r.nentos! Jogou o arroz que foi lan~ado dentro de um "surrá.o." cíe
couro. Servia de paraquedas para o arroz o próprio saco que o
continha . Custou-nos acreditar que houvesse cérebros capazes

'

1
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de admitir a integridáde ·d o arroz aftemessatto nestas condi<;ó.es!·.
Nem o~ pássaros cal).oros,". que as vezes· saúdam nossa marchá
conseguiram encontrar um gráo que fosse do arroz jogado assim1
como fizeram. A queda violenta da altura, _n á velocidade em que
estava o aviáo, espatifou o "surráo", espargindo arroz, como urna
,·erdadeira granada, num raio que calculámos de quinhen~os ·met!os ! Nosso cálculo partiu ~o fato de termos encontra~o, . copio
um diamante de Golconda, dois dias depois, no momento em que ..
limpávamos o cháo para armar uma barraca, UM GRAO bE
ARROZ. Por curiosidade o Coronel mandou correr a trena daquele ponto até o lugar em qúe caira o saco- de couro. A distancia encontrada foi de quinhentos metros!
Por ordem do Coronel, para que a admgiistra<;áo da Jfundacao constate o ridículo deste sistema de reabastecimento aéreo
que é de molde a trazer o~ ·melhores ensinamentos, como dis.se e~
1
Ministro na A. B. I. - milimetramos em vernier o Gráo de Arroz
encontrado. Os cálculos for~m feitos para mostrar a quanto vat
a insensatez. A superfície de repouso do gráo era de 0,002 X
0,004 == 0,000008 do metro quadrado. Dentro da hipótese mai.s
otimista,. que o arroz nao tivesse caído além dos quinhentos metros, te_mos pela fórmula da área do círctilo, A == PiR2 substituindo os valores: 3,14 X 5002 == 3,14 X 250.000_ == 785.009 metros quadrados == 785. 000. 000 . 000 de' milímetros· qu~drados..
Ora, o Gráo de Arroz tem o valor, em superfície, da ordei;n
dos oito bilionésimos de metro quadrado. Compulsámos' · o
número de graos de um saco de sessenta quilos. Feito isto, partimos da hipótese de que . os graos, esparramados como estilha~os, de oito bilionésimos do metro quadrado, tivessem um afastan1ento de um metro. Por .outro lado, há oitenta homens ria
pedi<;ao, com o salário médio de trinta cruzeiros por home~.
As equa~oes difetenciais do trabalho na unidade do tempo ·
revelam serem precisos oito meses, para pegarmos cinco quilos
de arroz, catando, grao por grao. Admitindo vinte e cinco dias
de Trabalho mensa!, por homem, ternos: _25 X 30 == 750 cru-zeiros por hornero-mes.· Como ,sáo oitenta operários, vem·:
80 X 750 == 60. 000 cru~iros que, multiplicados pelos oito
ses de trabalho dáo 60 . 000. X . 8 ::::; 480 . 000 ·eruzei'ros.
Quatrocentos e oitenta mil cruzeiros, que seria o pr~o de
cin,co quilos de arroz se quiséssemos come-lo!!! Os restantes cin-J
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quenta e cinco quilos do "surráo" calcwámos nao ser possível
recuperá-los, porque durante o periodo da cata dos cinco quilos
as chuvas, os ventos, o pisotear, a decomposi~ao. dos graos, etc., .
'
tomariam impossível a recupera~ao! ! ! (*)
Como a administra~ao constata: "O reabastecimento por
~ia aérea no Brasil Central é de molde a irazer os melhores ensinamentos", na expressao do nosso µtinistro presidente?! ··
O Coronel pede providencias imediatas ante a gravida<;fe oo
situa~ao, porque "o espectro da fome passa a ser nosso .companheiro de jornada e, muitas vezes, sentamo-nos a sua mesa pai·á
sabórear desenganos e esperan~as ·mal fundadas" L
O engenheiro Neiva termina a leitura do relatório esbo~ando um sorriso, que nao chega a ser sorriso. É o ricto ... que
costuma ser a tradu~ao exterior, mais alta, de suas euforias! o ,
Coronel Vanique nao figurava nas equa~oes de suas simpatjas
'
pessoais. Somente as funcionárias e os Tres· inte·g ravam as pa•
tas de sua Sinfonia Inacabada! Quando !ora da regulamenta~~o
dos servigos da Funda~ao Brasil ·central, regulamento feito pelo
Secretário Geral, que fixava as atribui~oes de cada órgao da Sociedade Anónima, ele esquecera ... esquecera de citar, sequer, a
;Expedigao Roncadbr-Xipgu, alma de cujo sopro existía a própria Fundagao. Semente depois de publicado o regulamento é
que, interpelado pelo Coronel Vanique, que viera a-0 Río, foi a
Expedigao Roncador-Xingu incluida como fazenao parte da ]ñlnda~ao Brasil Central! ( *)
_
Ninguem se esquece das coisas com a má inten~ao de
esquece-las. A falta de memória, para determinadas coisas,
vem de um pri:pcípio mericlianamente codificado em psicanálise. Sao as impreS.soes desagrru:Iáveis recebidas. Sao · os
fatos que oferecem persp~ctivas "indigestas'' ao gosto, ao sabor,
aos intestinos psíquicos do Inconsciente, que guardam a memó~
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A autenticidade da cena do "surrao" de arr oz, jogadzy nas cond:J.~6es
descritas, é fato que ninguém da Expedi9á o negará . As expressóes grifad~ ,sáo
do relatório do senh 9r Pedro Alexandrino de Borba Filho, secretário ~d<> CQronel
Matos Vanique que, diesiludido, -abandonou a Expedigáo Ronca.dor-Xingu . A
r esidencia desta teste munha é á rua Ronald de Carvalho., 70, Río. ·
( "') O esquecírnento da Expedic;áo Roncador -Xingu, quando da elabore.cáo do r egulamento, é fato que poderá ser t este"munhado pelo próprio Coronel
Flaviano Ma tos Vanique. Tudo se p assou conforme a descr~áo. A Expedi~áo
e6 foi consider ada como fazendo parte da Fund~áo após a. omissOO ter stde
notada pelo Coronel que, vindo do ' Rio, leu o regularnento qUle o esquece,ra.
(*)
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ria do que é ruim e tém a tendencia de se negarem a receber as
vibraQoes que irao pert~bá-los novamente, com as imagens do
passado desagradável. Daí o esquecimento - · para .certas coisas, .
que pode ser de~inido assim:
A falta de memória, do co:nsciente, é ·a perfeigao da
memória do inconsciente!
O engenheiro Artur Hehl Neiva, Secretário Geral da Sociedade
Anónima Funda<;ao Brasil Central, "esquecera" de consi-.
.
derar a Expedi~ao Roncador-Xingu, como fazendo 'parte da Funda~ao! O ricto . . . que ,c ostuma ser a tradu<;ao ·m ais alta 51e suas
euforias, apareceu na fisionomia do "engenheiro", quando terminou a leitura do relatório Borba!
· O ricto surgíu como -se viesse da .~rítica da rftzao pura, do
irnperativo categórico de um Kant, as vezes: "procede como se
a máxima resultante de t ua a~ao se tornas~e, por tua vontade,
em lei natural e geral!
- Estao passando fome... estao passando fome!. .. fome!. ..
Dona Elza . . . Dona Elza, venha cá depressa. ~ . Dona Elza ...
rasgue esses papéis .. . que nao valem a pena de ser catalogados ... Rasgue somente estes aqui, do seu Borba ... Os out~os
nao, os outros podem Ser-fich?Jdos!
Rasgue somente estes aqui, do seu Bor¡ba ...

.
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A "Acade1nia da Ciencia Positiva da Propaganda", ao fazer
estes comentários, tero o objetivo de mostra;r ao aluno os diferentes tipos com ~ue terá que jogar
exercício ·nobilitant~ da
verdadeira Propaganda, da Verdadeira Publicidade! Quando ternos que explanar assuntos especializados na matéria que rege
o psíquico das criaturas, chamamós o célebre judeu vienense, que
faz parte de nosso corpo nocente, que foi aluno direto de F1~ud
e .. . companheiro de farras de Jung e Adler!
O nosso catedrático, em assunto de psicanálise - além de
"
dispar dos melhores exemplares para seus estudos permanen tes,
que nunca' cessam, estudos que se comparam a. .construgao
do
'
Templo da Filosofía, que os franceses tentaram em Versalhes· .- tem t.u do a seu alcance. Seus salários, convertidos na tua moeda, significam cem mil cruzeiros mensais, com casa, comida, di-
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versoes, passeios e . . . reffuJ.ariza<;ao das funt;oes sexuais, tudo
por nossa conta!
Con1 a compreensáo que ternos da vida, poden1os atrair o
que llá de 1nelhor no mundo, criando un1a civiliza~ao tao imensa, que n cnhu1n povo igualará!
Continuaremos a ciner.aatogr~far o Secret~rio Geral da Socieda de F . B . C. Traremos agora un1a página escrita por ele.
Nada melhor do que _a palavra escrita, pari\ que as paisagens se
definam. A palavra escrita lembra, um pouco, a m:úsica. Nao
n1ente! Uma música ruin1, revelando a possibiJ.i.dade
do igno,
'
rante que nao ·soube compor melhor. Outras n1'ú siéas . . . revelando as almas que se iluminam de beleza . Na o daremos, ria
t ranscri\!áo, n umerosas interpreta~oes . Sóme11te figur~remo8
algum as, deixando o resto entregue a curiosidade científica
do djscípulo.
Trata-se da conferencia do Ministro J oao Alberto, in1pres.aa
pela Fundagao Brasil Cent ral. Trata-se da mencionada publicagao nº 3. O início da oonferencia pronunciada pelo Genio das
quatro latitudes, foi redigida pelo Sub-Genio Artur Hehl Nejva,
travestido de repórter do Jornal do Brasil!
· "
Por out ro lado o Ministro Joao Alberto, com seus afazeres
astronómicos, 11ao teve tempo para fazer literatura , coisa, aliá~;
qu~ a Acade1nia condena. Condenamos a 1iteratura no sentido
absoluto do t ermo. Só compreendemos a literatura para traduzir
fatos . . . para traduzir acontecimentos . . . para traduzir unla
história ou urna emoc;ao. Literatura pela literatura; lite:ratura
pela ressonancia que a pa.lavra ou a expressao produz, encem~
tanta falsidade ... como .encerra Et arquitetura nas expressoes
barrocas de um estilo muit o falado. . . mas pouco compréendidol
A pouca compreensáo gerou, como decorrencia, a venerru;ao po1·
certos. . . aleijadinhos. Só admitimos a arquitetura funcional,
que traduz os fatos da resistencia dos materiais, de molde a abrigar, de n1olde a dar o aconchego qae protege o homem das-intempéries! Q estilo barroco, por exemplo, é o correspondente ao
g:ongoris1no que só quer ressonancia de frases, o que nao acontece corn o gongorismo do estila jónico ou dórico, q11e ·sao a -res::-onáncia de u1na idéia que se materializa em beleza e aprov~it:a
mento real! Se o estilo jónico abrigava as criaturas reprqduzindo
,
em pedra e cal as propor<;oes de um corpo. de mulher, o estilo
•
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dórico traduzia seguran~a do. lar qu~ abrigava as criaturas na
pujan~a musculár das propor~óes médias do ente dQ sexo masculino; na proporgáo das medi~as do corpo · d9 Homem !
~. '
Transportando para a literatura, dizemos que a literatura
por ela própria é o barroco, é o plágio de tudo aquilo que .os ou.
tros disseram. O barroco é a f~ase pela frase! O barroco é a palavra pela palavra! O barroco é a idéia que os outros tiveram e
cujas vibragoes foram gravadas no disco que a Propaganda dos
-Práticos vai empregar para a "venda pe seus ~ produtos! ! !
0 barroco encerra O joniC01 O dórico, O egípcio, O COrhitho,
o romano, o assírio, o babilonio, o bizantino, o toscano ... O barroco encerra tudo ~ . . o barroco fáz a propaganda! Por ele a Aca.demia fundou-se, - aperfeigoando-se, todavía, no espírito mterpreta tivo, que elimina" Q dogmático! Esta é ~a das vezes. que /
a "Academia da Ciencia~ Positiva da Propaganda" pedé desculpa
ao "Aluno Contribuinte"! Nunca duas pessoas cons~guirao tocar
a m.esma música ... de manéira idéntica! As mut~góes que as
aulas sofrem sáo as muta~oes específicas de cada um .dos professores que escrevem as li~oes remetidas! O Princípio A,cademico,
'
,.
porém, está sendo cumprido:
.·
.
·
.

.

~

'

Enunciamos uma verdade, deixando o pen,samento rolar a,o sabor dos conhecirnentos adquiridos,
mantendo a unidade da ·tese defendida!

Iniciamos os úl timo_s períodos, para transcrever urna página
escrita pelo Secretário Geral da F. B. G. e. . . quando nos damos
conta, estamos na Grécia dos estilos jónico e dórico o-q na Rotna
dos barrocos e dos gongóricos, pelo gongorismo! Apesar de tudo,
procuramos man ter a unidade da tes~ defendida. Vamos t~ans
ccever a palavra do engenheiro Neiva. O preámbulo servirá de
pórtico das interpreta~oes necessárias! · A trap.scri~ao é feita da
página 1 da Publicagao n° 3. Le:
,
"O Sr. Joao Alberto inspirou-se na: confluencia dos rios Araguaia e Gan;as para dar a cidade que a tenacidade
seu sonho
criador está fazendo surgir nó extremo .oeste do País, o nome

de

<te

Aragar~as.

um nome alígero, poético e sugestivo, a contrastar cqm o
senso das realidades, com a rq:bustez ·d e co~vic~oes.
.
- .e o espírito
objetivo que caracterizam o temperamento do desbravador da
regiao. Aragar«;as! Duas palavras c~ras que ~arecem encerrar
É

\
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1o - o estilo barroco assi_m ilado a liter_a tura;
2º - O complexo, j á apreciado, d~ erudito.
Vejamos cada u.m de per si. ..
_
Quando o "pele sensível" está . Q.izendo : cor po de Nosso Senhor Jesús Cristo e tam bém a pedr.a dos altaref; pagaos, par a o
culto de Vénus, tudo isto para definir Ara, o enger1heiro Neiva
está construindo o prédio no estilo barroco; t odo cristianismo do
'
"corpo de 1Vosso Senhar Jesús Cr isto", junto com o " culto de
. Venus onde se-destacarii os gozos físicos".
O paganismo afrodisíaco, com o cristianismo piedoso !
Todo mistério da Santíssin1a -Trindade, envólto no initológico cinto de Venus que continha todos os extases e toda primeira edi~ao do Kamasutra. Tudo, caro aluno, na palavr~ ara
que quer dizer pedra, sufixo da cidade criada pelo Genio -das
Aragar~as!

Ve, aluno, como o subconsciente das coisas se manifesta no
' imbecil que nao penetra na intimidade de um Laureado! Tudo
no prefixo ara . Virgerr1 Maria e A~rodite . Sao ..Tosé e Febronio. .
Sao J udas Thadeu e Aníbal . Messalina e Santa Teresinha, Aspazia e a Donzela de Orleans!
O Santo Sepulcro recebendo cor tesas com a discri~ao de
gargoniéres de luxo, tem abóbadas, onde ressoam as preces de .
frades capuchinhos, recitando versos de Bocage e Baudelaire disse o engen heiro Neiva,' prefaciando, como se fosse repórter do
Jor nal do Brasil , a entrevista do Genio e consignada na Publica~ao n º 3, página 1, editada pe!a Funda~ao.
ARA . .1 • consubstanciagáo do espír ito e do carpo de Nos so
Senhor Jesús Cristo, mas também a pedra dos altares pagao:J,
\
para o culto de Vénus, onde se decanta1n a vida e os gozos físico~
qu e só o dicionário do Sr. Laudelino Freire, apesar dos sem
cinco volumes, nao lhe dá ésse sentido! "Glória a Deus nas altu-

ras e paz na terra aos. homens de boa vontade'', como o Sr. Lau...
delino Freire teria completado o cura, na seguinte missa rezada
no ARA GARQAS !
A palavra ARA, na interpretac;ao cristoafrodisíaca do subgenio HehJ., também corporificava a Escritura lavz:ada no Cartório Fonseca Iiermes, realizando, na Funda~ao Brasil Central, o
resumo da comunhao jurídica do · Direito Públi~o
e do Direi1io
..
Privado Brasileiro!
~

liorizontaís
~ nervosa"!
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licada, convenhamos. Até· o futuro indica~o por Júpiter, . Saturno, ·no signo de Can~er em conjun~ao com .a Lua nos hor.oscopos do Ministro, poderá· sofrer alterac;oes variando ~sses astros
em suas órbitas e modüicando os acontecimentos. Até a vinda
dos emigrantes europeus, que virao valorizar as terras, cujos lucros se partirao de acórdo como art. 20, poderá ser alterada! (*}
Tudo isto, querido discípulo, poderá acontecer, devido a.lmbe:Cilidade do Secretár~o Geral da Sociedade. Anónima! Mandamos
cifrados ao nosso ex-aluno, co~entando 0das essas possibifid~::
des. Nosso Laureado respondeu que nao nos preocupáss_emos.
Qualquer altera~ao nas órbitas de Júpiter ,_e Saturno seria neutralizada pelos movimentos de outro planeta, talvez nao ben1
·iestudado por nósl Marte, respondeu o Ministro, está de meu
Jado, nao há perigo (*).
Apesar da violencia estar banida defip.:itivamente de miriha
personalidade, quero sentir a volúpia que precede aos combates.
A reminiscencia das épocas em que combati~ por um Brasil melhor ainda nao se afastou de mim. A lembran~a dos entrechoques da luta, dormindo ao relento, ou abrigado na choupana
modesta do sertanejo, nao se afastou ainda de mim. A· lem-

~
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-

~

De acórdo com o decreto-lei nº 17 .274, de novembro de 1944, a Fun·
d~áo Brasil Central pode distribuir, entre ~eus 'administradores, o lucro advindo
de su.as empresas. O artigo 20 concede a distríbui<;áo ~estes lucros, a. critério
do "Conselho Diretor'', cuj a atua9áo nula, tao nula como a que procurei traduzir na d:iscussáo do caso do iodo, importado ou fabrica.Qo - r atifica, á priori,
tudo o que lhe é levado . Mesmo que houvesse aprecia<;áo honesta por parte dos
componentes do Conselho, o negócio náo Pode ser melhor. As empresas da
Fund~áo organizam-se con1 o dinheiro dado pelo Govérno que náo se reem, bolsa nunca. A verba dada pelo Govérno náo é financiamento no sentido clássico. É doa<;áo de dinheiro empregado em obra. patriótfca, conforme consta do
decreto-lei nº 17.274, de 30 de, novembro de 1944! ·Além da distribui11ao dos lucros, há o salário mensa! doo componentes do grupo-. O Secretário Geral, po.:.exemplo, g.anha oito mil cruzeiros por mes. Outros há que ganham dez. mil.
o Sr. Joáo Alberto fez urna conferencia, urna ocasiáo, sobre as ra.zoes que o
levavam a náo querer salário, atendendo a seu lema: "Viver para outren1"! Os
que ganham mais que o Secretarlo Geral náo tem direito a.o artigo 20'. 1!!ste
artigo é só para urna determinada elite. Como se vé, nem s6 de páo vive o homem. Pode viver, perfeitamente, do artig:o 20. Na outra. história do segundo
volume citarei os "C01nponentes do Conselho Diretlor", figuras de a.Ita projec;áo
social, económica e administrativa. do país!
(*) O jornal Díretrizes, de propriedade do . Mini,Stro JO'~ Alberto, do )hés
de maio de 1946, publica urna entrevista em que o ·General Góis Monteiro- ·c omec;a assim: "A Fundac;áo Brasil Central é urna obra patriótica". Acredito- que
o General tivesse se expressado desta. maneira, aitendendo á leitura. somente,
das conferencias feítas pelo Ministro Joáo Alberto.
(*)
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Transpor tei os arrebatan1eritos
pueri:8 da mocidade
que nao.·
.
pensa, para as campanhas da Política qué exige cér~bro .e.h'.abi.-,
Ud~de . Esta ,marcha nao tem· os éspinhos,.a~i p,r irneira, rnas pos- ,,
sui o encanto dos combates ar1nádos .q ue nao. :::;~ 'realiza.ro~ ' Qu~ ,·~
meus an1ados, mestres ,nao se pn:~o~upem. :l\i1arte está comigo!! ! · :
Marte na:o ·me abandonará!
·
· . ·:' . Noss9 ex-:di~cípulo resp.ondeu , assim . . ·
Tens aí .a ima gern dos perigos que os ~sul-américar1os
gost~m .
,,
de experirnentar! Urn saxao ja1nais se cornp:0rtaria deste modo!
O sul-an1ericarto, por~n1, . e principaln1ente ~º brasiJ_eí:ro,. g9sta de _embebeda1~-se na,s extesiás que o per ígo traz! .-E o;.sentirr1en.to ·-aa .
aventura n as arrancadas das bandeiras, nas t+opelias :que expulsararn .os conquistadores do solo onde nasceram : · É _ a incér-t éza
do dia de amaí1ha , .é o ignoto de onde veio, no desconi1~cido,para
·onde irá, tudo se congregando µos a málgan1as raciais do'" ~teu .
povo que admira e venera á Imprevider19_ia! ·:r-ra:'o se eliJ:ninfuJ..1. cár a cteres ~távicos, co1no nao, se· sepárar~ as urzes -d<J. canÚnho! .
O gósto que teu poyp tem pelo jógo, ob}et:iva o sentid:o t da· imprevidencia que destrói! .
,
_
,
, Nosso I\tiestre .-para AmériCfi --do Sul é Central, :Antilhas e
parte do Canadá ·está, 11este momento; apesar de nossa desap_ro, .. vac;ao, jogando na roleta.. de suas esperan<_;as
políticas,
~sob ·o céu·
.
. - ..
d.o Cruzeiro do Sul ... na ascensao reta. do_planet a -Marte! ·
,,
Lava1nos, como Pilatos, nossas maos!
Que a paisagem desta · his.t ória vib1:'e em
próxílllfl aula. .
.
·¡~
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ACADEMIA DA CIENCIA RosITI:VA DA PROPAGANDA . .

