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Leonardo da Vinci, 
o maior gênio

Leonardo da Vinci quase 

não frequentou escola 

formal, mesmo assim o 

grau de sua genialidade 

é tão alto que, no plano 

terrestre, é uma fi gura 

inexplicável

Certo dia, alguém me per-
guntou qual foi o maior 
gênio que já passou pela 

história da humanidade. Pri-
meiro, é preciso defi nir o que 
seja “gênio”. Digamos que seja 
alguém com extraordinária e 
incomum capacidade intelec-
tual, um cérebro privilegiado 
capaz de conhecer e fazer 
coisas difíceis que poucos 
seres humanos conseguem. 
Enquanto eu pensava, alguém 
respondeu: “para mim, foi 
Jesus Cristo”.

Jesus foi um extraordinário 
líder espiritual, de ensina-
mentos maravilhosos, amado 
e seguido como guia moral. 
Mas ele não é tido como um 
gênio intelectual ou científi co, 
sobretudo porque seu foco não 
era explicar as leis físicas da 
natureza nem a matemática 
do universo ou inventar ma-
quinas, objetos e técnicas, mas 
sim mostrar um caminho para 
a vida na Terra e o rumo do 
Céu. Muitos dizem que Jesus 
também não foi o mais infl uen-
te personagem da história e 
que talvez Maomé (570-632) 
tenha sido, pela extensão de 
sua infl uência religiosa, polí-
tica e comercial. Atualmente, 
um quarto da população são 
muçulmanos, seguidores de 
Maomé.

Como gênio científi co, al-
guns respondem que foi Al-
berto Einstein (1879-1955), 
considerado sempre o maior 
cientista do século 20, por suas 
notáveis realizações no campo 
da física, principalmente pela 
Teoria Geral da Relatividade. 
Outros citam Isacc Newton 
(1642-1727), tido por muitos 
como o mais importante cien-
tista que já habitou a Terra. 
A obra Princípios Matemáti-
cos da Filosofi a Natural, de 
Newton, na qual ele descreve 
a lei da gravitação universal e 
as três leis de Newton, é tida 
como uma das mais relevantes 
e infl uentes em toda a história 
da ciência. 

A física newtoniana assom-
brou o mundo e revolucionou 
as ciências e a compreensão da 
natureza. Seus feitos na área 
da matemática pura e da me-
cânica (ciência esta que trata 
do movimento da matéria) são 
notáveis e dignos de um gênio 
elevado. Todos esses homens 
merecem a reverência que 
lhes é feita pela humanidade 
e podem fi gurar em qualquer 
lista dos cinco mais infl uentes e 
importantes em toda a história. 

Todavia, minha escolha 
como o maior gênio científi co, 
de múltiplas habilidades, é 
Leonardo di Ser Piero da Vinci 
(1452-1519). Filho ilegítimo 
(um ato de adultério) do tabe-
lião Piero da Vinci e da cam-
ponesa Caterina, Leonardo da 

Vinci quase não frequentou 
escola formal, mesmo assim o 
grau de sua genialidade é tão 
alto que, no plano terrestre, é 
uma fi gura inexplicável.

Ele tinha múltiplas habilida-
des, em todas era um gênio. 
Leonardo se destacou como 
matemático, engenheiro, ar-
quiteto, escultor, inventor, 
anatomista, poeta, músico, 
pintor, e em todas essas pro-
fi ssões, técnicas e artes, ele 
se destacou com um grau de 
genialidade espantoso. Foi um 
homem muito à frente de seu 
tempo. Seu destaque como 
pintor inigualável, em razão 
de quadros famosos como a 
Monalisa e A Última Ceia, às 
vezes faz muitos esquecerem 
de que ele era um cientista 
incomum, dono de uma men-
te assombrosa e habilidades 
técnicas inimitáveis.

Portador de sede insaciável 
de conhecimento, observa-
dor detalhista, autodidata e 
experimentador persistente, 
Leonardo da Vinci vai desde 
a dissecação de cadáver de 
mulher grávida para desenhar 
e descrever a anatomia de um 
feto (como anatomista) até a 
invenção de uma máquina de 
fabricar espelho (como enge-
nheiro mecânico), passando 
por longa lista de invenções e 
soluções como: um protótipo 
de helicóptero, um tanque de 
guerra, o uso da energia solar, 
uma calculadora, o casco duplo 
nas embarcações, teoria das 
placas tectônicas, projeto de 
prédios, pontes, canais (como 
arquiteto e urbanista), precur-
sor da aviação e da balística etc.

A mente de Leonardo não 
tem paralelo e nunca foi su-
perada por qualquer cientista. 
Além de criações geniais, ele 
produziu invenções menos 
famosas, como uma bobina 
automática, um aparelho que 
testa a resistência de um fi o à 
tração, uma máquina de fabri-
car espelhos e vários equipa-
mentos de uso diário. Ele era 
um desenhista de altíssima 
habilidade, perfeccionista, e 
muitos de seus projetos so-
mente foram viabilizados cinco 
séculos depois, como a ponte 
Golden Horn em Istambul, na 
Turquia. A multiplicidade de 
talentos elevados que povoa-
va o cérebro de Leonardo da 
Vinci o faz, a meu ver, o maior 
gênio científico, técnico e 
artístico que a humanidade já 
viu nascer. 

Três qualidades de Leonar-
do nos servem de inspiração: 
imensa curiosidade, capacida-
de de observação e extraordi-
nária vocação para captar deta-
lhes. Lendo a recente biografi a 
desse gênio, escrita por Walter 
Isaacson, as realizações de 
Leonardo da Vinci assombram 
pela variedade, quantidade e 
alto grau de excelência. Ele 
morreu em 2 de maio de 1519, 
há exatos 500 anos. Merece 
reverência de todos nós, que 
somos pequenos diante de 
tanta genialidade.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

A previsão, segundo ele, 
é de que o debate sobre 
o texto seja fi nalizado 

dentro de 45 a 60 dias. Favo-
rável à inclusão de estados e 
municípios na reforma, Davi 
ressaltou que o Senado tem a 
missão de defender os entes 
federados. 

E que outros senadores, 
como o próprio relator da ma-
téria, Tasso Jereissati (PSDB-
-CE), têm o mesmo enten-
dimento. “Se o relator tem o 
desejo de incluir, e havendo 
esse sentimento do Senado, 
como Casa da Federação, es-
pero que possamos debater e 
incluir estados e municípios 
na nova Previdência”. Já a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) deverá ser votada em 
agosto, logo após o retorno do 
recesso parlamentar. 

Davi Alcolumbre disse que 
determinou o recesso em 
respeito à produtividade do 
Congresso ao longo dos últimos 
seis meses. “Este semestre foi 

A previsão do presidente do Senado é de que o debate sobre o texto seja fi nalizado de 45 a 60 dias.

As sucessivas declarações do 
presidente Jair Bolsonaro de 
que indicará o fi lho, o deputa-
do federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), para embaixador 
do Brasil em Washington, têm 
repercutido entre senadores. O 
presidente afi rmou que, da sua 
parte, “está defi nido” que Edu-
ardo será indicado. Segundo a 
Constituição, cabe ao Senado 
aprovar ou rejeitar os nomes de 
chefes de missões diplomáticas.

Enquanto alguns senadores 
classifi cam a possível indicação 
como nepotismo, outros alegam 
que Eduardo reúne as creden-
ciais para ser embaixador. O 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre,  ressaltou que a 
indicação é uma prerrogativa 
do chefe do Executivo e que 
cabe aos senadores avaliar: “O 
presidente tem que decidir se 
irá indicar. E eu, como presi-
dente do Senado, vou receber 
a mensagem, encaminhar para 
a Comissão de Relações Exte-
riores, e os senadores irão, na 
comissão, fazer a sabatina e o 
Plenário vai decidir”.

Presidente da CRE, o senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS) não vê 
restrições à possível indicação 
e ressalta que o embaixador 
do Brasil nos Estados Unidos 
precisa estar alinhado com a 
visão do governo. “É um ato 
discricionário do presidente. 

Deputado Eduardo Bolsonaro em discurso na Câmara.

Kajuru faz balanço 
e destaca corte de 
gastos

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) fez a prestação de 
contas de suas atividades no 
primeiro semestre, ao infor-
mar que abriu mão de todas 
as vantagens do cargo, como 
auxílio-moradia, carro ofi cial, 
aposentadoria especial, plano 
de saúde vitalício e imóvel fun-
cional. Lembrou que, da verba 
indenizatória, usou parte para 
aluguel de imóvel em Goiânia, 
por dois meses. No entanto, 
após esse prazo, ele passou a 
compartilhar outro imóvel com 
parlamentares, sem qualquer 
despesa para o Senado.