. Frezado leitor:, as última~ li~oes foram tran8crita? ºSérn inter~up<;ao. As aulas nunca eram ass1nadas - pelo~ p~ef e~ores ~··
Mantinham o anonimato que _d~va o sénso d_e_c.oleftYismó,. de
nnidade- daquele .C entro de Coilhecithe~to.,,.~ Coisas!
A outra 'a ula recebida dizia assim :>'" , >
,·
.
"'As \lltimas expressoes , do exe~plo . que ·vimos figurando, "o
último, compprtam~nto "f:lo ,Me~tr.e dos . ~o~ ~~9misfériqs, revela
.
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os inconvenientes dos impulsos· dos' sul-amé1.~ic~pos qu~, _ero determinados lnstantés .da vida, pendeni 'par--a." a jogatína:: Se'µhpi·es do conhecime·n to (le leis ..positivas, acredita:rn-se
~fazedores:
'ae.·
reinos, só atendendo para os ru_mo~s traºad~s- pelo otinusme .d~-~-: , .
ilnprevidencia racial! O estudo; poréni, de .um gesto "intempes-·
tivo -é proveitoso para o aluno precavido. Se~ .que· o "' diSeípulo ' , possa esquivar-se das determinaq.tes \ afávicas,_,.a 'compreei1sao, o
r~ciecínio, o desbrava~é~to· dos i.mpulsos irtcdns.ctentes, 1€'.gad9s ,
por ,condi~oes que independern da criatura, traz~:tn, .todavia,1 uma
atenuagao no
cometimento ' dos .~futuros -gestos
prejuc;lieiais,:
de.
'
.
.
que es1A sujeito.
.:e·•
·
A serenidade, a pondera~ao, no estudo- ·das leis físicas dOpsíquico,
demo:p.stradas pelo Ministro Joao -Alb~rto ·quando· aquí. · -.
esteve, sao de natúreza 'ª ensinar .coisas as mais· interessantes.
Contaremos urna descoberta feíta pélo. G:eNio, baseada:n'o·' conÍlé-".
ci~ento, aliás, ·dos denominadores ·comuns dos ·an+ei.·fGailos ·do -··
sul: o gósto pelo jógo.
..
Partiremos, para bem expor a matér~a, da fase, irtic~al que
·levou o mestre a descoberta da ,Grande Fórmula!· ·". - . - ,
Mais espécie nos c~usa seu . comportamento
\de -.agora, jo- .
gando em ascensóes retas, quand.
. o foi ele o prirneiro; dentre ·os nossos, que conseguiu,., lo,c alizar o problema ei;n seús devictos
e
..
perfeitos termos!
" ._ ..
·. Numa. certa tarde de verao, encontrava-se o · nosso antigÓ
discípulo passeando no sentido á.e Aristóteles; pelos JarQ.ins :d.á:
Academia. Os passarinhos ·amigos de todos os alrmos, ,\rem poú- ·_
sar nos ombr os · dos que meditam, com aquela· .tranquriidatje·
vinda da cert eza de q•u e nunca s~rao inco:mpreendidos~ ~ presos
'
e1n gaiolas ou cagados. Le6es, ursos e panteras comern as 1,'aºoes
cf~árias que ll1es sao destinadas, sem ·n enhum querét ávan~ar nas
raºoes dos outros seus 1semelhantes. Arvores. frondosas 'a brigam
a relva macia onde p~sseiam ave~ e an'imáis que. _fo:tá:m: feroz~s
e ... '9s alunos que 1neditam nas verda9,es' enun~_iádas
,Ac~
de1nia. Cada qual tem o -seu· bocado, fato -g ue determ'ina a alisencia de querer pegar o· bocado dos _oritros · ~ Tudo l~la> d~ ' se:ren'idade que nao existe quando· há _eqmp.eti<;oes. Q,' all1no· que 'l:>a~- ·
seia pelo jardim, tanto afaga as ph~.mas de um av~struz, como
coc;a. a ca.be9a de ura leao 4a Afri~a- C. ~ntral ! ·E!U·cer,tos í·ecantos .
escondidos, junto de ágl;las cristalj:nas qtie correm.. murmurando
...
\
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can<;óes de amor' há nirÍhos onde se encontram os diferentes especimes femininos, indicados á biotipologia de cada um!
Todo aluno ·já tem seu tumo ou azimute determinad9... A
álea A, por exémplo, conduz ao tipo eondizente ao aluno Alfa,
a álea B, ao aluno do biótipo Beta ...·
.~
Assim sucessivamente, de modo a nao haver as perturba~óes
da-falta de regulariza<;ao sexual dos matriculados, perturbadora
da perfeita meditac;ao. Para as matriculadas, invertemos o~ símbolos. A álea A passa a ser 1/ A, a álea B, 1/B, etc., 'º que vem ·
caracterizar a generaliza~ao do método! Dentro deste sistema d~
repartigao completa de desejos, que fora dos ~úros de nossos jar. dins se escondem, mas nao se. sopitam, asseguranios o cl1ma
dos bons e ótimos raciocínios. Notamos que os brasileiros se
concentram, as vezes, demasiadamente nas verdades ·a medi~r .
Tao compenetrados se comportam, t al é a curiosidade em resolYer os problemas, que muitas veze~ surpreendemos o aluno da
áiea B em plena n1archa _na álea Z ou J, conforme o- alcan~e das,
verdades enunciadas! .
Nosso ex-aluno Joao encontrava-se, certa tarde de verao, meditando, em nossos jar~ns, sobre a verdade· ·que n0 mom~nto
lhe tínhamos posto em consideragao:
DOENTES CÓNTRIBUINTES

O professor que passeia permanentement~ pelo parque O.as
n1edita~0es chegou perto do aluno que, debaixo da grande e.státua da Academia, meditava com tanta concentra~ao que lágrimas corriam dqs seus olhos! . Alguns solu~os,
,
. seguidos de
deglutigoes ou elin1ina96es de , saliva, mostravam vivo estado
emocional!
- Que te fustiga a alma tao intensamente? - pergunta o
Catedrático.
- - Perturba-me a "No~talgia da Pátria"! E junto com. ela,
aflige-me o problema hospitalar e · social do Brasil!!! .:·
'
- Nao há bem que
sempre dure, n-em mal que nao se acabe,
elucida o simples que lecionava. Analisemos a causa da Nostalgia! Penetremos nas causas do ·sofrimento; me~amos as r~zoes
que detern1inam a nostalgia; investiguemos seus efeitos, sµas
reagoes e . . . da análise, da introspec~ao exteriortza<:Ia, esclare-

..
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pela - proibicao - e sim pela razáo - despertada, pelo esclarecimento do problema; pelas indicac;oes dos Mestres que apon tam os inconvenientes de certas práticas, dizendo: "Sim", jam ais dizendo "Nao". Nao deves fazer , fazer isto ou aquilo, porqu e é proibido! A tendencia natural e geral da criatura é para
o Sim que, aliás, encerra, fisiológicamente, muito menos esfó~<;o
d o que o Náo.
..
...
. Procedendo assim, dizendo por exemplo :. Sin1, tens vontade
de . jogar entao jt!)gues, mas vejas qu~ maravilha para os banqueiros. O cálculo de probabilidades mostra que as maiores vant.agens está.o com quem banca . É certo. É aritmética, é álgebra,
-é trigon.ometria, é cálculo di.ferencial e integral. Enquanto trabalhas de manha a noite, para ganhar o dinheiro, o banqueiro
-darme e goza de manha a noite, esperando" que venhas entregar-lhe o dinheiro ganho com teu suor!. Dita assim,_a coisa, sem
se usar nenhum Nao, o Mestre já está francamente ao iado do ,
.
'
Indisciplinado, e jamais contra e1e! O trabalho de elucidacao
'bem menor, do Mestre, falará em termos de soiidariedade. 'Tudd
o que disseres daí por diante, terá aceita~ao maior do que n o
caso contrário_, dizendo Nao, se tens vontade de jogar, procura
modificar-te, é proibido . l\Tao deves ir de encontro a lei. De maneira que, se quando regr~ssar ao· B:rasil for trab_alq.ar pela Proi.bi~áo do jógo em forma de Nao, lógicamente irei trabalhar para
seu incremento, coisa que nao farei! O aumento do D esejo em
fazer as coisas que ternos vontade, ·com a proibi~áo adquire
formas sublimadas que dao maior embriaguez. Interferem,
nestes instar1tes, as peculiaridades íhdividuais dO' psíquico que
se apaixona pela "artimanha'' que permitirá fazer o que
ll1e apetece.
'

.

-- "Veja, querido Mestre, a embriaguez a que conduz o
"senso do pecado"! Pecar. é sinónimo dQ: N.áo f ar;as is.to porque
é taxativamente Proibido pela LE! Divina! Ora, querido Mestre,
já tenho tido oportunidade de comparecer, no exercício de minhas missoes da Diplomacia, de comparecer a várias farras} pándegas, cabaretio,das, bebedeiras, etc.~

Nestas ocas.ioes, sempre se encontra o amigo que veio da
."'últin1a conquista"! Chama logo para um canto o confidente e
cornega sempre assim: "Nao calculas Joao, que maravilha de mu-
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lher! Vou contar sómente a ti que és um rapaz discreto. ~úe
seios, Joao, que pernas, que sorriso, que olhos.! ! ! Joao ... É difícil
traduzir na pobreza da palavra, o encantó ·que aquela mulher
possui! Calipigia ficaria com inveja se a visse nua ·. A Vitória de Samotrácia, torna-se um acidente banal da história , perto desta
criatura. O olhar ardente desta mulher quando entra no Paraíso do extase infinito_, adquire Cambiantes do olha r da crianc;a
curiosa, tímida, ingenua, que e~tá no mundo que ainda desconhece ! E que julga ser puro e boro. Imagina, J.oao, que vim
a gora do próprio apartamento dela! O marido foi em mis8ao
especial, secreta, a Beirute, de maneira que ficamos sós .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Depois, botei um pijama de seda do marido, monograma ao

peito, do lado do coragao. . . e fomos para a copa. . . os dois, bem
juntinhos, abrir urna "Cliquot" que nos esperava na geladeira ...
Joao, foi urna maravilha . .. Só conto a ti que és um. rapaz direito, discreto . . . Conheces a peque1ia, é a mulher do
Cocupópulus. . . ~le está em Beirute e só volta daqui a
um mes" ... ( *)
- Ora , meu adorado professor, é quase sempre. assim que
~omec;a e termina a história da "última Conquista" . Muitas
'
vezes ouvi estes can t os. Depois da décirna ou .d écima-quinta dose
de "whisky", o companheiro da "última conquista" chama outro
camarada, leva para o mesmo canto e . . . "Nao calculas, Neves,
oue
. mulher " ... e conta a mesma história em cará t er confidencial . A farra, porém, continua .. . Já ninguem tem mais papas
na língua ... O colega da "última conquista", n esta altura já
bebeu duas garra fas do "genio britanico", toma a palavra e qiz:
- Meus. . . que . . . ridos . . . (HIP) . . . t odos somos . . . criaturas .·..
direitas (HIP), de confianc;a ... recíproca .. : Vou contar ... que
maravilha. . . que ma. . . ra. . . vi. . . lha. . . de mulher .. .
- E conta, meu Mestre, em comicio para os companheiros
de farras, o que contou, confiden cialmente a cada um! .
Nosso método académico é o de dar, -a cada instante, um
exemplo. É o que estou fazendo! .Enunciei a tese da proibic;ao
e trago para a vida real, .de. todo dia, a demonstrac;ao do teorema.
Qualquer semelhan~a com persona.gens ou fato.e; da vida r eal,
neste caso, será. m era coincidencia.
(• )

N . A. -
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Um dos mandamentos das Leís Divinas da tábua sagrada, diz
assim: "Nao desejar a Mulher do :Próxim~i'. O nossa amizadé 'que
enunciou a Lei foi pouco precavido. Dizendo nao:, automaticamente está provocando nas idéias dos cre_
! !tes o seguinte: Nao?
Por que? Será que a mulher do próximo é~· inelhor _ou pior que a
r.rlinha. . . Por que será?! Por que será?! Tenho que ver isto ...
tenho que cornparar. . . para medir toda a beleza da Proibi~ao.
Os crentes qué fatalmente racionam deste modo, passam já, nao
somente a desejar a mulher dos outros, mas a ter vontade de
experimentá-la, apoiados moralmente em conceitos de outras
tábuas. Cada homem é Juiz de seus a tos, o Criador. será o J;uizo
l i1inal. Um bom Juiz nao deixa .de estudar os autos. É o que ·faz
o crente. Vai estudar na mulher dos outros, para -bem julgar a
coisa! Aprofunda-se nos ·estudos de tal modo que chega a conclusao de que de fato "nao se deve desejar a mulher do próximo" ... deve-se, sim, experimentá-la. Deve-se, sim, como pe..
dreiro do Templo da Filosofía que nunca termina, estudar sempre e cada vez mais os .Autos! Por outro lado o impulso inicial,
dado pela Proibigao, tem um eco dentro· do crente" Nul!la noite
de vigília, queimando as pestanas no estudo de uma página dos
Autos, o eco da proibi<;áo, a ressonancia, a imagem do pecado,
invade o erente!
É. . . (pensa o erente) ist_
o parece que é pecado. . . e ...
parece mesmo. . . Mas todos fazem. . . já é hábito. . . Depois eu
tenho que julgar as coisas, experimentando. . . porque, caso contrário ... como vou saber? ... Há outra coisa ainda a meu favor ...
Ninguem ve. . . ninguem está sabendo
. . . Há ainda outra coisa:
,
amanha bem cedinho. . . vou dar-urna esmola. . . vou dar urna
esmola a ... Depois a coitada, cujo marido foi viajª'r, é_urna incompreendida. . . nao tem prazer nenhum coin ele. . . É, nao há
dúvida, até é caridade o que eu estou fazendo ... nao há dúvida . ..
é caridade !
1
- O crente sai desta ordem de pensamentos e vai para· a
farra. O "genio britanico,, dá sensa~oes _de infinito ... de segu~
ran~a na vida. Dá imagem de depósitos bancários imensos ...
Banco de Inglaterra ... Rotchilds. . . D'Is~aelis ... ·Lordes Clives,
etc ... Automaticamente sente-se enorme por ter satisfeito a
curiosidade científica do "estudo ·dos autos'', fazendo maravilhas
em "transac;oes de consciencia" e. . . extravasa contando os
.
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motivos que revelam ser ele 'l,lm craque! ! t A tese que estou _d efendendo, querido Mestre, é a de que o "Senso de Pecado" .é_o
"whisky" da alma. Embebeda muito mais! ~efor<;a a tese o fato
seguinte:
~

.

·~

Nurica ouvi um companheiro contar a Conquista
de sua própria esposa,

na terminología, no arrebatamento com que conta a con--quista de suas amantes. Isto por urna raz~o muito simples. Coni
a esposa nao é proibido, com a própria mulher nao é pecado, .
fazer o que faz com as amantes. Nao sendo bebedeira ... nao
solta a língua nas jactancias ignóbeis que desvirilizam os pobres
Cocupópulus ... que viajam para Beirute.
Haverá alguem, querido Mestre, fora dos muros desta Academia, que possa dizer que o mandamento _"nao desejar a mu~
lher do próxirno" é seguido a risca?! ! Haverá alguem que possa
dízer que a maíoria que reza, se ajoelha e se persigna . .. deiia
..
de da:y urna "olhadela carinhosa" para a "boa" do próximo q~e
se ajoelha, corno ele, na un~ao religiosa de urna prece? Creio que
ninguem que seja sincero negará os fatos! Todas estas a precia~oes conduzem a demonstragao do teorema:
-

ti

...

~

.

.

A Proibigao formulada em Náo_s. . . deixa de atingir seus objetivos!

Quando regressar ao Brasil nao me baterei por decretos-leis .
que digam "nao se joga r.aais nesta terra"!
Há urna maneira muito mais racional, .,inteligente d e elimlnar-se a "Chaga Social"!
- Meu discípulo querido,
estou entusiasmado com
a per.
.
f eigao dos raciocínios . Quera saber como. se pqderá acabaF
"Chaga Social"' que é o Jógo, sem Prolbí-lo! Fala, quero saber. :._ .
- Muito simplesmente ! Acabar-se-á a -chaga. . . Incen>
tivando-a ...
- Como, querido aluno? Incentivando?!
- Sim, sim . . . incentivando. . . de maneira tal. . . que se
acabem os banqueiros . Para que o jogo exista, é preciso duas
coisas:
1o __,. O homem que joga;
2º. - O homem que banca.
Sem a simultaneidade destas condi~oes, náo pode haver jógo.

ª'

~
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Ora, o número dos que bancam, é da escala, aproximadamente de um · por mil e 3...<> vezes de um por cem mil, como no
caso do "bicho"! Quero dizer, enquanto cem mil jogam, um recolhe o dinheiro, bancando! Baseado no Princípio de Camot, das
leis P,os mínimos esforc;qs, aniquilando os banqueiros, desaparece
a primeira equ~áo que arrebenta o sistema. Aniquilando os
banqueiros, aniquila-se o jógo e sem decretos-leis e como mínimo
de esfór~o . . .
- Mas. de que maneira o aluno poderá aniquilar os banqueiros? Pondo na cadeia os que· existem - fatalmente surgirao
novos, mesmo que u.se os métodos de envenenamento da Academia. Matando os banqueiros, aparecerao outros. Sabe-se qu.e
estes homens nao se incomodam com assassinatos, nem com
suicídios . . .
- Perdao, professor, jamais provocaría um enven.ena1nento,
usando os rnétodos academ.icos que, banindo
a violencia, tem. nos
.
agentes químicos os co1Tespondentes ao fazer desincarnar as
criaturas, sem tiros ou navalha~as ! Jamais cometería o crime
de matar banqueiros. Deixe-me concluir ... que tudo será esclarecido. Aliás, já constatou a lógica das associa<;6es que me dominavam, quando o amado professor chegou a meu lado:
" Doente Contribuinten "Cavalo de Tróia" e... "J6go de
..

\

f

I

'

-

Bicho".

O vício do jógo é doenc;a, é urna psicose. Logo, o jogador é
uro enfermo e doente também contribuinte que paga a hospitaliza~ao que os banqueiros arrecadam. É urna "Contribui<;áo"
nefasta, da "Chaga Social". É urna "Contribuic;ao" que se reflete
na diminuic;ao de outras mais honestas, como corridas de cavalos, óbulos a institui~6es pias e a firmas comerciais sinceras, que
reduzem seus negócios pela dispersao dos dinheiros de milhares,
drenados para as maos de pouquíssimos que sao os banqueiros,
numeradores da escala . Nestas condic;6es proporei aos poderes
c~mpetentes de minha terra a extinc;ao do "j~go de bicho", quebrando os banqueiros! Elucidaremos as ,massas-j.ogadoras; através dos sindicat9s, dos clubes recreativos, e dos diferentes departamentos públicos de todos os Ministérios. Partiremos do centro '
para a periferia, e a elucidac;ao esclarecedora das massas será
feita ero tom confidencial, que é a melhor maneira de se divul{!arem
as coisas . O método será este:
....
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O Presidente da República, -no intervalo de· um despacho
nlinisterial, n a hora, por exemplo, do cafézinho, distraída- ·
u1ente. . . poderá come~ar assim: a índia tem coisas mesmo interessantes, seu Marcondes. . . Ontem chegou o Joáo Alberto de
lá. . . complet ando o circuito que fez para o Itama.rati. Trouxe
urna por~áo de record~g6es, de brinquedinhos para meus netos... _
e um tro~o que achei engragado ...
- Que f oi, que f oi, Queridíssimo Chef e e An1igo. . . Poderei
rnerecer a honra de sabe-lo?!! Poderei . ..
- Pode, mas nao conta.1-Ído a ninguem. O Joao, visitando
um Templo no Himalaia, ficou amigo dum Iniciado ... que conhecia tuda que o mundo · profano conhece, mais as ciencias
ocultas . . . Todos os ramos do conhecimento clássico de todas as
acade1nias nao t inham segredos pa ra o indú! Enquanto o nosso
1nundo pouco poclia co1npr eender a quarta dime~o de Einstein,
para o ,indú a quinta e a sexta dimens5es nao tinham. mais
mistérios!
- Que beleza, Excelencia. . . Que inaravilha. O Joao troU.xe
alguma ~oisa de lá?
- Pois. é isto que, vou contar. . . mas em segredo, reservadamente ... compreendes! f ! seu Marcondes?
·
- Digníssimo . . . Prezadíssimo Presidente. . . Vossa ExceU~ncia sabe qu e eu sou um túmulo. . . Sou a discric;ao ieita min istro. Estou lison jeadíssimo com a deferencia, com a confian~a
que Vossa Excelencia está me dispensando. . . Estou maravi7
.

#

lhado . . .

- Escute mo~o, o indú conh ecía tuda; até detalhes dos costumes, dos h ábitos do Brasil ele sabia. Conversando, pois, com o
Joao, sobre as coísas brasileiras, falou sobre a n ossa "Chaga Social", o j ogo do bicho . . . Gozado . . . Gozado ... Nao é, ~eu Marcondes? ...
-· Gozadíssirno, gozadíssilno . .. Excelencia . .. Oh! .. ':' Oh! ...
Oh! ... (cinco m inutos de riso). Gozadíssimo.,. Vossa Excelencia é o homem en cantador de sempre . Sempre jovial, belo, amável, pai de t odos os pobres do P aís. . . Vossa Excelencia reune o
Estadista, o Genio, o Poeta, o Romancista, o Humorist a , o Trá- ·
gico, o Cientista. . . Vossa Excelencia é o maior dos brasileiros ...
- Pois é, seu Marcondes,- escute : o indú ·mostrou ao Joao
como Re podia acabar coro o j ogo sem necessidade de assinar de1

•
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cretos-leis
. que já me deixara!n com. esse dedo que nao é · mais dedo, já é um calo enorme, e com este pulso que parecé dum
carregador do Cais por Porto .
.
.
.
- l'A:aravilhoso, Excelencia. . . Que espírito de compreensao ·
'de Vossa Excelencia e o indú que se comporta, como este seu
criado, procurando
atenuar
o trabalho estaf~nte, .mas divino, de
.
Vossa Excelencia. . .
~
- Escuta mo<;o .. . Ouve ... porque sena.o acaba a hora do
expediente e nao rre posso contar o fim da_história.·.. '·<? indú ensinou pro Joao, como acabar o jógo sem decreto, tao sómente.
_a cabando coro os banqueiros ...

. . . .'f..'

:, .''

- - ???

. . . e proyocando ainda, na fase do aniquilamento, uro ganhozinho para os que jogam. A fórmula é muito simples . É urna t abela, é um sistema que seguido, indiana e bras~leirame]lte a
risca - nao falha! Nao falhando, durante-o período da espera
que os números sáiam, o jogador deve abster-se de j{)gar. QUando
chega o dia De jogar, a í, entao, se debru~a· na centena que nao
deixa De aparecer De tarde, nos papéizinhos distribuidos, discretamente, na Galería Cruzeiro. A fórmula é muito s~mples. Pega, Marcondes, um ]ápis e papel e toma nota ...
- Como nao Excelencia, estou inundado de prazer, misturado com curiosidade. . . Dá licen\!a que eu · p egue ()Utro lápis ...
pois me esqueci da caneta e do lápis no Ministério ... Pronto Ex·celen cia. Estou em condigoes. de copiar a Jórmula que será a
:Fórmula da Confianc;á que Vossa Excelencia deposita em mime
ó a discri~ao que saberá corresponde-la...
'"
- Está certo, Marcondes, toma
nota das centenas
de zero
.
até quatrocentos e noventa e nove, assim: r
'

000 ... .. ...

'

499

e faz tódas as ·centenas compreendidas entr~e estes limites, igual

a letra ...._" A" .
000, 001, 002, 003, 004, 005 . . . . . . . .

499

==

A

Agora faz rodas as ce~tenas situadas entre quinhentos , e
novecentos e noventa ·e nove, iguais-a "B":
999 == B
Vamos admitir que ontem deu a centena 177! Aonde é, seu
Marcondes que está o 177?! Fale, nao é preciso pensar muito ...
500, 501, 502, 503, 504, 505 . "', . . . . . .

Pode falar . . . sem cerimónia ...

'f
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..
- Excelencia, o 177· está ... entre 000. e 499!
- -Muito bem, Marcºndes ... Se o 177,- esiá entre 000 e _499,
éle corresponde a letra "'A". Figure, entao, esta letra, isoladamente no centro do papel.
A

Vamos admitir que hoje vai dar a centen a 456 . ..
- Já sei, Presidente, o 456 tem compor tamento igual a centena anterior. Vou entao -colocar junto a letra ''A'' e debaixo · da
já escrita, outro "A":
~
'
A .
A

-

Voceé mesmo

a inteligencia que .eu considero e aprecio.

Saindo depois de amanha o 980, colocaras a letra correspondente
"B" debaixo das outras já formadas. Estabelecerás assim, urna
serie hexaédrica de centenas, sen1pre caracterizadas pelas letras
"A" ou "B", conforme se situem entré cadá um dos limites:. da
serie considerada .
~
_,.
- Já assimilei tudo, Presidente. Vou dar· o exemplo. Por
obséquio. . . p~o-lhe a honra de olhar o que vou escrever
aquí no papel:
000, 001, 002, 003, 004, 005 . . . . . . . .
500, 501, 502, 503, 504, 505 . . . . . . . .

499 == A
999 == B

Dia 5 do mes saiu o 177, que é igual a-"A"; dia 6 saiu o .4 56,
que é igual a "A", também. No dia 7 saiu o 980, que corresponde
a letra "B" . No dia 8 compareceu a centena 000, que é igual ·a
letra "A". Na tarde encantadora do d.ia 9 manifestou-se, com
tendencia para a direita, o 502, que é iglial a "B". No dia · 10
surgiu como um sol de abril, por . exemplo,' a legítima 999, que
é igual a "B". Tenho assim a serie ... A se;-ie. . . hex ... · hex ..•
hexaédrica dos seis elementos, que se escrevem assim:

,

"

•

Dia 5, centena igual a . . . . . . . '" . . . . . . . . . .
,,
" " . .. . . . . . . . . . . . . .. .
" 6,
,,
,,
" 7,
" . .. .. .. .. .. . . . ... .
" 8,
"
" . . . .. . . . . . .. . . . .. •
"
,,
" . . . . . . . . . .........
.. .. • ... .
" 9,
"
"
"
" 10,
" . . .• ...• . • • • . .... .

A
A
B
A
B
B
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- Bem, agora Vossa Excelencia me desculpará. As vezes
adivinho os pensamentos de V9ssa Excelencia mas ... agora . . .
11ao consigo continuar a tabela. Vossa. Excelencia quer dar a
honra de continuar.. .
~
- Agora, seu Moc;o, como disse aquele patrício, o Érico Veríssimo - vem a verdadeira expressao da acuidade-i1:1dú! Ternos,
antes de continuar tabelando, que fazer timas considera~óes matemáticas. . . Considera<;óes de matemática superior. . . A característica do j6go de Az-ar é ser-eminentemente variável, tao va-,
riável que se a nova serie de centenas saídas, nos dias subsequentes a última - que foi a legítima, como Tu disseste, o 999
- se processe na mesma sequéncia, o jogo, que é variável, passaria a ser constante. O jógo de Azar, cuja cara,c terística é ter
constancia sómente nas varia~óes, se as novas centenas se -reproduzissem, na mesma serie da anterior, a constancia
na varia.
~ao passaria a ser a constancia na própria ~onstancia, o que
nao está de acórdo com o espírito das leis . . . das leis matemát icas. Vou exemplificar . A primeira serie compulsada pelo nobre ministro f oi:
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . centena do dia 5
A . . .. ..... ..... .... ..... .
"
" " 6
'1
B
7
"
" ,,
A . .... .. .. .. ..... ... .... .
"
8
"
" " 9
B ... ... .. . ..... . . ... .. .. .
"
B
"
" " 10
As centenas dos dias subsequentes (11 é domingo) , 12, 13,
1.4, 15, 16 e 17, tem a tendencia r.natemática de nao se reproduzirem na mesma ordem definida anteriormente:
A . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ,. centena do dia 12
A ........... .............
"
" " 13
B .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
" " 14
A ....... .. ....... . .... . . .
"
" " 15
B . .. .. .. .. .. .. .... .. :. ...
"
" " 16
B . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ~ . . . . .
" " 17
"

.

Se assim acontecesse, haveria constancia numa coisa que
é variável; fato que nao acontece . A matemática nao mente, seu

\

..........

·-· . . . . . ,
Marcondes. O que o indú ensinou ao Jooo foi isto : . 'J'oma-se nota
de seis centenas saídas. Marcam..se .e stas seis ce_n tenas, de. acórdo
com as letra.S "A" e "B" conforme elas caem -dentro de\ 000 até
499 ou de 500 a 999. Durante os dia.S- qa · marca~~o nip.gu~~ joga,
Porque .Ninguem Será Idiota ~dé .J ogar: no Escuro . .
Marca:dos os seis dias, que
na ordem:
.

.

~

'

•

"

~

'

•

1

/

•

.

'

...

A

A

B..
A.
B
B

as novas centenas que saem vao sendo esci:itas ao lado das pn~meiras, que vamos repetir para mellior esc}arecer:
1. . ,,
1

A .... ~...
A . .. . . . . .
B . . . . . . .•
A . .. .. . .
B ........
B . ... . ..

~

centena do dia 5
"

"

,,,"
".

"
"

"
"

"

A -

6 :A B " 8 A " 9 T3 -,,
' 10
A -

~

centena reproduzitla a 12 .

"

· . ''

,, 7

.

"·

"
,,
,,.

\

13.

'~

-~

.

"

,,
j

"

·"

",, 15.
'
16

;

,,,...

-

-

•'

•''

~

Agora: vem o alcanc;e do método _indú. A -tendencia. qu,e' ma~nifestam as centenas cios dias 12, .13, .14, 15, 16 ._
e 17 é qu__ebrar·
a ordem das do dias 5, 6, 7, 8, 9 e 10, Jogo na saída; mas
a "pro~
.
balidade matemátit~a" é tanto rnaíor
quanto mais próxi~o esti.
ver_m os do últhno número, fato _que ·manda esperarmos -·~:té o.
fim .· As centenas saídas nos di:as . 12, 13,, 14: 15, f6 .e 17 serv1rao
de base para comparar-se com as d.os dias 18, 1,9~ 20, 21,, 22 e 23
que, por sua vez, oríentarao as dos dias _2·5 ~ 26, .2}, 2a; ·29 e 3_0,
assim sucessivam.e nte.
Todo jogador é um c_u rioso. Aut0rr1atica~nerit~ . se en1pol- *.
gará pelo n1étodo 'q ue 'lhe . dar~ . lucro certo
fim dos
,d ías Cle:·espera,
em que quebrará a ·"tabela".. . ,.. :No
día em que esteja
pfl,ra
.
f
...
.
quebrar, anulando a constancia e ína;nifestando ·a varia~_ao : que.
é a característica do Jógo de· Azar -;__ ·<f~ói>,t~ibuu+te dever~ jÜgar:
em t6das as centenas de 000 a 499 ou de. 500 , a 999. .Jógai;ld.ó) .
;

\

-~

;..

ªº
~

Saindo do
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.
com as idéias
-

""·

~

inspirada do genio que .és ! Concordo plen~ente
expostas. Creio, poré~, di!ícil, fazer um Pre8idente da República
assimilar as vantagens desie Método Racional a elinlina~ao
do Jógo.
- Nao, meu querido professor . Sua dúvida sobre a possibilidade de um Presidente, no Brasil de 1930, adotar um método
deste, vero - perdoe - ,do desconhecimento da mais íntima .realidade brasileira . Se eu conseguir que a ado~ao do método·.µnplique na permanencia, na continuagao 4.o Presidente nó - po~e~,
ele nao se furtará a escreve-lo em seus liyros de cabeceira. Tudo
depende de que eu consiga focalizar o sistema, como elemento "
básico da Cont inuagáo _do Presidente no Governo . Conseguido
isto, a ado~ao, nao sómente deste método, mas de todos os ou--t ros, nao sonhados - será possível!
- De fato, tua argumenta~ao proce.dg_ do conhecimento
específico da realidade de tua terra. Nao·. ponho mais dúviaá. na
exequibilidade do Método que poderá extinguir a única classe, ~
nial aproveitada dos "Doentes Contribuintes.,', teorema entregue
a tua fecunda interpreta<;ao! O sistema genial que criaste, de
fato conseguiria grandes coisas. Poder-se~iá assimilá-lo a vários
outros jogos, de maneira a baní-los do coragao dos home~ que
se degradam no vício que enriquece banqueiros
parasitas. ..·Em
.
vez de estes "Doentes" contribuirem para sociedades de , fins
filantrópicos, desperdi<;am as energías e .rendas em coisa 'tao
nefasta. Mas, querido aluno, há outros tipos de jogos que nao
tem própriamente banqueiros. Ou por outra, há jogos em que
os banqueiros sao os próprios j ogadores ...
- Isto mesmo, querido ;professor. Enquanto o senhor falava, ocorria-me a memória a Fórmula, que
descobri para este
. .
tipo de jÓgo! Neste caso ao invés de termos um sistema de ·duas
equa~óes, como no precedente apresenta-se uma só equa<;ao
indeterminada, de grau igual ao nú1nero de ,..jogadores-banqueiros que se sentam a mesa para jogar.
·
- Estou curioso ein saber como se conseguiria eliminar o
gósto do jógo deste tipo de "Doente Contribuinte"!
?
- ·Coro o máximo prazer, digno e .acatado Mestre, exporei
as idéias que tenho neste angulo. Figurarei . um dos jogos .q ué
mais infelicitam minha -terra. A noite, os-' apartamentos, na Capital do País, se encjlem de psicopatas, que assistem ao despon-

-

I

.

.