Kajuru informou ainda que 
doa metade de seu salário 
líquido, cerca de R$ 12,4 mil, 
para entidades da sociedade 
civil que prestam serviços para 
pessoas que necessitam de 
ajuda fi nanceira. Em relação à 
atividade legislativa, o senador 
destacou a proposta de sua 
autoria, que torna permanen-
te o Fundeb, cuja vigência se 
encerra em dezembro de 2020.

“Caso aprovada a proposta, a 
continuidade do Fundeb, que 
transfere recursos da União 
para os estados e municípios 
investirem na educação bási-
ca, signifi cará benefício para 
63,3 milhões de alunos da pré-
-escola, do ensino fundamental 
e do ensino médio em todo o 
Brasil”, disse. Kajuru destacou 
ainda o projeto que atualiza a 
tabela do IR, além da proposição 
que obriga a realização do Teste 
do Pezinho ampliado, que pode 
facilitar a identifi cação de mais 
de 50 doenças congênitas raras 
em bebês recém-nascidos. O 
senador também voltou a de-
fender a criação e instalação da 
CPI dos Tribunais (Ag.Senado).

O líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-
-PE), declarou que espera concluir 
a votação da proposta de reforma 
da Previdência em dois turnos 
no Senado até o fi m de setembro 
e que confi a numa maioria de 
senadores favorável à aprovação. 
“Nossa expectativa é que a gente 
possa concluir a votação no Senado 
Federal até aproximadamente o dia 
20 de setembro. Eu acredito que o 
governo deverá ter aqui entre 54 e 
60 votos”, disse.

O senador concorda com as 
alterações no texto a serem 
apresentadas na chamada PEC 
paralela, uma segunda proposta 
apresentada pelos senadores para 
incluir os servidores públicos esta-
duais e municipais na reforma da 
Previdência Social. “São mais de 
dois mil municípios com regime 
próprio de previdência. Portanto, 
o Senado como Casa da Federação 
brasileira, deverá, sim, incluir os 
estados e os municípios na reforma 
da Previdência”.

Bezerra Coelho comemorou 
o que considera um semestre 

positivo para o governo no 
Congresso. Além do avanço da 
reforma previdenciária, o sena-
dor ainda conta com um grande 
programa de desestatização e a 
reforma tributária para retomar o 
crescimento econômico do país. 
“O governo está trabalhando em 
cima de uma proposta de reforma 
tributária que aposta na simplifi-
cação, no combate à evasão, na 
justiça fiscal. Certamente essa 
proposta do governo deverá 
centralizar o debate e merecerá 
a prioridade na tramitação nas 
duas Casas”.

O senador também comentou a 
possível nomeação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
para a embaixada do Brasil nos 
Estados Unidos. Bezerra Coelho 
acredita que se a indicação for 
formalizada, o nome será aprovado. 
Já em relação à decisão do ministro 
Dias Toffoli, presidente do STF, de 
suspender inquéritos com dados do 
Coaf a pedido da defesa do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o líder 
do governo diz que a justiça está 
sendo feita (Ag.Senado). 

Alvaro Dias 
critica decisão 
de Dias Toffoli 

O senador Alvaro Dias (Pode-
mos-PR) criticou ontem (17), 
a decisão do presidente do 
STF, Dias Toffoli, de paralisar 
todos os processos de crimes 
fi nanceiros que tenham por 
base informações apuradas 
pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF) 
e pela Receita Federal, sem 
autorização da Justiça.

Para o parlamentar, a medida 
terá efeitos negativos no com-
bate à corrupção. Alvaro Dias 
afi rmou que defende de forma 
implacável e permanente a 
Operação Lava Jato, pois, na 
visão dele, ela signifi ca o mar-
co no qual todos serão iguais 
perante a lei.

“Investiguemos as causas da 
pobreza nacional, do infortú-
nio de milhões, e certamente 
encontraremos entre essas 
causas, como das maiores, a 
corrupção. E por isso a priori-
dade é combatê-la. E combater 
a corrupção é priorizar a Ope-
ração Lava Jato”, disse (Ag.
Senado).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que 
deputados de todos os parti-
dos precisam colaborar para 
aprovar as alterações que o 
Senado fi zer na reforma da 
Previdência. A expectativa é 
que o Senado reinclua estados 
e municípios e encaminhe 
as modificações à Câmara 
por meio de uma proposta 
paralela. 