•

,

-
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tar da aurora, mergulhados na volúpia improdutiva do -carteado.
"Contribuem", desperdi<;ando energía, tempo e dinheiro, ~. no
Barato que a dona do apartamento recolhe com um sorriso....nos
lábios e.~ 1. e com urna garrafa de cerveja,. sem gelo, que o cont.ribuinte obtem de vez em quando. O jógo que apreciarei, chan1ado Pif-Paf, grassa com surto epidemico, no Brasil. Formaram-se verdadeiros antros, nos apartamentos, custeados exclusivamente pelo Pif-Paf. Quanto a mim nao tolero este carte~do.
As vezes, jogo, como recreio do espírito, como o Malba-Tahan, o
Pedroso e outros, o bridge e o póquer, mas querido
. Mestre, sempre jogo de gra{:a, isto é, a leite de pato. Deste leite foi que me
veio a idéia do sistema de extinguir-se o Pif-Paf no Brasil, também sern decretoS··leis e sem violencias. O arcabou~o do espírito
do método, é o mesmo do anterior. A divulga~ao seria feíta através da "Confidencia", porém um pouco modificada. A caracte-·
ristica dessa psicose, Pif-Paf, . é~ ser o banqueiro e o jogador uma
mesma pessoa. Nestas condi~oes, se o Presidente da Repúbli~ca
ensinasse o método a um Ministro, éste nao divulgaría a nin...
g-uem, pois o aproveítaria em seu exclusivo e próprio benefício.
A divulgagao, neste caso, será feita no sistema das "cartas encadeadas"'' ! ·A Imprensa Oficial reduziria certa matéria que ninguem le e imprimiría, sem aumento de pessoal, cartas-circulares
secreta,S. Acredito que, com cinco milh6es de cartas encadeadas,
1nostrando o método que tinha de ser contado aos melhores amigos, sob pena de terríveis desgra~as se abaterem sobre a própria descendencia - faciimente se estratificaría a certeza · de
que todo jogo carteado nao se baseia na sorte ou no peso de
ninguem! As minhas experiencias do leite de pato, com os a~i
gos, revelaram que nao há jogador que nao tenha vontade de
dos banqueiros inlevar o parceiro no embrulho. A genialidade
gleses levou éste povo a criar o Pocker, onde o bluff é a sublima~ªº do desejo inato de todos os jogadores. O Pocker legaliza o
furto, no bluff, como certos decretos-leis. O método genuinarnente britanico, que procurarei assimilar a Firma que tenho ei....
vista dará resultados notáveis. Outros jogos, pomo o Pif-Paf, nao
dao forma legal ao bl~fe, que é a característica comum, atávica,
dos jogadores. Por estas razoes, nao tolero o Pif-Paf. Muito m_ais
il+teressante o póquer, cujo furto, no blefe, tem a sangao legal
do próprio jógo. O furto, quando legal, deixa de ser furto, para
/
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ser n1anifestac;ao de inteligencia e de cultura! E eu; caro Professor, nao me considero uro irnbecil ...
- De modo algum. . . digo, ,como Professor, ,q ue nao és urn
imbecil . . . ·
.,.
- O Pif ...Paf nao legalizando o blefe, que é o furto, cría variantes que atingem os mesmos fins, por processos que_considero
"Golpes Sujos"! Nao tolero o Pif-Paf ! ·o Malba que o diga. Continuando, direi que nao há quem nao tenha desejo -de furtar,
jogando Pif-P.af. Por outro lado nao é processo pedagógico, des··
prezar coisas que fazem parte integrante da criatura, para, sobre
. a ausencia da coisa que se desejava naü existir, mas que existe,
construir o edifício educacional. Nao, meu caro -e estimado Mestre, devemos enfrentar o problema como ele é, e nao como desejaríamos que fósse. Parto, portanto, do princípio axiomático:
-- todos os que jogam Pif..J'af tem o desejo de furtar. Estilizando,
portanto, o desejo do furto , através da divulgagao pela Imprensa
Oficial, no tipo das "cartas encadeadas", criar-se-á a gener~Ii..;
zac;ao da idéia que irá confundir os jogadores de tal modo qu()
cada um procurará tratar doutras coisas mais sadias. A simples
fixac;ao da aten~ao para observar se o parceiro está .-usando o
n1étodo aconselhado na carta, ou outro diferente, desloca o centro de gravidade da atenc;ao no jógo, para a observa~áo do sistema. ~sse deslocamento· do centro de gravidade, do jogo para
o si st ema, altera os parametros do ví.cio, na investigac;ao dos processos que estao sendo usados pelos outros e outros que, como
ele, estáo pagando
o barato a dona do apartamento.
Desde este
...
instante, passa-se a criar um espírito de solidariedade inexistente
nas fases primitivas, antes das cartas en.c adeadas. Vou exemplificar. Nada melhor do que isto, para esclarecer idéias. A carta
encadeada poderá dizer assim:
"Prezado Senhor e A1:l1igo, Dr. José António :
Amado semelhante que, como nós, remetentes, sofre
neste mundo cheio de tristezas e de dúvidas. A gente
nao sabendo O que sucederá, a gente nao sabendo COD;lO
prevenir-se do peso de urna desgraga, que a todo instante pode abater-se sobre nossas cabegas - a gente
tem obriga~oes de tomar cuidados para a defesa do pao .
e da família. Esperamos que p~ses adiante, que passes
a teus melhores amigos a revela~ao qµe te vamos f azer.
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Ela vem de espíritos
i~uminados _que conheceram . o
mundo e os Templos da Sabedoria. A revelaQao vem das
Ciencias Ocultas de Hermes, Caglíostro, Mesmer e Rabindranat Tagore e que confundi;r_a.m.. os PFOfanos i_gnorantes ! Esperamos que passes o en$inamento-· que te ·cta.:.
remos aos teus melhores amigos. Uro deles, o mais íntimo, te servirá de companheiro fiel na luta contra o
furto e contra ~ intoleráncia religiosa! Tr~~-se, estin1ado semelhante, de um j ógo que vern sendo muito
explorado no País: o Pif-Paf ! Todos os que se dedicam
a esta atividade tem o desejo de tira.r o dinheiro do se,
r.aelhante, com o mínimo de esfór~o físico. Tens o direito
por tanto, de te acautelares relativamente a possibilidade
de t<:>marem o teu dinheiro, sem que o sintas. Van1os
assim, ensinar-te um método que será a tua defesa c~n
tra os salteadores da bolsa alheia. O método vem do
"Intelligence Service", com observa~oes diretas nos Templos Indús. O processo nao falha e dá margem ainda
para grandes aproveitamehtos em caso de guerra com
o estrangeiro. Urna das preocupa~6es d~~ segundas
sec<;6es dos Estados Maiores é a Criptografía, isto é) a
ciencia dos códigos secre~os, que nao pod~:rn cair nas
maos dos inimigós da Pátria. Nossa missao junto de ti,
prezado irmao José António, é fornecer um código secreto, para que o apliques no Pif-Paf, de modo a náo
seres roubado. O código é o seguinte:
"No silencio de teu quarto, junto como -amigo mais
íntimo, arrumarás a mesa como se -fosses j~gar Pif-Pafcon'l 1nais quatro pessoa~. Distribuí cartas, p.estas cgn--digoes, como se existissem seis crentes jogando, e iniciarás os treinos necessários. O momento culminante
na vida de um pifipafiano, é qua~do ele está pela "bo~''
com que ganhará a n1esa, batendo o jógo. O método será
aplicado neste ponto crítico da vida humana. Vamos
admitir que precises do Ás de Ouros, para bater e ganhar o jogo. Admitamos que a "boa" seja este As. D_arás, en táo, a "señha" para o companheiro fiel, que deverá largar o As de Ouros, solicitando, por exemplo, um
obséquio a dona do apartamento q\le recolb:e o barato ..
~-
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Falarás assim:
"Dona Léia, quer fazer o obséquio de mandar trazer
urna cervejinha gelada e um_copo"?!
,'
1
A senha está pronta. O código cumprirá ,stia mis&io. A última letra da primeira palavra pronunciada,
"a", define a inicial da carta pedida, e ,a última letra
.
"o" da última palavra da frase, o naipe da carta de~ejada. A primeira palavra foi, ·-no exemplo, "dona", énja
última letra "a", identifica ó ·As. A tradugao do naipe
está na última letra da palavra "copo", cujo "o", é inicial de ouros .
O As de Ouros solicitado numa expressao
tao co,
mum, inofensiva, deverá ser largado na mesa, pelo
amigo fiel, na primeira oportunidade que se lhe oferega.
Toda pessoa que se preza, gosta de jogo calado~ ~or
mais calado, porém, que seja o jogo, qualquer parceiro
tem o direito de pedir um.a cerveja, um cigarro, 1.tma
caixa de fósforos, pedir licenga para ir a casinha, etc. ,
etc .. . Todo parceiro temo d!reito de solicitar coisas que
serao as "senhas", que te livrarao de seres furtado pelos
outros! As cartas do baralho sao: o Dois, o Tres, o Quatro, o Cinco, o Seis, o Sete, o Oito, o Nove, o Dez, o Valete, a Dama, o Rei e o As. Nestas condi~oes, como -se
constata, há várias cartas que tem a mesma iniciál.
Para náo haver confusoes, deverás mudar o nome delas,
para urna alcunha qualquer. _Poderás conhece-las, . na
intimidade (criptográfica), por exemplo, assim:
O Dois será conhecido por "Gege". O Sete por '~Ju
quinha". O Seis por "Benedito", o Valete por "Zebra" e
a Dama por "Valadares". Os nomes poderao ser modificados pelas preferencias fudividuais de cada irmao,
como também as posi~oes das letras, nas palavras mági...
cas do código!
"'
Esta é, querido irmao, a "carta encadeada'' que
remetemos a tua clara inteligencia. Nao-fazemos atnea...
~as, ante o caso que nao a ~ncaminheS aos teus melhores amigos. Sómente pre".enimos que üin capitao que
ajustou a carta para seu uso próprio, para seu uso ex-
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elusivo e egoístico, foi atropelado, ·em plena Avenida Rio
Branco, por urna bicicleta que lhe' quebrou a cabe~a e
fraturou cinco costelas. O atropelamento levou-o ao
Hospital Central do Exército, onde se encontra até hoje,
DESMEMORIADO !
Passe bem, irmao l
(as.)

o

ÓLHO MÁGICO" .

A Academia da Ciencia Positiva da Propaganda remete· esta
aula, dactilografada diretamente do disco que gravou a palestra
do aluno Joao Alberto com o Professor de dia, no Parque das
Meditaºoes. Em cada ponto singular do nosso Jardim, há micro•
iones e gravadores de voz . Basta comprimir-se um botao -e
os discos gravam o que é dito, de modo a • nao se perder maravi...
lhas, por exemplo, como as que Sócrates teria dito e que o mundo
nao ouviu!
\ .
Até novos encontros e novas aulas, cordialmente.
(as.)

ACADEMIA DA CIENCIA POSI'l'IVA DA PROPAGANDA •

•

· ·~

,

SEGUNDO CAPtruLO
As notas contidas neste livro sao oferecidas ao Deputado

Café Filho, a quem o · autor nao conhece pessoalmente. O ofe-

recimento procede do fato de ter sido pela atua~ao daquele patrício, na Assembléia Constituinte, enc~minhan~o um reque1·imento por intermédio da Presidencia do Legislativo, que nasceu a idéia de biografar aspectos da individualidade do Senhor
Joao Alberto, no angulo de urna de suas cria~oes:
A FUNDAQAO BRASIL CENTRAL
Procurei, nas linhas que passaram, fixar os métodos de que
se vale o Presidente da F. B. C. para a consecu<;ao de suas inten~
~oes, pagas pelo Governo da República.
O aspecto anedótico, o aspecto falsamente •científico, pre~
t.ensamente técnico, constituí a essencia da Ft~ndagao Bra:sil
Central.. O tra90 predominante de seu Idealizador é o polimorfismo de que se julga capaz. Daí a tentativa, feita pelo autor,
de focalizar na "Academia da Ciencia Positiva da Propaganda",
o cabotinismo do ministro que a personifica, em parte. Os conhecimentos científicos e filosóficos que o Senhor Joao Alberto
aprendeu De Ouvido, sao transportados, sem o senso da cultura
básica necessária, para a obra que nao tem sustentagao té~nica
ou administrativa!
O Senhor Joao Alberto podia ser sintetizado asslm:
Um analfabeto i!lteligentíssimo ou a mediocridade
enciclopédica.
,,;<
...

Inicie-se com ele, qualquer palestra sobre qualquer assunto
e, rapidamente, percebe o pensamento alheio, desenvolvendo- ~
tema como se o con~ecesse de longa -data. Forma um ·mundQ
imaginário, imenso, incomensurável que se manifesta, as vezes, ' ·
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em expressoes a que dá o .c unho anedótico, par~ nao confundir
completamente o ouvinte. Esta observac;ao se condensa no--eonceito que emitiu,
em certa ocasiao, dizendo: - "A Enciclopédia
.
Britanica, Neiva, pode conter-se numa .fólha de papel almac;o"!
Todos na Fundac;ao conhecem esta :('grac;a" do Ministro, quando
de urna reprimenda no Secretário Geral que considera prolixo.
A Enciclopédia que o Senhor" Joao Alberto se considera,
maior que a Britanica e a Espasia Qalp, juntas, revela a megalomanía que trans1nite a Obra de seu projeto de raizes negativas, imaginárias, traduzidas nas iniciativas psicopáticas da Fundac;ao Brasil Central!
O senso de ridículo, ausente dos perfis desta forma de paranóia - a megalomanía - é tao concludente que estabelecea a
tese do "Doente Contribuinte", como sendo urna descoberta
exclusivamente sua . Sabe..se que, de há muito, a América fixou
estes aspectos, ventilando problemas sociais, sobre a necessidade
de a criatura nao sofrer o sentimento da indigenc1a que prostra
.ruo'ralmente !
·.
As .manifestag6es megalomanía.c as do delinquente, . Senhor
Joao Alberto, aparecem já al:
"
1° - Na apropria~ao indébita da tese nnoente Contribuinte"·
'
20 - No hábito de olhar as coisas em termos de Contribuic;áo sonora a seus depósitos bancárips;
3º - Na falta de senso comum para a realidade brasileira
•
do operário dos campos que nao se pode comparar
aos da América.
O nosso campones ·vive exclusivamente cío ren'dimento· do
áia. O instante em que fica doente e tem de hospitalizar-se,
cessa o meio de subsistencia para ele e para a prole. Saindo da
enfeirnidade e voltando fraco ao trabalho, tendo que, no caso
de apendicite, pagar o prec;o da operac;ao, con1 ·dez días de ser..
vic;o gratuito para a FUNDAQAO, como estabelece o senhor Joao
Alberto - a injusti<;a, ou melhor, a insensatez nao pode ser mais
meridiana.
Aconteceu, porém, o seguinte: o Senhor Joao Alberto, passeando pelos Estados Unidos, por conta do Ita:rnarati, leu a · tradu<;áo de urna conferencia ou talvez tivesse vi.Sto um "short••
cinematográfico, sobre "Doentes Contribuintes" e resolveu trans-;

~
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a

plantar para o Brasil, como pai da idéia, iniciativa de fazer .os
camponeses brasileiros pagarem suas oper~óes de apendicite,
cotn dez dias de trabalhó gratuito, para a Funda~ao Brasil _C entral. O desconhecimento total das realidades nacionais mais se
manifesta quando procura fixar popula~óes, além de agravar a
questao dos transportes pela distancia, em zonas onde há falta
absoluta de Ferro, Cálcio e Iodo.
Tao anestesiados se ·encontram,
que distribuem folhetos, a
título de propaganda, a ,todos os MinistérioS e a vários partl-·
culares, contando coisas como esta:
"Em Aragar~as pode-se dormir sem mosquiteiro. O "Flit"
foi inventado para matar as pragas da América do Norte•' A
palavra Ara é a consubstancia~ao do carpo e alma de Nosso ~
nhor Jesús Cristo e também a pedra evocadora dos altares -pagaos de Venus, onde bá extasis de gozos físicos. A Suíc_;a nao·
tem iodo nem papos. Ideamos um tipo de firma comerciai, c:fian1ada Entrepostos Limitada, Fundac;ao Brasil Central, igualzinha as do comércio coi:num. A única diferen~a é que quem clá
o dinheiro é o Governo, porque somos órgaos do poder público;
rnas, em compensa<;áo, pagamos ilnppstos como os comerciantes
comuns, porque também somos órgaos do direito privado, -o ~que
permite também dividirmos, entre nós o 1tiéro; já aí como órgios
do Governo, de acordo éom o artigo 20 do ~ decreto 17.274 : Na
primeira cidade que erguemos nao falta nada. Há abundancia
de legumes. Só falta iodo, ferro e cálcio, inas. . . a tour-de-reile,
misturamos estes ingredientes nos cardápios, de modo que os
que cornero, nem se apercebem das mudan~as de paladar",
etc ... etc ...
I
Positivamente, sao degenerados!
~

•

Nao fóss~ o requerimento do Deputado Café Filho: feit o por
intermédio da Presidencia da Assembléi~i dirigido a Fundagao
e, talvez, nao tivessem saído estas aprecia~oes que seriam mais
difíceis de ser comprovadas. As perguntas- feitas por Café Filho,
sóbre as atividades da organiza~ao, custeada pelo Governo, 0~'1- ·
veram . respostas mentirosas. Com o registro das mentiras, -protocoladas na Assembléia, nao poderao r1egar a evidencia aritmé"'.' ·
tica da sonegaQao feita ao pa.is, ao povo ~ a todos
Constituintes. As respostas ao requerimento permitefu a caracteriza~áo -da
I

•
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delinquencia. Mentiram do comego ao fim, ·mascarando o verdadeiro objetivo que alicer~a suas intengoes,:
.
Situagao política favorável a seu Presidente e lucro fácil,
obtido dos rótulos pretensamente patrióticos de suas iniciativas!
Nao tenho muita convic~ao de que os acusados neste livro
contestem as verdades enunciadas. Se tiverem, entretanto, a ou- ·
sadia e o descaramento de .contradizer, será agravar a penalidade que os espera como delinquentes natos, classificados, "a
saciedadé, pelos professores no a.ssunto.
Tu.do será possível, partindo deles. A prática de vários anps,
na arte de furtar sem ser preso pela polícia, é urna constante
rnanual de suas individualidades degeneradas. Refiro-me a dire~ da Funda~ao: Presidente Secretário - Tesoureiro. É
lógico que outros piratas se aconchegam aos ~~estres, pelas afi_.
nidades emocionais que _os unem. Mas há também urna grande
1naioria que, honestan1ente, se situa nos epcargos que lhe sao
copfíados pela Funda~ao. ·É da técnica, mesmo, do Presidente,.
cercar-se o mais possível de elementos honestos, a fim de que
sirvam de parachoques, para suas pretensoes políticas e arrecadadoras .
Nao quero admitir que a Presidencia da Funda~ao Brasil
Cent ral queira processar-me pelas acusa~oes diretas que fa~o '
neste panfleto. No caso em que o fa~a, a -p rimeira medida que
solicitarei em Juizo, pelo advogado da defesa, será o e~ame ·d a
Escrita da Firma. A cidade de Rio "\Terde, e:rn Goiás, está aproximadamente a setecentos quilómetros de Aragar~as. Rio Verde
€ o último ponto civilizado, nos umbrais do Sertao. Pois bem, na
constru~ao da estrad~ que liga esta cidade a Aragars;as, é que
';<lescarregam" as verbas gastas em .outros fins, ou melhor, em
•
outro~ bolsos! Nao será di~ícil caracterizar-se, s.a bendo-se de alguns detalhes construtivos, o excesso de dinheiro rotulado na
Escrita, como tendo sido gasto na rodovia. Uma simples inspe<;ao, por· técnicos, na Estrada e na Escrita, fatalmente indicará
o caminho das enxovias para os delinquentes.
,

I

I

l

.

As expressóes fisionómicas de Joao 'Alberto quando faz
con,
ferencias sobre os objetivos patrióticos, nobres, elevados da· Firrna, nao deixam dúvidas sóbre o valor da hipocrisia industriali--

-
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zada. Se Madame Roland disse: Oh! Liberdade, quantos crim.es
se cometem em teu nome, cabe assimilar .o pensamento a atua:<Jao teatral do Ministro e dizer-se: Oh! Patriotismo, quantos furtos se corí1etem em teu nome !
A conferencia pronunciada pelo Senhor Joao Alberto na
A. B. I., perante todo o mundo oficial da 1'Naga.o, nao deixou, no
rneu espírito, a menor tltlvida. O momento culminante da: comécHa i·epresentada, foi quancio se dirigiu aos curas preserites,
falando assim: "antes de chegar ao Aragarc;as, 11ieus irm_aos, os.
1

<

d esgra<;ados que lá .viviam, nao tinha11i sequer
2elasse por suas almas . de abandonados"!

.

um

p~dte ..que

Nem tun músculo se moveu na face do Ministro. O ol'.har de
cinismo tntegral, perfeitO, cinematográfico, assmniu, naquele
mstan te, a melancolia do altru1smo sublimado, religioso, devoto .
.Aque1e olh ar ch egou a aconch egar' a lágrima que ña~o correa,
tnas que se adivinhou. O hipócrita per!eito; t ravestido de Minist ro do It amarati, de Presidente da Fundat;ao e de Presidente
.
do Conselho de ImigTa<;;áo, nesta triangula~áo bizarra e doentia
de Iz.,drao sen t hnental, nunca- tinha entra do numa igreja para
er guer urna prece! No momento da enunciagao da frase: "sem
um padre que zelf sse por suas almas de abandonados", estava
procedendo como proced~u quando conspirou; como Chefe . , de
Polícia , p ara assasstnar o _patra.o .que lhe confiara a chave · da
gaveta . 1'io momento éJn · que pronuncj.ou aquela frase, est a va
procedendo como procedeu para, gastando quarenta milhóes de
cruzeiros da verba secreta da Polfcia, langar o solapamento daquele que lhe dera as esm.olas imploradas p~lo leproso sem
leprosário! A t é tu, Brutus, terta dit-0 o Ditador, n o Jnomento em
que embarcava no aviáo, acompanhado do hipócrita que · levou
sua traigao, sádicamente, á despedida do Governo que caía! É
assirn que termin an1 os Ditadores! Cor1fiam as m.elhores posi~oes
aes que 1nen os se indicam, pelo m érito, a ocupá-las. O pósto é
i-ecebido pelo pedil1.te, em expresooes da esmola que revolta . Na
priineira oportunidade, surge a revanche, como decorrencia . biológica, de quern estende a máo a caridade pública . Lembro:;,m e .
bern das p3Javras pronunciadas . pelo .jornalista Rivadávia.~ de
Sou.za, depois da quinta. dose do "Genio Britanico'', nun1 bar .de
Copa cabana : "Fui acordad(J onte1n as tres hwas da manha! -o

..

Joao Al berto m e t elefonou para que 'tós$e d esco"lYrir fot ógrafos . .. '
•
'
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~

OGetúlio ia embarcar de manhá e o Joao Alberto
quería_um noti.ciürio, com clichés, para os jornais, mostrando sua_lealdade até
o último momento. . . Escrevi sóbre isto.
. . escrevi sobre isto" ~ ..
..
etc. . . etc ... Rivadávia de Souza, inteligencia cheia de encanto
e simpatia, é funcionário da Funda<_;ao Brasil Central, onde
exerce fungóes no Ser~o de_Propaganda! Para ben:i colherem-se
jmpressóes que iráo contar biografías, os bares sáo -interessantís~- ...
stmos. A influencia alcoólica sobre os personagens entrosados
como biografado, dá ótimas perspectivas. ó telefonema de Joáo
Alberto a Rivadávía de Souza, naquela madrugada, as tres horas
da 1nanha, falava a mesma linguagem que ressoou na acústica
do Salao de Conferencias da Associagáo Brasileira de Imprensa:
~

"antes de chegar ao Aragargas~ meus -irmaos,, os
desgragados que lá vivJam, nao tinham sequer um·
padre. que zelasse por suas almas de abandonados"!

Até_tu, Brutus! Até tu,

Bru~us!

Se na intimidade o Ministro blasona das ridicularias religios~_s, em público beija as maos, os pés e outras partes ª!lato- ·
micas, quando necessário - dos padres que podem servir de
apoio as .suas delinquencias e as suas ·paranóias! !
Nao seise o perfil, desenpado nesta rápida pincelada, é- suficiente para definir uma personalidade. Os leitores formarao
conceitos e darao interpreta~oes -que suas consc1encias indica·rem. Se o Presidente da Funda~ao Brasil Central e Chefe de'
Polícia do Governo Getúlio Vargas, se comportava assim, o seu
substituto "legal", na Funda~áo, personificava, escrevendo na
Publica<;áo nº 3, "o crtstianismo do carpo~ alma de nosso Senhor
,Tesús Cristo e o altar de Venus, .onde se decantavam gozos fislcos" ! Estas expressóes textuais, definem outro l!ipócrita. Artµr
IIehl Neiva é um engenheiro que prostitui a classe a que pertence. É ateu! Na intimidade traz argumentos os mais coñvin~entes para sua seita: o ateísmo filosófico, científjco, cónsciente . ·
Em público se manifesta assim: Ara, consubstanciagao do corpo
e alma de Nosso Senhor Jesús Cristo, etc .. : etc ...
Desta maneira, Presidente e Secretário Geral da Fundagao
Brasil Central pretendem construir um peda<;o de Brasil Novo·!
Covardes ! Ladroes! Despudorados morais! . Falsários!

.
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Livro Geral nº 464 - fólhas 58, número de ordem U. 3-037, e
a~ntada no Registro de Títulos e Documentos sob número
106.552, do protocolo do Livro A, n° 4 ! Quem diz que a Funda~áo Brasil Central é Firma Co~erclal é a própria Fundac;áo na
Escritura que permitia rouba~m a sombra da leí!
'
Quero ter a opiniáo, que o General Góis Monteiro foi iludido,
como fui eu próprio e como foram os outros, entre os quais ~oloco
meus bons amigos Coronel Matos Vanique e Professor Gilberto
l\1:arinho; aquele ainda prestando sua colaborac;ao na F. B. c.
e o último quando emprestou_ seu talento e cabedal técnico a
Coordenagao da Mobilizac;ao Económica!
Nao é fácil penetrar na intimidade intencional do Senhor
Joao Alberto. Nao quero me considerar mais arguto que outros!
Mas... as vezes é um acaso que favorece as descobertas. A históría deste acaso será contada, em outro panfleto, futuramente.
Focalizarei a notícia das respostas dadas pela Fundac;áo
Brasil Central ao requerimento Café Filho. -A notícia foi- divulgada, é claro, pelo jornal D i retrlzes, propriedade do Ministro
Joao Alberto. O jornal foi adquirido, urna .parte com a verba
secreta da Polícia, outra parte com a verba da Fundac;ao e outra
parte por "ac;ao entre amigos", de modo a individualizar a S<M
ciedade Anónima que integra o jornal. Duas vezes, quando , engenheiro da Fundac;ao, vi um senhor chamado Osvaldo Costa recebendo, com unc;ao religiosa do "escriba _pago", ª~- instruc;6es do
Senhor J oao Alberto, sobre os artigos de fundo que deveriam ser'
escritos no jon1al. Permito-me o comentário seguinte: Como é
triste a história do "escriba pago", gerente de um jornal.
·
'
Todos os impulsos de um ?érebro que pensa, condicionados
a urna caixa d.e cambio de automóvel. o dono do .carro, o dono
do jornal, chega e diz ao Escriba:
'
- Escreva sóbre o leite, mostrando francamente o responsável pela falta do produto. Embreie urna terceira, como em
terreno nivelado.
- Escreva sóbre a Light, mostrando a _barbaridade da explorac;ao do capital estrangeiro, sugando o ·povo. Embreie uma
primeira, vigorosa e acelerada!
,
- Escreva sóbre a greve do Porto efe Santos, mostrando que
o responsável é o- Govérno que nao toma medid~s mais enérgl~

•
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cas contra o comunismo! Deixe, porém, a questáo em "~onto.
morto"!
- Escreva sobre o cabotinismo do Prefeito, querendo faz.er
prestigio junto ao Presidente, terminando no mais brev~ prazo
possível o túnel do Leme. Mostre que o Pr~feito é um fals(}.
técnico que vive a expensas de. um passado que só preriüava os
bajuladores . Mostre que é um engominado que de Engenharia
só" conhece o nome"! EScreya, mas . . . com a marcha-a~ré·
embreada .
"·"- .
O dono do jornal diz tudo .isto. Sai o infeliz. . . pensando. ·.
n1editando. . . coordenando idéias. . . raciocínios. . . cultura ...
gramát ica ... experiencia ... sofrimento! E escreve . o artigo de
fundo de acórdo com o pen sarri.ento do dono do jornal. Nunca
fui de jornal. . . l\1:a.s pen&o. Como deve ser t riste a vida de um
Escriba Pago, assalariado! Se. vale alguma coisa a s homen agens
-- queiram os "Escribas Pagos" receber a h omen agem, o respeito
do autor dest e panfleto¡ since:ramente !
Se o "escriba" recebe salário fixo, que lh e dá de cerner, -o
dono do jornal coleta· em grosso, por a t a:cado, o suor do desgra~ado que trabalha para ele. Foi o que fez o escriba Osvaldo.
Costa . Publicou n as quatro velocidades as respostas dadas pela
Funda~ao ao requerimento Café F ilho. Diretrizes do dia 27 _de
abril de 1946, número 488, deu a noticia que pretendia obter
a. absolvi~ao dos réus, junto aos .Juízes Constit uin tes e a Na~ao, ,
pelo crime com etido.
Transcrevendo a notícia dada por Diretrizes, os leitores·
teráo elementos para ver o cinismo do Senhor Joao .Alberto,
quando fala . O furto que as respostas ao requerimento pr-0curam
encobrir , é da ordem de uni bili3.o de cruzeiros ou em referencia
antiga, um milháo de cantos, aproximadamente. Leiam:
"DIRE'r'RIZES"
'
Data: 27/ 4/ 1946
Nº 488
PRIMEIRA P ÁGINA

Clichés, mostrando ótimo cenário, onde o Ministro Joáo Alberto~
em · plena selva, dá liqóes aos engen heiros .
RE QUERI MENTo" SÓ~RE A FUNDAgAO BRASIL CENTRAL

!. . . ...

RESPONDE AO DEPUTADO CAFÉ FILHO O MINISTRO
JOAO
ALBERTO ~!
.
.

"A Fundac;ao Está Legalizando As Propriedades Dos Posseiros,.

'\

COMO N ASCEU E COMO VIVE A . FUND~9AO BRl)SIL ;;CENTRA!_: . '·: · 1~ ·
.
.
.
.

-

~.

•

.

• •

.

O ofício~relatório do Sr. J oao .Albertp, d.irigído a ~ua ~Exce.:. ~,,- :·
Iencia o sr. Fernando Melo . viana, · Presiden.t e". da,. Assembléiá
Constituinte, sob número 283 e dat~cio
15 '·:do c·orre:ñte- mes, ·
está assim redigido:
.,
.

•

•

•

••
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2. , Para maior clareza desta exposi~áo, responderei
.aos
/
quesitos na~ mesma ordem em que foram formulados por aquele
nobre Deputltdo, fazendo preced~r, 31 resyosta, em ~ad~ caso, pelo
quesito em questáo, apensando, ainda, várias de nossas publica~oes.
~ .
.
.
1 -

Qual a área entregue d Fund~áo Bra,$.il Central, notadamente no Vale do Araguaia e no rJ,ivisor de águas
das bacias amazónica e platina? Por via de que dispo- /
sitivo legal f oi cedida táo considerável superfície do "
centro do país?
_

Em 18 de maio de 1945 foi promulgado o decreto-lei número
7.561, inclui.do no anexo nº 1 a presente exposi~áo. Comq se .verifica do diploma legislativo em causa,
o mesmo responde cabalm.e nte a segunda parte do quesito formulado, que respondo -e m ...
primeiro lugar para melhor encadeamento da presente.
l~Iém desse decreto-lei, contém o anexó nº 1, que é a "Publicagao nº 2'' da Funda<;;áo Brasil Central, tod~s os a~s, legislativos ou outros que interessam a Funda~áo.
Verifica-se do anexo em questao que o artigo , so dos Estatutos, a que se refere o decreto-leí nº 7.561 citado, tem a seguinte reda<;áo:
,, "Artigo 50 - ESCOLHA DAS ÁREAS.
As áreas territoriais a serem désbravadas e colonizadas, nas
regioes a que se refere o artigo 2º, bem como as respectivas vías
de acesso, serao livremente escolhidas pela administra~áo da
Fundagáo, de acórdo . com os governos estaduais, salvo indica~áo
expressa do Governo Federal"..
.
O artigo 2º a que faz remissáo o artigo 50 transcrito, reza:
"Artigo 2º - OBJETO.
...

'

A Furidaqáo tem por objeto o desbr-avamento e a colonizagáo
das regióes do Brasil Central e Ocidental, notadamente as dos

altos ríos Araguaia e Xingu (decreto-leí nº 5·878, artigo 1º) ".
O decreto-lei nº 5.878 também está incluido no anexo, ~s
pensando-me, assim, de transcreve-lo.
Em síntese, sendo missao precípua da Fundagáo. "desbravar
e colonizar as zonas compreendidas nos altos _rios Araguaia e
Xingu, e no Brasil Central e Ocidental" (d~creto~lei hº 5.878, de

4 de outubro de 1943, artigo 1°.e artigo 2° dos Estatutos da Funda~ao aprovados .pelo decreto nº 17.274, de- 30 de novembro de
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ros existentes em algum.as das regióes cedidas pr~cipalmente na
faixa ao longo dos grandes ríos Araguaia, Tapajós, Teles-Pires.
Devo salientar aqui que os. Estados só cederam as terras devo- ·
lutas, cabendo a Funda~áo o encargo de verificar quais as que
já está.o ocupadas pelÓs referidos proprietários, posseiros e• concessionários existentes na regiáo (artigo 5º dos referidos det~retos-leis estaduais) .
1

•

Diretrizes, como os leitores observam, discorre lindamente. ·

O altruismo do cavalheiro de indústria Joáo Alberto, que "só é.
conhecido de longe pelo jornal", através das atitudes patr_ióticas
·ao político, transpira admiravelmente das palavras do jornalista.
?r1ais adiante, continua a notícia -transcrevendo as perguntas dp
Deputado Café Filho e as respostas do Senhor Joáo Alberto:
4. 3º - "Quais as emprésas ou companJtias, enfeixadas na Fun,/

dagáo Brasil Central? A que atividades
'
essas emprésas? Em que. zonas operam?

A

se entregam

Funda~áo

responde:
.
As companhias e empres.a s enfeixadas na Fundagáo Brasil
Central, "ex-vi" do dispositivo· no parágrafo 1º do artigo 7º dos ·
seus Estatutos, sáo as seguintes:
a) Entrepostos Comerciais F .'B. C. Ltda,
b) Usina Central Sul-Goiana, S.A.
e) Usina Fronteira, S.A.
d) Transportadora Amazonas
. Ltda .
Esta enumera~áo responde a· primeira parte do quesito. As
atividades a que se entregam ·essas empresas sáo as seguintes: .
a) ENTREPOSTOS COMERCIAIS F. B. C. LTDA. - De acórdo coro__
a cláusula 2ª do seu contrato social, "tem por objeto a explora1

<;ao de entrepostos de venda de mercadorias em geral, em grosso

e a varej,o)';
, b) UsINA CENTRAL S'LTL-Go1ANA, S.A. - De acórdo com o
artigo 30 dos seus Estatutos, "a companhia tem por fim a exploragáo, no município de Rio Verde, Estado de Goiás, da indústria
de agucar e alcool, abrangendo todas as de1nais atividadei que
com ela se relacionem";
..

!J) USINA FRONTEIRA, s. A. - De acórdo com o ·artigo 30 do.$ '
seus Estatutos, "a companhia tem por fim a explorac;áo, na

i
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cidade de Fronteira, em forma~áo, no n1unicípio de Frutal, Estado de Minas Gerais, da indústria do a~ucar e do álcool, .abrangendo todas as demais· atividades que com el~ se relacionem";
d) TRANSJ>ORTADORA AMAZONAS . LTDA. · - - De · a;córdo eom a
cláusula 2ª do seu contrato social, tero por obj.etivo "o comércio
de navega<;áo e t ran sporte em geral na bacia amazónica". Convem salientar que esta empresa ainda está em fase de autorizacáo.
:Estes informes atendem a segunda parte do quesito .do nobre Deputado Café Filh-0. Quanto a terceira parte, "zonas em
que operam as r eferidas entidades",. informo:
a) A organiza~ao Entrepostos Comerciais F. B. C. Ltda. tem
sede em Sao Paulo e filiais em' Uberlandia, Aragar<;as, Belem e
Santarem . Na parte sul, "opera " á°ó lbn go da linha de penetragáo da Funda~ao que se estende do Triangulo Mineiro através
da r egiao sul e sudeste de Goiás, penetrando até ·º limite entre
Goiás e Mato Grosso ; na parte norte, operam na regiáo amazónjca, principalmente nos trechos entre suas/ f!}iais de Belem ~
Santarem, Belem e Tucuruí, ex-,Afcobac;a, no baixo Tocantins,
e en t re Santarem e Itaituba, no ba.ixo Tapajós.
b ) Usina Cen tral Sul-Goiana S.A. - Destinada a produzir
ac;ucar e álcool, este último para ser usado como combustível,
abastece a regiao centraJ do sul de· Goiás com ac;ucar, qye é
indispensáve! para a alimentaQáo da zona . SU:a construc;ao já
está quase concluida; produzirá trinta mil sacas de a<_;ucar,
an ualmente, e comec;ará a funcionar em agosto próximo.
e) Usina Fronteira S.A. - - Nás mesmas condic;oes que a
pTeceden te, ·operando, e ntretanto, no extremo oéste do Tri3:ngulo
Mineiro e penetrando em regioes -de Goiás que nao podem ser
atingidas pela Usina Central Sul-Goiania S.A. Sua prodµgao
também será de trinta mil sacas anualmente; . e principiará a
funcionar e:qi 1947. ·
~
.
d ) Transportadora Amazonas Ltda. As~egura o transporte ao longo do Amazonas e de seus principais afluentes pela
n1arge1!1 direita, de modo a promover a possibilidade de enlace
entre a bacia a1n azónica e as regioe~ do Brasil· Central. Sa~iento
aqui que a penetr~ao no Brasil Central 'pode ser feita por .duas
vias : pelo sul, a través de urna extensa estrada de rodagem, ·partindo de Uberl.andia e tendo a direc;áo geral sudeste-noroeste; e
J

-
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pelo norte, aproveitando .no possível as vías naturais de penetra~áo constituidas pelos afluentes da margem direita do Aína- .
zonas. Esta contingencia geográfica exige que a Fund~ao dis~
ponha de apóio ao longo da sua linha de penetragao no s-ul e
também no norte, o que explica as zonas de opera~ao da Tran~
portadora Amazonas Ltda.
Embora nao seja urna empresa ou companhia enfeixada _na
F.'undagao, é oportuno desta~ar que, em virtude do_decreto~lei
nº 7.173, de 19 de dezembro- de 1944, e do contrato assinado
~om
o Ministério da Viac;ao -e Obras P·ú blicas em 27 de margo de 1945,
passou para a administragao... da Fundagao Brasil Central a -}Estrada de Ferro Tocantins, que necessita ser completada para
permitir a: abertura de todo o Vale Tocantins-Araguaia, interrompido por urna serie de corredeir~ e cachoeiras entre Tucuruí
e Praia da Rainha, trecho que deve ser contornado pela- aludida estrada .

.

"

5 . 4° - "Qual o capital inicial da Fundagao? A quanto se eleva
anualrnente o capital da organizaqao"?

Resposta da Fundagao Brasil Central:
A Fundagao Brasil-Central foi instituida .comos bens <loados
a Expedigao Roncadpr-Xingu, conforme escritura lavrada .~ em
notas do Tabeliao Djalma da Fonseca Hermes, 9º Ofício,.--i:ivto' ~
nº 464, fs. 58, de 24 de abril de 1944, na conformidade do d~cretO:..
lei n° 5.878, de 4 de outubro de 1943; e que também está -incluida
110 anexo n° 1. A discrimina~ao desses bens é a -segu1nte:
·
1° - Cr$ 55. 238,30 (cinquenta e cinco mil, duzentos e
trinta e oito cruzeiros e trinta centavos) em especie;
2° - Cr$ 123 . 544-,50 ( cénto e vinte e tres. mil, quinhentos
e quarenta e quatro cruzeiros e· cinquenta centavos)
,
em v1veres;
3° - Cr$ 109. 215,90 ( ce-nto e nove mil, duzentos e quinze
cruzeiros e noventa centavos) em material de acampamento;
4° - Cr$ 16. 230,0Q ( dezesseis mil e duzentos e trinta ~ru
zeiros) em arreamentos;
5.0 - Cr$ 84.550,00 · toitenta e quatro mil, quinhentos. e. c_írlquenta cruzeiros) em armas e mnnic;oes;
~ __
6° - Cr$ 1.820,00 (mil oitocentos e vinte cruzeiros) -~-em
ferramentas;

.
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7°-Cr$ 124.296,40 (cento e vinte e quatro mil e duzentos'
· e noventa e seiS . cruzeiros e quareh:ta centavos) em
combustíveis e lubrificantes;
8º - Cr$ 120. 000,00 ( cento e vinte mil cruzeiros) em vasilhames;
"
9° - Cr$ 36. 876,50 (trinta e seis mil oitocentos e setenta
e seis cruzeiros e cinquenta centavos) em medicamentos;
1o0 - Cr$ 1O. 000,00 ( dez mil cruzeiros)- em ·material fotográfico e de éngenharia . . .
'
(as·) J o.Ao ALBERTO" .
•

'

'

t

O jornal Diretrizes continua trazendo mais respostas do
Presidente qa Fund~áo Brasil Central, já de menor importancia para nós. As partes assinaladas, da trariscri~áo feita, serao
interpretadas, e do esclarecimento dado, surgirá .a manifesta~ao
da delh1quencia do lViinistro e de seus comparsas imediatos, fiéis
testemunhos de urna época de hipocrisia e de bajula~áo. Neste
clima se construiu a mentalidade dos que nasceram em 1930 !
A idéia valendo somente, pela apóio que pudesse dar ao ocupante
do Governo, incongruente e mistificador! Joao Alberto é um
simbolo do instante brasileiro- de corrup~ao generalizada, do Góverno que passou. Época de extin~áo dos valores e das capacidades reais, com poucas exce96es! Época e1n que se projetavam
os Amilcar de Menezes e seu livro fecal. Época do jornalismo
capacho de Maciel Filho, escrevendo a luz liruxoleante dos archotes da turfa de .Jacarepaguá, roubalheira que contém todo
/
um livro como este, mostrando a novela de misérias morais!
..
Época dos interventores em maior número analfabetos que,- nao
dispondo, alguns, do jógo oficializado em seus Estados, tfilham
nas viagens de inspe<;áo, as variantes "legais" das diárias deglutidas! Época de miséria1 Época de penumbra! Joao Alberto é ~um
Símbolo! Joáo Alberto pa~ará! Ficará o gesto que interpreta o
crime, na esperan<;a de um Brasil melhor.
Analisemos as respostas assinaladas · no requerimento
Café Filbp:

Quando a

Funda~ao

Brasil Central, titula, en1 Diretrizes que

"Está Legalizando As Terras Dos Posseiros, Dando Assim A

Re- ,

•

{,..

'• .ti
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eompensa A Seus Trabalhos Penosos E IgnCYrados, está prati-

cando o sadismo integrante a este tipo de; degeneresce'n cia.
Nunca até hoje iniciaram urna medida que fosse, para amparar
o desgrru;ado que habita as distancias do Brasil Central. Um
inquérito o mais simples, r.evelaria a mentira pregada por Joáo
Alberto, nesta resposta. Atentando-se simplesmente para a resposta nº 5 do .requerimento, ver-se-á a incoerencia do que dizem.
estar fazendo, relativamente ao ·"Posseiro":
"Qual o capital inicial da Fund'agao? A quanto se
eleva anualmente" . ..

Resposta de Joao Alberto nos itens 5, 8 e 10:
"Em armas e mun~oes Cr$ 84.550,0~ (oitenta e
·quatro mil quinhentos e cinquenta cruzeiros) ''.
"Em material foto gráfico e de engenharia Cr$
10.000,00 (dez mil cruzeiros)",.
'Em vasilharnes, Cr$ 120. 000,00 ( cento e vinte mil
cruzeiros)" .
11

O Presidente da Fundacao Brasil Central é mesmo um
grande anestesiado moral. Considera seus semelhantes completamente imbecilizados.
Para . "legalizar as terras dos posseiros, dando 'a recompensa
a seus trabalhos penosos e ignorados" - é Necessário Medir Estas
Terras. Pois bem, a Fundagáo que disse isto ao Deputado Café
Filho, inicia sua obra com Menos De Dez Mil Cruzeiros"Para Material De Engenharia, Necessário .E Indispensável A Medi~áo Das
Terras Dos Posseiros. Só um teodolito custa vinte mil cruzeiros!
Enquanto gastam menos de dez mil cruzeiros ha compra de urna
bússola usada, urna régua, um esquadro e um transferidor, gastam Oitenta E Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta _Cruzeirqs
Em "Armas e Municoes"
.
'
Positivamente é o bando de gangster, inaugurado no País.
Em vasilhames, para _receber o produto da pilhagem, consomem cento e vinte mil cruzeiros!
Quando poderiam legalizar possíveis propriedades em tre2entos e cinquenta mil quilómetros quadrados de terras, com
estes elementos?!
~

_,
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O ''trabalho penoso e ignorado do posseirol~ é recompens!ldO,
sim, em expressao de "Doentes Contrib;u,intes" que pagam, com ,
dez dias de trabalho gratuito para a FUndagao, o pre<;o de uma
opera~ao de apendicite! De fato "operam" muito bem. Tudo
legal! Joao Alberto passará! Joao Alberto morrerá!
Lamento seus
,.
descendentes que ficam, e que talvez sofram, sem ter culpa, o
1-ef]exo do crime legado. Outras heran<;as acredito, nao receberao,
porque o Ministro as esconde ~.para uso próprio e integral" na
ambi<;ao que embala da Presidencia ~ da República, que nunca
conseguirá!
o hábito que o Ministro usa, é o de guardar o produtO de
suas habilidades manuais, seu pecúlio, fora do país, blasonando
a todo instante, por todos os motivos . que é- um pobre que se
dedica a sadios patriotismos. E patriotando seguiu há poucos
dias, para os Estados Unidos, com esp9sa, filho, empregadas,
et.e . , a fim de providenciar a remessa -_ como Presidente _.do
Conselho de Imigragao, dos imigrantes que irao valorizar as terras cujas- empresas, nelas estabelecidas, permitem as 'divisoes do
lucro entre os participantes da· Sociedade Anónima, ·de ~ ~cardo
com o artigo 20 do decreto-leí 17.274 ! O Far~ante antes de seguir com tudo pago pelo Govemo, sacou por empréstimo, avalizado por um amigó, a bagatela de perto de um milhao de eruzeiros para os gastos da familia. O ex-funcionário da _Coordena~ao que lhe avalizou o título, obteve ótimos lucros proporcionados pelo Coordenador da época. Com o emptéstimo bancário
feito, o Senhor Joao Alberto ac:redita despistar os que o cercam.
É da sua técnica pedir .dinheiro emprestado de vez em quando,
a fim de caracterizar que nao disp6e de recursós bancários.
Voltemos a interpretagao esclarecedorá do requerimento
Café Filho:
...

'i

1ª Pergunta:

"Qual a área entregue a Funda~ao? etc. etc .
Joáo Alberto responde:
"Quanto a área entregue, a que se refere Sua Exce,Zencia, nao ér possível calculá--la, dada· uma serie
de causas, entre«$ quais destaco as seguintes:
10 - Reconhecida insuficiencia -e imprecisáo -dos dados
.
'
· cartográficos relativos as remotas paragens~ do
'

\

1'19
-

nosso sertáo que ainda -.n áo pode ser 'levantado em
virtude de nunca havef sido percorrido -completamente, constituindo hoje ainda a maior
área de~.
conhecida do globo. Devo
acrescentµr que em virtude dessa circunstancia todas as -nossas cartas M.o
se ref e:rerñ aquela
re.deficientes e f alhas quarido
.
.
gi áo, deszocando, por exempw, ríos importantes da
ftUa posigao no terreno, ignoranda totalmente o
curso de outros rio~ que
sendo descobertos pela
exp loragáo que a F u ndagáo vem realizando, fazendo
correr para certas bacías que na realidade fluem
p ar a outras bacías diver-sas além de outros fatos da
m esma n atureza. Assim, a S erra do Roncador foi
pela pri meira vez atravessada pelo~ homein branco
na m archa da Expedigáo Roncador-Xingu só havia
sido vista de longe an tes " da penetrc;u;iio -Ora
efetuada".
~

~.,,

·~

vem

~

2º -

Pela impossibilid.a de m citeri al, meSnio que existissem car tas precisas, de serem localizados os propriet ários e os pos:seiros -exi stentes
algumas . _das
.
" em
.
r egióes cedi das . p'r inci palmente na f ai:ca ao lonJJO
dos grandes ríos . . . etc. etc .
~

INTERPRETAQAO:
No primeiro ítem desta resposta, a EJ;tnda~á~ comenta que nao pode dizer qual é a área pela "insufi~iencia dos dados car~
tográficos que deslocam os rios, fazendo alguns -correrern. para
determinadas bacias", mas qu~, depois da chegada do Senhor
Joáo Alberto ao Brasil Céntral, "constataram que os ríos ero
questao se dirigiam para outros lugares nao sonh::,idos e tanto é
assim que a Serra do Roncador foi v-ista pela primeira vez, pelo
homem branco, na Marcha da -Expedígáo Roncador-Xingu quE:
11avia sido vista, de longe, antes da penetra~áo ora efetuada''.
Dentro do conceito emitido, o ri<? AragUaia náo corre mais
na dire<;áo geral Sul-Norte, até. ~ncontra:r-se com o rio 'I'ooantins
para desembocarem na baía de Marajó, no .atlantico. O Senhor
Joáo Alberto des.c obriu que os rios en1 questao se_d ir igia:i.1 para

..
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o Rio da Prata, na Argentina, em consequéncia 40 movimento
de rota~ao da terra, alterado e que tinha sido esquecido pelos
engenheiros que medi1·am os ríos em questao, j á há muito tempo.
O bestialógico da linguagem deste primeir~ ·item~resposta
está bem de acórdo coma mentalidade funcional dos embromadores delinquentes. Caro leitor - o que é que a ".Serra do :R~n
cador" ou o "homem branco", tem que ver coma aritm~tica das
áreas perguntadas??! Será, caro leitor, que_o pigmentq que as
criaturas trazem tem rela~ao com o ·cálculo' das.' áreas?! Tudo
é possível para a Funda~ao Brasil Central, inclusive isto: Conforme a cór da pele da pessoa que passa num lugar, áre~s iguais
podem adquirir valores diferentes ou nao ter valor nenhum! No
ítem 20 da resposta, a Funda~ao diz que nao poQ.e· traduzir as
áreas já aí por causa da "impossibilidade material"!
A verdade do caso é muito diferente. Nao se trata nem de
"insuficiencia de dados cartográficos" nem de· "impossibilidades
materiais". Todo o palavrório empregado pela Funda~ao tero
um objetivo: deslocar o ce·n tro de gravidade da per'gunta. Todo
o palavrório é para confundir; é para esconder a Verdadeira
Intencáo Lavradaz:
NAO QUEREM DIZER O MONTANTE DAS AREAS
PARA NAO CHOCAR COM A ENORMIDAJ)E DO
FURTO !
A área das terras roubadas da Nagao, Senhor D_e putado
~

Café Filho, a área roubada, caros leitores., é de
TREZENTOS E CINQUENTA MIL QUILóMETROS
1
QUADRADOS (350.000 Klrn2) .

A área das terras roubadas pela Fund~ao Brasil Central
é seis vezes superior a superfície do Estado natal do Deputado
Café Filho, e quatro vezes e meia maior que o Estado de Santa
Catarina, ten~a do Líder <:!ª Maioria Parlamentar. A área das
terras roubadas, com decretos-leis, com san~óes legais, é superior a superfície de vários Estados da Uniao! O valor aproximado
destas terras pode ser arbitrado em Um Biliao de Cruzeiros, ou
em referencia antiga, Um Milhao de Contos!
Sao insaciáveis! Nao há limites para seus sonhos
de con.
quista!
Hou~e u1n pensador frances que disse: "nada que de tanta
noc;ao de Infinito, como a.,. imbecilidade de certas criaturas"!
\

1

•

1

'
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Conceder, ceder ou arrendar, por qualquer pr_azo,
terras de .área superior a quinhento$ hec'tares, ou
terras de área menor, por prazo superiOr a dez

anos! ~

Como medida preliminat par~i COnséé'liCaó dé ·seüs,· crimhlo.,
.sos intentos, competía .a nular a exigericia dest~ -~rtigo. Manf..
festa-se no moment-0 ero que a Funda~áo vai traoalha:r para a
anula~ao da Lei a beleza dos Regimes Dítatoriais! Se uma leí
vedava seus sadismos que fariam ínveja· ao ptóprio Marques de Sade, um simples decreto-lei, novo ,em fólha,_ anularla a lei~ pre·jfldicial aos orgasmos dos delinquentes deste tipo. O Presidente
qa República, como enorme Himen Complacente, estava ali .. para,
na elasticidade legal de indefloráveis, assinar o cheque descon...""
tado no Tesouro Nacional: o cheque nominal-passado ao Setil},or /
Joáo Alberto tem, como os cheques comuns, uro ·núm~ro defi_nidor. É o número do decreto-lei que revogou o artigo 35, pará;grafo único . O novo decreto, assinado pelo Senhor do Catete, ·
.;dizia assim:
DECRETO-LE! N. 7.561_, DE -18/511945
O Presidente da República, usando da ~tribuic;áo
que lhe confere -o artigo 180 da Constituif;áo, decreta:
·;¡ .

, Artigo 1o - É dispensada a exigencia do artigo 35~
parágrafo único, do Decreto-lef n. 1.202, de 8 de abril ""
,d e 1939, para as concessóes ou cessóes de terras devolutas que os Est~os do Pará, Amazonas, Mato Grosso e
Goiás venham a fazer a Funda!;ao Brasil' Central, nos
termos do artigo 5º dos respectivos Estatutos, aprovados
pelo Decreto n. 17.2741 de 30 de novembro de 1944. ~
Artigo 2º - O Pt:ésente Decref.o.;iei entra em vigor
na data da sua public~ao, revogadas as disposic;-Oes .em ·
contrário.
.-

.

.

Río de Janeiro, 18 de maiq de 1:945, 124º da Inde- ..
pendencia e 570 -d a República. ·
(as.)

GETULIO VARGAS

Agamemnon Magalhács.
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O ·decreto-lei 17.274, a que esta dupla se refere, é o que con·
signa o artigo 20, que permite a Funda~ao Brasil Central distribuir os lucros de suas empre~s entre os conspiradores da Firma.
O -comportámento do Presidente da República que assinou
este decreto, .é análogoªº da barrega que nao o é, somente, nas
expresspes das carúnculas .mistiformes que se ausentam dos
himens complacentes!
·
.
CQnseguido peló Minist_ro Joao Alberto este decreto-leí, es.ta.va aberta a "pica~a" para os Interventores que iriam ceder
-

as terras!
Ná época ,do ''Estado Novo",

ª' ·estabilidade de vm Governa-

dor de Estado estava sujeita as pulsa~oes hemorroidárias do
Presidente ou- as das pessoas de influencia junto dele! Um simples teleÍonema, um simples memorando, jogava ao monturo de
onde tinham vindo; os comediantes colocados na Chefia da
Administra~aó . Estadual Brasileira! O capachismo era decorren- cia fatal do -conhecimento deste estado de coisas, pelos Interventores. Algum que nao estivesse contido na regra geral, pouco
poderia realiz_a r e~ consequencia da falta de estabilidade
funcional.
Publicado no Diário Oficial o decreto-leí n . 7.561, que revogava o artigo 35, o ptimeiro Interventor que caiu nas malhas do
Senhor Joáo Alberto foi o Coronel Magalháes Barata. A situa~ao política do "Líder Paraense" nao estava muito segura, em
1945 ! Urna ~imples "fecunda~áo au_d itiva no Homem do Catete,
poderla derrtibá-lo, o que seria u.m desastre . No Pará, o método
-seguido era diferente do adotado no Rio Grande do Sul. Os extremos: porém, se encontravam em outros tantos artigos 20 .
Se o Sul adotava, com o Senhor Cordeiro de Farias, o processo
- das viagens permanentes, com "diarias legais" de ~il cruzeiros,
-o Pará inscrevia as bancas do Jógo nos Departamentos Adminis- trativos Estaduais. 9 Pará, neste ponto, levava vantagem sobre
-0 Rio Grande -do Sul. Se o Senhor Cordeiro de Farias conseguiu,
·- quando muito, uns ;rin contos em diária.S, durante seu período
_governamental, o S~nhor Barata tinha outros módulos mais
elásticos: a copa franca, no Cassino Marajó e no. Jógo do ' Bicho
e víspora bancado nos fund~ de todos os Cafés da linda e pito·
t·esca Belem do Pará.

~ 85
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maleques e cortesías industrializa~as. O detalhe~ que era tatn.;
bém todo um personagem, era a boca do senhor par~a Molhada.
·E la lembrava época da Roma Antiga que usava a Cloaca Máxima, nos seil.s processos de engenliaria sanitár!a: Além da
~genharia sanitária'', havia, no Salao de Honra ~o Palácio, outros
personagens que hoje estáo feito~ deputados _ na Assembléia.
Eramos, ao todo, lembro-me bem, quatorze pessoas, inclusive
um soldado e um cabo de polícia, que seguravam um reposteiro
verde, onde se via, bordada,
a bandeira
brasileira!
.,
;Pe~o desculpa do engano. Nao , eramos ·quatorze. Era_
m os
vinte e nove. Tinha-me esquecido dos quinze fósseis ilustres que
tapavam carinhosamente, comas molduras de seus retratqs, huracos feitos nas paredes do Salao de Honra! ~stes personagens
eramos únicos que estavam sérios:-_Todos os outros mostravam,
nos sorrisos, o denominador comum de suas emo{!6es.
As vinte e oito figuras se agrupavam em tórno do Coronel
Barata, que assinaria o decreto de transferencia das terras.
-q_uando, no momen to em que este se inclinava, para apo! -sua
bela caligrafia 110 pergarninho, as luzes do Palácio se apagaram.
A princípio acreditei pudesse ser a cólera divina, manifestando
sua desaprova<;ao ao furto .cometido em nome da Pátria e da· Re...
ligiao (*). As luzes se apagaram no instante em que o ·Co.t onel ia assinar o Decreto. Os Senhores Brandao e Garga sairam
correndo a buscar velas, enquanto o Intervel,\tor comentava a
informa<;ao dada pelo engenheiro do Estado que estivera com
ele de manha. A rede elétrica de Belem está eni sobrecarga meus
senhores. . . Está em sobrecarga ...- Sobrecarga. . .. Sobrec~rga,
é isto. Nao se preocupem que quando se apagarem as lampá~as
da iluminagáo pública, se acenderao as lampadas de dentro de
casa. É a Sobrecarga, nao se incomodem que é a· Sobrecarga. ~ .

"en-

.

· · ....

y

Enquanto seguia .a ordem par~ se apagarem as lampadas
das ruas, chegaram o Brandao, as velas e o Gar~a Molhada.
F a luz tremeluzent.e das ester -rinas com vinte e nove personagens, foi sancionado o primeiro ú~ :->reto que transferia, para
a Funda~áo, um peda~o de dez milhóes de hectares de _terras
do Brasill
_. ....

~

(•)

..t

.... .

•

Depois que visltei a Usina. Elétrica de Belem, modU'iquei a tmpressáo
'
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Após o discti.rso
do -Interventor em que manifestou o rego.
z]jo pela~ oportunidade que tivera o Povo Paraense, de receber as
iniciativas da- Fund~áo Brasil Central, oportunidade objetivada
pelo seri gesto de cessao. das terras, foi oferecido um grande banquete na célebre Pensáo Garés . . O ágape foi custeado pelo Engenheiro Artur N eiva,. qu.e homenageou, em nome da Funda~áo,
o Governo_do Estaao. Antes, porém, do banquete o Secretário
:Geral da F.B.C. correu,, á Agencia W~stern e passou um tele_grama, cujo original deve estar até hoje registrado ali:
Ministro "'J oao Alberto "
Rua Djalma Ulrich, 23 .
Rio.
MISSAO CUMPRIDA
Neiva.

.

'º "'Decreto-leí Estadual

que. cedeu as terras, tem o número
4.785, de 9. de jul~o de 1945: A áre.a, porém, nao era traduzida
,,em h.e ctares, quilometros quadrapos 1ro u em qualquer outra unida.de ~ A ár~a foi cedida na forma oculta, para o leigo, de coorde_n adas geográficáS. Mostrarei, agora, como se poderá saber a
,Area. das terras .pertencentes a Funda~ao Brasil Central e que
Joram criniinosaméhte ocultadas, nas respostas do Requerimento
,,café Filho. Focalizarei o caso da Area, se~ndo o rio Tocantins
:1 10 Estado do Pará. Analogamente ao processo de determina~ao
da área neste rio, se determina a superfície das terras cedidas
··nos demais Estados da Uniao e que atingem o total de trezentos
e cinquenta mil- quilometros- quadrados.
Segundo o decreto-Iei exarado pelo Senhor Magalhaes Barata, redigido pelo Secretário ,da ._Funda«;ao, a con~gem da área
de terras come«;a no Paralelo _3° 35" (trés graus e trinta e cinco
minutbs) as margens dorio Tocantins-.
, O paralelo referido passa aproximadamente a 13 (treze)
quilometros ao norte da yila de Tucuruí, situada sóbre o Tocantins. Do ponto, portanto, situado . nesta distancia de Tucuruí,
antiga .l\}coba~a, contam-se cinquenta quilómetros para cada
...~ado do c~o dágua, Q que perfaz urna linha de cem quilon1etros,
. ~uperposta ao paralelo 30 35". O 5egmento a§Sim gerado, de cem

1
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quilómetros, vai-se desenvolvendo perpendicularmente ao curso
do rio Tocantins até os limites do Estado do Pará, com ~~ Es
tados do Maranhao e Goiás (os cálculos sao feítos de acórdo· com
o decreto-leí que define a área por coordenada geográfica de
origem). Se o río Tocantins percorre quatrocentos e vinte quilómetros, tem-se um retangulo de cem quilómetros de lado por
quatrocentos e vinte de autro, fato que significa quatrocentas e·
vinte vezes cem quilómetros, o que é igual a quarenta e dois mil
quilómetros quadradÜS ou igual a ·quatro milhoes . duzentos mil
hectares, numa aproximá<;ao esclarecedora!
A faixa de terras cedidas pelo Estado do Pará, no rio ·Tocantins, envolve as vilas de Tucuruí e várias outras, aléin da
cidade de Marabá com seis mil habitantes .

e

. O Deputado Café Filho pergunt9u áinda . a Fundac;ao, a
quem pertenciam as ter±as, adjacentes as. áreas cedidas a, "Sacie-·
dade Anónima" . O l\i1inistro Joao Alberto, tangenciou, como sempre, a resposta, mentindo nas considerac;oes feítas. As terras
adjacentes as propriedades da Funda<;ao sao as cidades e vilas
dos Estados que cederam as glebas!
Relativamente aos "Posseiros" que a Fundac;ao diz irá recompensar pelos "trabalhos penosos e ignorados"' fizeram, sob
medida, cautelosamente, como quem, na calada
da ·noite,. ar,
romba a porta do vizinho que ·f oi para o veraneio - o artigo -'iº
do referido decreto-lei 4.785. ~ste artigo que é urna verdadeira
jóia, permite a Funda~ao Brasil Central Desapropriar Por Util idade Pública a Propriedade dos Posseiros que "deseja recompensar"! Sao mesmo uns crin1inosos, J oao Alberto e comparsas.
Falam, nos discursos, em filantropías que sa9, reallnente, quando
examinadas, egolatrías e roubalheiras!
Eu teria muita vontade de observar as rea~oes íntimas, sinceras, deste Senhor Osvaldo Costa, quando i~sse o artigo 7° do decreto 4.785, que faculta a Funda~ao tirar, por utilidade pública,
quando lhe convier, - a propriedade do infeliz que ele disse em
Diretrizes, iría ser recompensado pelo "trabalho penoso e ,Ag~o
rado" ! ! 1 A revela<;ao sincera, fiel, dos acontecimentos presencia·'
dos por miln, durante o tempo em que empreguei atividadé técnica de engenheiro na Funda~ao, trabalho que nao lhes interessava, - é de natureza, acredito, a elucidar quantos me l~em.

-
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A interpreta~ao histórica da transferencia das terras do País
para a F .B.C. será completada pelo esclarecimento da quarta
pergunta dp Requerimento Café Filho.
-

Quais as empresas ou companhias enfeixadas
na Funda~áo Brasil Central? . ..

Resposta da Funda~ao:
a) Entrepostos ·comerciais F. B. c. Ltda. ;
b) - Usina Central Sul-Goiana, S.A.;
e) Usina 'Fronteira, S.A.;
d) Tran_
s portadora Amazonas Ltda. F. B. C .
I

>

L~TERPRETAQAOREAL:
<

Todas estas organizagoes comerciais foram instaladas coro
os dinheiros dados pelo Governo em nome do Desbravamento dos
Ríos Xingu, Araguaia e da Serra do Roncador . Ve-sé de imediato
que nao pode haver melhor negócio. O País dá, de mao beijada,
o capital; os organizadores instalam o comércio, pagam os "impóstos como os comerciantes comuns" e dividem os lu,cros, de
acordo com o artigo 20 ·do de~reto 17.274. Se a coisa correr mal,
o prejuizo será do Govemo; se correr bem ·o Governo recebe os
"impostos comuns".
As expressoes usadas por Joao Alberto, nas páginas 27 e 36
da Publica<;ao n. 3, revelam outra deslavada mentira. É quando
diz, textualmente: "os Entrepostos Comerciais F. B. C. Ltda.
-"

comportam-se em -pé de igualdade como comércio comum, -com,prando diretamente no fabricante ou importando do estrangeiro
i;ragas as cornissoes e q,batimentos de represent antes, a Funda<;fio -por intermédio dos Entrepostos pode final merite f azer bai-:tar rapidamente os pregos das mercadorias náo produzidas na
regiao e desafogar (lssim a vida da popula<;áo, que se tornava
cada vez mais arrochada, como é fácil de se compreender".

Esta maneira de f~zer baixar preºº' leva fatalmente os comerciantes· comuns a falencia .. Igualdade deste tipo é o m.esmo
que dizer-se 3 é igual a 333. O comerciante comum sen1pre está
correndo risco do emprego de seu capital e nao dispoe das facilidades políticas do degenerado que obtém produtos racionados,
,
para com eles inundar as pra<;as. O único risco que a Funda<;ao

-
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está correndo no ~mprego do capital fom~cido -p elo Govern-0, é
o da cadeia para os !ad.roes a serem pilhados pelo regim_e mais
sadio inaugurado pelo Presidente General_· Eurico Dutra.
O risco, porém, da enxovi,a, na-_ época da organizac;ao dos
"entrepostos", era fato que nunca lhes passou pela cabec;a-. O
Presidente da Firma era o Coordep.ador da Mobilizac;ao Económica, amigo intimo do Presidente -da República. Mais tarde
o Chefe da Quadrilha passou a acumular as func;oes de Chefe de
Polícia, tornando o temor da cadeia urna possibilidade muito
remota.
Mais ainda os "entrepostos'' se diferenciam. do "comérci<>
comum", pela facilidade com que sempre contou o Chefe da
Firma F. B. C., para obter produtos racionados. Na época de
,''Coordenador", era um verdadeiro -''chuá"~! O sal, o agucar, o
ar ame f arpado, etc . . . inundavam mesmo depois da Coordenagao, quando Joao Alberto, Chéfe d e Polícia, as zonas onde atuan1
os "Entrepostos'' . Um inquérito o mais simples, seria suficiente
para algu.n s anos de "Colonia Correcional". Há um documénto
que é altamente significativo .. É o m emorial enviado ao Presi- dente da República em 1945, pela Associa<;ao dos Charqueadores
do Brasil Central, cuja sede é eni Araguarí·. O relatório dos cha:- "'
queadores fazia um estudo completo das raz6es do encarecimento
~ da falta do _produto. Responsabilizavam a "Entreposto"'S Ltda·.
Funda~ao Brasil ~entral" corno un1 dos fatores altamente prejudiciais. O Sal indispensável as Charqueadas, era vendido pelos
"Entrepostos F. É. C." na pra-<;a de Uberlandia, as vezes, a
Cr$ 80,00 (oitenta cruzeiros) o saco que era adquirido na
pra<;a do Rio de Janeiro a Cr$ 27,60 (vinte e sete cruzeiros e ses··
senta centavos) . O pre<;o do frete, mostravam, -e ra de quinze a
dezoito cruzeiros que, sornados ao pre~o aquisitivo do sal, dava
urna m argem de lucro ao Senhor J oao Alberto de: - 90 % (noventa por cento) apenas! Os recibos passados pelos funcionários
. da Funda~ao Brasil Central, vendendo sal nesta base de lucro,
estao a disposi<;ao de qualquer curioso, mais inter.essado, nos ar• da· Associa~ao dos
quivos do representante_ no Rio de _Janeiro,
Charqueadores do Brasil Central. Oportunamente, pelos jomais,
exibirei a cópia fotostática de um destes recibos! ...
Relativamente a Usína Central Sul-Goiana_, S. A.,.. e Usina
Fronteira, S.A. , a simples transcri~ao da palav:ra do Ministro
•
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do Brasil, Joao Alberto, dispensará grandes comentários. Os
leitores completaráo os desdobr~mentós (ver a página 40 da Public~ao n. 3 editada pela FuÍld~ao) :

"Um dos _primeiros objetivos nossos foi fundar as
UBinas que nos . parecem indispensáveis, para produzír·
~ucar e álcool~. ,_ . ~com rela<;ao a Usina de Río Verde
ocorre outra circunstancia de r elevo . Ela está organizada como Sociedade Anonima. Seu capital é de oito
mil a~oes, das quais quatro mil e uma pertencem a Fundaqao,, uma grande parte foi colocada em maos de par~iculares, sobretudo de capitalistas do Triangulo Mi··
- . ,,
neiro ...

O homem é mesmo infernal. Retine o Diplomata, o

Polícia~

o Desbravador, o Imigracrionista, o Usineiro, o Economista, o
Militar, o Revolucionário, o Comerciante Comum, o· Sociedade
Anónima e o Patriota-. É o Perfeito Cavalheiro de I ndústria!
· O Gqverno dá o Capital inicial das quatro mil e una.a agi5es
qu.e, como bandeiras de paz para os Chavantes, acenam também
para os · "Capitalistas do Triangulo Mineiro". Se a Sociedade
Anónima f or a,..garra, os pesados serao os Capitalistas Mineiros
e o Governo . Todos poderao perder. Menos um : o Ministro do
Itamarati e Presidente da Funda~áo Brasil Centr;al que entrou
com a "alma crista e o ..corpo Venusto", como diría o Secretário
Geral da Firma! Se nao perderem,
se ga.n harem - os lucros
seráo r,epartidos de acórdo com o artigo 20 do decreto 17.274,
r1este caso em harmonia coro a leí que regula as Sociedades
,.t\nónima8!
Poderá haver melhor negócio?!?! Pergunto, respeitosan1ente, ao honrado cidadao Pedro Aurélio de Góis Monteiro. Ou
será que seja eu o enganado e de fato a Funda~ao Brasil Central
e -mesmo >uma Obra Patriótica?!
Nesta hipótese só me cabe um recurso: assumir, como assumo a responsabilidad~ do que está. .escrito aquí, e aguardar o.
processo~ por calúnia, que me levará a prisáo_.
Para concluir os esclarecimentos da pergunta n. 4, do Requerimento Cafe Filho, --só falta mostrar o que é, na realidade,.
'-
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a tal "Transportadora Amazonas Ltda.". Havia, tempos atrás,
em funcionamento no Pará e Amazonas, uma Companhia
que explorava os-servi~os telegráficos por cabo submarino entre~
Belem-Manaus e_pontos intermediários. A "Amazon Telegrafie
R.iver", após alguns anos de atuai;ao, veio a falir. De acó1·do eom
cláusulas contratuais existentes com o Governo Federal, o patrimonio da Companhia foi incorpor~do ao patrimonio nacional.
Foram transferidos assim para a Diretoria dos Correios e Telé"7
grafos, entre outros materiais, dois navios, chamados V.igking .
e Ramos e, aproximadamente, dois mil quilómetros de cabo s~b
n1arino que ligava Belem a Manaus e as variantes para as zonas
i11termediárias . A Diretoria dos Correios ·e Telégrafos vinha est.udando a abertura da concorréncia pública para a venda déste
n1aterial, avaliado, mais ou menos, em quinze milhoes de cruzeiros, quando o caso cai no conhecimeríto do Arsene Lupin pernambucano, ou Rafles do Araguaia, como querem outrosY Imediatamente o Senhor Joao Alberto mobilizou o olhar de inelancolia patriótica, ajustou no céu da boca a chapa ignóbil, concentrou a idéia na volúpia que procede as ere<;6es e .. . dirigiu-se
rurno ao Himen Con1placente, que o esperava para o despacho
do D.F. S. P., co1n o sorriso vaginal, clássico, conheci.do _de todo
o Pais! Quando saiu do despacho, naquele dia, levava já a ordem
transmitida a u1n velho Bispo de urna nova seita. Nao fora casq
'
de decreto-lei, a doagao dos barcos do Governo para a Fundac;tao
:Rrasil Central. Bastou urna "aprovac;ao'' da "exposigao de mo··
tivos" feíta pelo Búfalo Bill dos Donativos, como é conhecido o
Senhor Joao Alberto no triangulo mineiro. Os navíos Vicki ng e
Ramos que estavam sob a guarda da S.N,.A.P.P. (Servi~o NavegaQao Porto Pará) organismo subordinado ao !v1inistério. da
ViaQaO - foram transfe1idos para o patrimonio da F. B. C., por
intermédio da "aprova~áo" remetida ao Bispo J\IIendon<_;a Lima,
no momento acumulando as funQóes de Ministro de Estado da
V'iai;ao e Obras Públicas. A doa~ao dos barcos foi um dos últimos atos assin ados pelo. moribundo. Se a eutanásia fóra auxiliada pelo beneficiado, a injei;ao na veía fóra dada, no paciente, .
por wn velho companhei:ro de jornada, capataz de urna e~taneiá
nas Miss6es Jesuíticas, qu~ndo se deflagrou o movimento · revo~
lucionário de 1930 ! A hipertensao levara o capataz a pratica:r a
profilaxia, enxotando o Ditador. A maior vantagem levou o
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hoje, 22 de junho de 1946, exatamente trinta e cinco dias que
escrevo as notas que poderiam ser escritas pelo Promotor Público. Fui, antes de decidir-me a escrever este livro, a dois jorl!ais . Ambos t raduziram nao ser oportuna a denúncia do crime.
Num deles ouvi a mesma insinuac;áo interpretada pelo Secretár i.o Ger al da F. B. C. : - o Senhor Góis ~lonteiro é amigo do Joao
Alberto. H á dias ele disse a Diretrizes que a Funda<;ao é mna
Obra. Pa triótica, et c . , etc. . . Como é que o senhor vai dizer que
a Fundac;a o é roubalheira? !
\
Sen t i que en t re a impressao do cidadáo Góis Monteiro que
CLlli"'1Ca trabalhara n a F. B. C. e a m inha que n ela convivera, pre. , alecia a opiniáo que o mais velho pudesse t er . Na o tive dúvidas.
·r ran sportei para a palavra escrita as impress6es que t ransmito
nest e livr o.
Outra preva t errivel que guardo para ·possível fase de processo que os delinquentes t alvez queira1n, 'desvairada1nente,
r anjar contra mim, como única tábua de salva<;ao, - a outra
prova terrível que guardo é a de car acterizac;ao da tentativa
de suborno com que pretenderafu me fazer calar .
Quando resolví deixar a Fun dac;ao, após ·oito meses de trabalhos exau st ivos, a test a da constru<;a o da Estrada de Ferro
'locantins, em zona onde a maior realidade era o impaludismo
comuniqu ei que ia ·r etirar-me com a indenizac;ao a que me julgava COID: direito pelas perdas e danos a dvindos do t empo per-·
dido em trabalho efetivo que nao lhes interessava . Durante o
período qu e trabalhei na Fundagao empreguei o melhor dos esforc;os, sem en con trar a ressonancia por par t e dos empregadores
que só qu erem Propaganda e Publicidade do que simulam fazer,
rrruito ma is d9 que realmente fa zem, de modo a sobrar dihheiro
das verbas destina das as realiz~oes patrióticas e que sao gastas
c1n out ros fins como no jornal Diretrizes, ou em coi.s as da política . Antes de esboc;ar a prova t errível que guar do para carac:.
teríza~o da delinquencia dos da F. B. C. , cumpre contar um
fato que corrobora o que vem sendo dito aquí . A F. B . C. só interessa Propaganda . Em certa ocasiáo os salários do operariado
da Estra da de Ferro Tocantins esta vam atrasados de seis meses.
Após muita luta conseguí fósse liberada a Verba Normal dá Es..
t rada, no Ministério da Viac;ao. No dia, porém, do recebimento
do chequ e de Cr$ 1. 300. 000,00 (um milhao e· trezentos mil cru-
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· . "" ~iros)
quem.
cqrreu,
celeremenre, a Tesoutaria do Ministério, fpi
.
. .
>_v. o. Senh()r Joao Alb.e rth ju~to_, coni o-Secretário Geral e o Contador
~ da Fundaº§,º. O cheque fo} emitido em nqme do primeiro. Pro- "
'
· · ~urando- inJormar-m~
~ res~ito;. contaram-me que tinham en·
viada a v;erba para a ·Estrada de Ferro per intermédio do Banco
µ Moréira . Gomes,
de _BelerrL ~esurrúndo: sp1nente após longo
· 'tempo- é; quer' remBt.eram
o 'dinheiro da Estrada, mas castrado já
.. de ~ e,.-$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) ! Esta verba foi
·1ecebida na Tesauraria do Mi'nistério da ·víaºªº pelo próprio Se- '
nhor JO~O Alberto,· río mes de deze1nbto do aBO de 1945; caoe
elucidar para facilitar "º inquérito que antevejo pará os crimi0 fato relatado comporta 'ª pergunta: .
Pode uma criatura dedicar..-se a execucéio de um tra"'
balho técnico, como construir estradas, por exemvw,
~
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nestas cond~~oes?!

" ;A proiía-.que caracterizará,,,a tentativa . de sub0mo que en- ~~iaram, reservo•a~ para momento culminante. Pagaram' a inde- .
~ _nizac;(b que. me cabia, somente depois de·- '·'assustadíssimos" com a
. ' · possibJJjd~d~. de uma .denúnci0;, pjíblica. O pagamento~ porém,
. · , só foi feito, á base da assinaturá de urna carta que comprovará
tr..refu;tavelmente
o suborno tentado'. O número do cheque ao
' .
.
poi;tador que me
der~m foi, anotado. Intencionalmente, fui ao
.
bánco desconta-lo, após a hora normal do ·expedi~nte, de maneira a solicitar, diretamente , do g~rente, o favor de atender ao
, paga:rpento; fora .da hora, em consequencia de um atraso que
·sófrera . .¡;evei comigo d"Q~s ·pessoas, inclusive um deputado fe.de:ralt~ a fim. de<testemunharem o fato. O próprio Gerente do
Báriqo nao se . furtar~, quer:o crer, .a prestar seu testemunho. · A13
simple& aatas contarao muitas i coisas. Tenho-os a1narrados..
Nada me dete:ria "a revelar ·ao País o ·c rime cometido.
~
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e deles coro os demais ·quadrantes geográficos do BrasH. Traduzindo estes fatos em números, podemos contar o seguinte: - o
quilo de charque no Rio Grande do Sul, custando óito c:ruzeiros
( Cr$ 8,00) e valendo em zonas do Pará dezesseis cruzeiros
(Cr$ 16,00) o quilo. O feijao cotado no Sul a dois cruzeiros
(Cr$ 2,00) valendo em zonas do Norte cinco cruzeiros (Cr$ 5,00) !
Inversamente, um saco de ania gern fabricado em Belem do Pa rá,
por quatro cruzeiros·· (Cr$ 4,00) valendo, . no Rio Grande oito, .
nove e mesmo dez cruzeiros (Cr$·10,00) (''' ).
Os fretes marítimos sao da ordem, em algunaas zonas, dez
vezes m ais bara tos que os fretes t errestres, tanto ferroviários
como rodoviários. Pois bem , a simples. restri~áo no tráfego marítimo, exacerbou o desequHíbrio n o sistema~ de tr~as do País,
~erind.o profundamente nossa economía e na expressao de alguns números traduzidos !
\

1

TANTO M AI OR O DESEQUILIBRIO, QUANTO
MAIORES AS DISTAN CIAS A VENCER, COM AS
CARGAS TR ANSPORT ADAS.

No angulo Tran sporte Terrestre, o problema , n o Brasil, as·
sume características trágicas. A t ragédia advem da falta absoluta de urna lillent alidade Técnica que prevalega na objetivat,;ao
das iniciativas Rodovi~rias e Ferroviárias do Brasil! O problema
de const r ugao de estrada é encarado no País, dentro da mentalidade técnica obsoleta da construgao propriamen te dita das
linhas, ficando relegada· para plano secundário a I niciativa Economica da Zona Atravessada Pela Estr ada. Assistimos ao se·guinte: Ligan1-se duas ou mais cidades, por estrada, Deixandu
as Zonas Int e.rmediqrias · largadas· a sua própria sorte, na con~
vicgao de que, a simples passagem dos trilhos ou cam i nhos, irá
assegurar o desenvolviment o previsto f alsa e cr iminosament e!

Todos os que tem viajado em estrada de ferro, no BrasH,
creio terem constatado.os imen sos hiat.os, os enormes vazios existentes entre as cidades ligadas . :r-i estes vazios a ausencia do
menor :p>lantio que seja. É O Atestado .Inconfundível Da Falta De ·
Estruturagáo Económica Das N ossas Vías Férreas! A Coloniza~ªº se ausenta destes vazios, por falta exclusivan1ente da visua·liza~ao mais técnica do Problema que tem de ser encarado, para
(*) -

NOTA DO AUTOR:

~tes pr~os

aáo de 1946 .
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ser resolvido con1 eficien cia - no conjunto: :estrada E Fonient-o
Econ611i ico De Su a Zona De Influ,encia! O problema coristitui
x ipofagi a da s partes que vive1n urna. a custa da outra . Estrada
e Economia sao elementos complemen t ares do Todo! Estrada e
E conomia n ao se podem separar, sob pen a de assistirmos ao
Descalabro. Que Con stituen1 !-Iossos Parqu es Ferroviátios!
Esta tese ven1 sen.do defendida, com vigor, por vários técnicos n aciona is, especialistas no assunto. Suas vozes n ao repercutiran1, entretanto, nas membranas con1placen.t es do Governo
an alfabeto que passou! O t rato da Coisa Política, exclusivamente, nao atraia ao técnico pelo inérito profissional que pude~se t er e sim pela vantagem que pudesse t r:azer a p ermanen cia
do Estado de Coisas! Vários desses t ipos de técnicos, pulando,
com o risco da própria vida, os carros de combate qu e sairam a
rua no dia 29 de outubro, toma ram de assalto, an tes de os carros chegare1n a seus destinos - as posi~oes que ocupam fraudulentamente, até h oje, 22 de junho de 1946.
\

~

Estrada E F omento Económico De Su a Zona D e I n.fluencia,

é tese que vem sendo defen dida com vigor, por vários técnicos

\

n a(;ionais, especialistas no assunto . Entre eles nomeio um, que
~e destaca pelo brilh antismo de sua inteligencia
modesta e valor
..,
do~1 conceitos en1itJ.dos, através de monografias e conferencia~
in1pressas i Trata-se do Engenheiro Válter F&ibeiro da Luz, Diretor da Divisao de Estu dos ·E~onórnicos do Depart amento Nacional de Estra das de Ferro .
•
Se há, poré1n, u rna Divisao de Est u dcs Econ ómicos, se há,
porém, Engenheiros que dest acam o assunte , se há o próprio
Diretor Geral do Depart a mento, Engenheiro Pereira de Casti-.lhos, profissional culto ··-- acima deles havia o Mlnistério da
Viagao, aclma do l\1inistro h avia o Sen hor Sitnoes Lopes, acima
deste o Senho:r Getúllo Vargas e acima de todos e de t u do o
desejo do Presidente de continuar n o Governo. Nestas condi~oes, a Diretoria de Est udos Económicos do Departamento Nacional ~de 1 Estradas · de Ferro, torn ou-se um organismo bucólico
scn1 maior expressao, apesar dos valores técnicos que alf
se situ.aml
Nunca ten.do havido um planejamento económico executado
eficiente, as estradas se a rrastam, crimmosamente, arrastando
locomotivas e vag6es em sacolejamentos dolorosos, símbolo da
1

·'
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politicalha prevalecendo sobre a técnica . O reflexo nas taiifas
elevadas, é consequencia imediata da jnobservancia do problema
'
cm bases técnicas. As cargas sao transportadas quase que ex·c1usivamenté de extremo a extremo, como corolário da vida
económica, &>mente nos extremos ligados.
Citou em certa ocasiao, o Engenheiro Ribeiro da Luz, ilustrando sua ~ese , o exemp1o dado pelo Ferrocarril Del Sur, nn.
!-?,epública Argentina. Esta estrada se propunha atravessar zonas.
do Vale do Rio Negro, até entao desprovidas de maiores i:niciativas. Projetada a linha férrea - seu orc;amento, subi0.do a
vários milhoes de pesos - f oi ore; ado o preparo ~grícola do solo,
foram or~ados os campos experimentais, os hortos, a divisao das,
glebas para a coloniza~áo, a importac;ao das sen1entes, tudo, em
suma., necessário a implementar o povoa mento do solo, em bases
.a gricolas, na zona da estrada. O orga.n1ento desta Par te Complem entar e Jndispen sável a construt;ao da linha fén·ea, fot su··
pe rior ao da constru<;ao da própria est rada . O preblema , porém,
foi atacado,.. no conj unt o.
.
Hoje o Vale do Rio· Negro, uma das zonas n1.ais fér teis da
República Argentina, produz os melh ores vinhos, as melhores
frutas, etc . L JI: o F'errocarril Del Sur é urna das companhias que
distribu en1 os melhores dividendos.
No Brasil, com excl:usao da Estrada de Ferro Paulista, que
atacou o prob len12. téc11icamen te, o qu e constatam os é a sangria
d.os deficits permanentes. É o desmantela.mento dos pa1·ques
ferroviários, ·é a ·tarifa elevada restringindo, asfixiando o pr óprio
desen volvimen to espontáneo, lei:ito, que as zonas poderiam ter
ainda. Algumas estradas apresen tam, para efeito de propaganda, Iíao só equilíbrio de receita e de despesa, como também,
arg1.1mas, saldos
em seus orgamentos! Mas é pura fic~ao ! Nos
.
equilíbrios e sa~dos apresentados, nao figuram as deprecia~oes
do rnaterial rodante que, quando tem de ser renovado, é a custa
de crédit os especiais do Governo, fora das arrecadagoes normais
das estradas!
Outro aspecto doloroso para ª~ comunidade brasileira, além
·da falta de estratificagao do conjunto: Estrada e Foment o Econ óm i co .De Sua Z on a de Influénci a - é a f alta da conjuga~ao
n1ais harmónica, mais técnica, entre as administra<;6es de
tradas de Rodagens e das Estradas de Ferro. Como se sabe, as~

Es-
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duas se c9mpletam, na 'cónv;ergenci~
seús 'objetivos 'afinS:
- os transpprtes. Mas no Paí~,~ o que se observa, cerno ~ que, me
foi _d ado apreciar, por exempio, n0 Rio Gra nde· do Sul, 'roí a tre1 _
m enda Iuta travada, em ~erta ocasiao, pela.·Diretoria da Via:~ao
Férrea com · a Diretoria do Departamento :Autóno1nó de Estra-,· -· ,
das de Rodagem. Achava aquela que esta, rasga;rido estradas ·~
como vinha faz.endo, prejud~cava a arrecadag4o ,da Viac;áo Fér. :.
,rea Ri.ograndense, acostumacía ·a a presentar "saldos" -na gesta.e
'
üaquela Diretoria!
..
. ~
Ambas as estradas, ·órgaos do Go.verno>se ·dispútara'.m-nunm ·
luta que reve~ou a má ior .aus,e ncia de sehso ~éc~icó , , e 131praf .do
problema. Enquanto as Diretorias se degladia:vam, o Interventor
Federal, cidadao eordeiro de Farias, hoj'e·
lier:ói·
que · a. Fá.tr-ia........ /'
.
,
acla1na, corno bizarro Guatamá Buda reincárnadb, etn pleño Nir- vana, p ercorr ia as cidades · gaú_c pas err1 '" trem especial'' e~ com / -,
'•ctiárias especialíssimas"; na · ausculta~ao das necessidades ·das
comunas . Buscava ''auscultar'', longe, o-que seu· analfabetismo . - ,
nao conseguia ver pert o! Pa rece af!edota! Mas esta luta, ~st°:u
certo, está na rne1nória de quantos 'a presénciar~m. ·~·l+,ychado_ o
· paren tesis da pugna em -vários rounds, .Departamento Autónomo, .
de Estradas de R.odagem" versus Via~aef'"Férr.~a Rio Gxan:d~ do" / , -. /.
Sul - voltemos -tese oferecida. quantes acr~ditam que :o Sé-:
nhor Joao Alberto, Presidente da F .. B . C., Ministro do It!lmaráti
e Presidente do Co11selho Nacional
d~ Imigra~ao -~ ..Col9niza<;ao
'.
- · seja urna vestal,, um bom, ·um honestq~ um· puro!
,
O pr oblema cruciante, recapitulando, -do Pa:í~, é o· problema
dos transportes em· conjuga~ao'
coro o problema ·agrário-industrial. Assim me expressando, nada mais sou que eco da 9bser.
vac;ao dos técnicos brasileiros que calcaram suas- conclusoes nas
experiencias de outros países; .destacando-se entr~· eles os Es·tados Unidos da .fHnérica do Nortef Nunca no ~rasil Q"Govemo ,
objetivou iniciativa ferroviáriai comple~ent~da :f>ela iniciativa
económica,
correlata.
-_ _·
.
. .
.
Colonizem-s:e os va_zios segundo o eixo ~os caminhos já. existentes. Dos núcleos criados~ ao pé destes drénos, ''a riqueza circulará racionalmente com o· api;oveitamento _niais,. técnico e e'f'iciente, das estradas hoje deficitárias. _A circulac;ao_rac;ionaltcda
produ~ao permitiría melhorarem-se os parques ferroviários .c oncederia a p ossibilidade da reraodela':%o dos tra~ados antiquados,
~
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em tra~ados mais modernos! As estradas de
rodagem, por sua vez, serlam entrosadas ao sistema ferroviário,
em unidade de vistas e nao em antagonismos de orientac;ao,
como acontece atualmente.
O prógresso se instala num país melhorando o que existe,
corrigindo o que se constata estar errado de modo que esses impulsos permitam a e:xpa!!sáo do progresso para zonas de maior
rarefa;~áo, mais desabitadas. Querer levar populagóes para o
interior remoto do Brasil Central de maneira a fixá-las naquelas
distáncias, como pretende a Funda~áo, é incrementar , os inconvenientes apontados dos imensos vazios que e:xistem, mesmo em
·.~
tomo,: como se- sabe, do próprio Distrito Federal que importa
,. - . tudo para comer! Querer levar populag6es para o interior remoto do Brasil -Central e levá-las como quem leva gado em pé,
é agravar, crinünosamente, todos os males económicos que sotremos. Querer levar populag6es para o interior distante do
Brasil Central, s.em que haja a estruturac;ao económica mais perfe"it~ ·do que já existe, ~ tao contraindicado económicamente,
como é~ falta éómezinhá de técpica militar lanc;;ar batalh6es de
vanguarda sem a necessária cobertura da -retaguarda.
Confedera~ao de órgaos e fun~oes - um país pode ser com_parado· ao or:gap.ismo humano. A vida de cada uma de suas
partes, reflexo, ·entrela<;amento da vida das outras! A vitalidade
económica do Sul, entrela~ada pelas trocas, pela lli-igua, pela religiáo, pelos costumes, pela moeda, etc . . . com a vida económica
do Norte ou do Centro~ Qualql!er distúrbio numa das partes,
refletindo-se no ritmo da vida das outras.
Querer levar popula(!oes para o interior remoto do Brasil
C~entral
é formar novas_partes rio já combalido organismo eco.,,
nómico brasileiro, de motlo a tirar parcelas da seiva que nos
resta. Tudo iss!'.>, o mais contraindicado econónucamente, é o
que está procurando fazer a Funda~ao Brasil Central, a custa
dos cofres públicos e na locupleta~áo, falsamente legal, dos lu..
eros de emprésas particulares que forma com o pretexto da
coloniza<;ao.
Pouco antes de dei~ar as atividades técnicas na Fur1da~ao
Brasil Central, já desiludido a respeito da honestidade das ü1ten~oes de seus dirigentes, comentei que a ausencia de estrutura~ao económica da organiza<;ao era total! Responderam-me que
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qué, -além das razoe~ . econoll)ica~,-~ · 11~viá.. ·
-Oetermin~p.te de ordern_E9triitégiea que nao :po,dia _
sert revel~~a,.- .. ,. ~ .
- Ii} maís, que ~ d.et err.ainante Estratégica era def~ndid& rió Es~-de .'. ·~ ·' · .r ·
'1!aior do E~ércJto, pelo General Góis Monteiro ~ :Qu~do se .r~fe- . ' · ~
riam a palavra Estratégicet, era. como _ ~e . pronunéias8~in
_
,,
.
palavra mágica, indevassável, que só ·grandes iniciados pod.eFiam
· ~ úompreender! Dizendo, Razao Est ratégica, ~ncerravam~ i~ediata;;
n1en te, eon1 ar de iluminados, roda e qualquer discusS:áo..t?cnica
<jUe se quisesse prolongar.
· Quero caracterizar que jamais acredite~ na
pudesse
o General Góis Mo11teiro ,defender no Estadd Maior do Exército
ou e1n qualquer outro . lugar, ra~áo estratégica pa~a ~-~ Funda~~º ·
-Brasil Central, nos moldes em qué ela vem atuándo. M-~~mo (
porque, a guerra atual' veio mostrar, iniludivelmente, que nao ';.
há ' realizagao estratégica .eficiente, . sem o apóio; sem .() álicer~e
económico indispe.nsável a mes1na objetiva9ao ···est r atégica!
Jamais acreditei na balela, pudesse o General Góis l\iionteiro
defender no Estado Maior .do Exército, ou em outro qualquer
.
'
lugar - razáo estratégica para a Funda~ao Br~~ül Central nos
inoldes em que ela vern atuando !
·
.·..
Admitamos, porém, que houvesse; por n1otivos que _C?Scapam
a minha compreensao e entendimento,,
taz.oes estr(i,tégic,as,. para·
.,.
o que a Funda<;ao __Brasil Central vern .,fazenüo. Nesta. hip§tese
pergunt o. É indisp·e nsável_que as ·;¡q,z,oes .estratégicas Só P,Ossarn ,· · ..svt ;;
ser levadas a efeito pelQ Senhor Joao_Alberto~-- ,.
· , ~".~tf·,, .~ ~
Será que as possíveis razo~s só possam ser obj.~tiyadas :p0r
.
..
intermédio da atual Funda~ao Brasil Centrftl que, d~ ,acordo~cqm ·.; _,. - . ·
o artigo 21 do decreto-lei n. 17.274, de. 30 de ·n ovemfirq de 1 94~, " . · ~. ~ / ·.'
poqe organ\zar empresas particulares; ~mpresas fundadas com · .,,
·
capital dado pelo Governo e que ainda · de acórdo com o ar~
tigo 20 do m es1n o decreto-lei, pode repartir entre Ó"s . admini'S··
'
tradores, ó lucro a.uferido ·naf referidas e¡npresas?! .Será qu~ as
possíveis razoes estratégicas só podem ser objetivadas a~iavés do
Senhor J oáo Alberto que, além de or:ganiz_ar "Sociedades Arlo~
nimas" como dinheir o público, pode, ainda por Jei, obter
trinta ·
.
e , cinco milhóes de hectares de -tetras devolutas nos Est'ados do ·
Pará, Amazonas e Mato
Grosso e a base dessas éoncessó.es
faier
'
.
•
contratos con1 firn1as particulares americanas e rep~rtir, entré
si, o lucro auferido nas referidas emoresas?
! Tudo- isto
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nado por decretos-leis! Será possível?! ! Será possível que as
razoes estratégicas só possam ser objetivadas · pela lt,undac;áo
Brasil Central que, a base das penetra~oes do hinterland brasileiro, organiza, com o dinheiro público, ·urna companhia de na··
vega~ao comercial no río Amazonas, com a faculdade de repar··
tir entre os asscciados os lucros adquiridos?! Será possível? !
Será possível? !
.
Nao! Repito. J amais acreditei pudess~. h aver razoes estra··
tégicas para a Funda<;:ao BrasH Central~ nos rnoldes em que ela
ven1 a tuando !
Char110 novar.aente a atengao daqueles que julgarn ser o
Ministro do Itamaratí, Presidente da Funda<_;ao Brasil Central e
Presidente do Conselho Nacional de Imigra<;ao e Colonizac;áo o ex-Capitáo Joao Alberto - un1 honesto, um bom, um puro,
urna vestal!
C)s que assim o julgam, deven1 observar que nem as razoes
ecorwmicas, n em as razi5es estratégicas, cábem na moldura do
quadro Fundagiio Brasil Central! Se ·a1nbas as r azóes nao · se
ajustarr1 as perspectivas do quadro é porque seu ponto de fuga
está definindo outras paisagens: vantagem política para o Senhor J oao Alberto e facilidades na obten<;ao de dinheiros! Se a
l'azao económica e estratégica nao se aju.s ta ao quadro é porque
o desejo que se alimenta é aproveitar-se o mais possível , da. boa
f~ dos bem intencionados. A r azao de ~ser da Fundac;ao Brasil
Central está no desejo do lucro, está no desejo de fazer política
e política mesquinha.
I-Iouve um pensador frances, La Bruyere, que disse em uma
de suas máximas : "O elogio que mais saborean1os é aquele que
rnen1-0s merecemos"! Prescrustador da alma human.a - La
Bruyere tinha acuidade de genio da.s intin1idádes psicológicas
das criaturas. Se para o comum dos mortais a máxima de La
Bruyere é urna realidade que se co1ú}.rrr1a no saboreio sentido
pelo elogio menos merecido, -para os delinquentes, o elogio que
menos merecem, que é o da honestidade, gera nele~ euforia de
extasis sexuais! A Fundru;ao Brasil Central vem sendo apoiada,
prestigj_ada, elogiada por todos os de boa fé . Seus objetivos apre..
goados falarr1 do n1istério de nossa.s flores~as! Falam do mundo
n1ais des,conhecido da terra. Falam das incógnitas encor1tradas
e c8.da passo, pela Expedigac Roncador-Xi.n gu! Falam de tribos.
1

,

203

~---

•

204

•

_/
•

CARLOS TELLES

indígenas, feroz.es, sanguinárias que a todo instante podem dizimar os pioneiros! Falam das ~óes patrióticas dos desbravadores,
trocando a vida artificial das cidades pela vida construtiva da
co!onizaGao n ecessária ao Brasil! A ressonancia destas palavras
mágicas provoca, nos bem intencionados, aplausos e elogios!
Se por tun lado as almas dos degener ados da F .B.C. encontram
motivos, pelos elogios, do mais puro gozo, seus apetites materia is se reJocilam nas prerroga tivas do artigo 20 do decreto-leí
n. 17.274, que faculta a repartü;ao dos lucros, entre os componentes do bando . Esta monst ruosa aberr agao pode ser constatada poi qualquer pessoa ! Basta que se dirij a a Imprensa Nacion al ou a Biblioteca Pública e, folheando o D iário Oficial , leia
os decretos-leis 17.274, de 30 de n ovem bro de 1944 e o 5.878, de
4 de outubro de 1943, que ct.ao forma legal a u ma das maiores
..
•
Chantagens Nacionais!
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rei a cópia do indio duma re...
vista e o retrato do Joáo AJ,
berto duma fotografia que vi no
seu
-

~tório ...

V ai buscar o desenho, re,

pliquei, quero ve, Jo .. .
O garoto do desenho chama,
va·se Luiz Pedro, era filho de
um o~rário vindo lá das han,
das do ARAGUAIA . Dotado
de grande vivacidade e inteli•
gencia, estava sendo «iniciado»,
por mim, em topografia .

1

!

A história deste LIVRO e sua
CAPA come~ou ali, naquele
acampamento, paralelo quatro,
ás margens do TOCANTINS,
onde as maiores realidade's eram
o indio feroz, a malaria, a fome
e . . . ume iniciativa f erroviária
que vem fracassando há cin...
quenta anos por falta de men·
talidade técnica á frente dos
problemas nacionais.

r •
•

O desenho ingen'..lo mas signi•
ficativo de LUIZ PEDRO foi
colorido mais tarde e emoldura~
em caricatura, a «HISTóRIA
SECRETA DA FUNDXCÁO
BRASIL CENTRAL» que, cli·
nicamente poderia ser con,
tada em tese de PSICOPATO...
LOGIA DO ROUBO ORGA·
NIZADO .
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