“A única coisa que vai 
precisar, quando voltar para 
Câmara, é que os partidos 
de todos os governadores 
colaborem, se não a gente vai 
ter difi culdade de aprovar. A 
gente vai precisar que o PT, 
PSB e PDT ajudem a aprovar 
a PEC paralela, se não vai ter 
obstrução”, disse.

Rodrigo Maia disse esperar 
que estados e municípios se-
jam reinseridos na reforma, 
para que possam corrigir o 
déficit previdenciário. Na 
avaliação do presidente, o 
défi cit nos entes federados 

Maia: défi cit nos estados e municípios vai crescer

R$ 40 bilhões em quatro anos.
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Davi diz que há harmonia sobre 
prazos para votação da Previdência
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu que o Senado está “harmonizado” em relação aos 
prazos para votação da proposta que institui a reforma da Previdência

o mais produtivo do Senado, ao 
longo das últimas duas décadas. 
Então, diante do trabalho de to-
dos e de sua dedicação, estamos 
em recesso e retornaremos em 
agosto”, declarou. Outra maté-
ria a ser analisada em agosto é 
o projeto que altera a Lei Geral 
das Telecomunicações.

Alcolumbre disse já ter 
manifestado publicamente o 
interesse do Senado em votar 
a matéria e que tem conversa-
do com os líderes partidários 
sobre o assunto. Ao adiantar 
que se reunirá com a relatora, 
senadora Daniela Ribeiro (PP-
-PB), Davi disse que a intenção 

é votar o texto logo depois do 
recesso. “Esse projeto é im-
portante para o Brasil, porque 
o investimento previsto, de 
mais de R$ 20 bilhões do setor 
privado e sem nenhum centavo 
de recurso público, certamente, 
vai aquecer a economia”, pon-
derou (Ag.Senado).

Maia espera apoio para aprovar 
‘PEC paralela’ da Previdência

vai crescer mais R$ 40 bilhões 
nos próximos quatro anos, o 
que diminui a capacidade de 
investimento e de pagamento.

“Sou a favor que se reorga-
nizem os sistemas, mas tem o 
debate político, e não podemos 
deixar de dar clareza a isso: 
há estados que governadores 
querem a inclusão dos seus 

estados, mas os deputados es-
tão votando contra”, afi rmou 
o presidente. Explicou ainda 
que, tirando o impeachment e 
o quórum para posse e eleição 
para a presidência da Casa, a 
reforma da previdência teve 
o maior quórum da história 
numa votação de uma propo-
sição (Ag.Câmara).

Senadores repercutem indicação 
de Eduardo para embaixada

Ele [Jair] acabou indicando 
uma pessoa, se é que isso vai 
se concretizar, que é muito 
próxima e deve dar sequência 
a esse alinhamento notório que 
tem com os EUA”, ressaltou o 
senador.

O líder do governo no Sena-
do, senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), acredita 
que se a indicação for forma-
lizada, o nome será aprovado. 
Há, segundo ele, maioria de 
votos tanto na Comissão de 
Relações Exteriores quando 
no Plenário para confi rmar o 
nome de Eduardo Bolsonaro. 
Líder do PSL e membro da 
CRE, o senador Major Olimpio 
(SP) avalia que não haverá um 
“cavalo de batalha” em relação 

a essa indicação.
Para o líder da minoria, Ran-

dolfe Rodrigues (Rede-AP), é 
um absurdo que seja cogitada a 
possibilidade de colocar o fi lho 
do presidente em um posto 
tão importante da diplomacia. 
“É nepotismo claro, declara-
do. Não existe precedente na 
história da diplomacia bra-
sileira, desde a proclamação 
da República, a nomeação de 
fi lho de presidente para uma 
embaixada”. Para Humberto 
Costa (PT-PE), a indicação 
seria uma humilhação para o 
Itamaraty. Ele reforça que “ne-
nhuma democracia séria trata 
seu principal posto no exterior 
como capitania hereditária” 
(Ag.Senado).

Líder no Senado diz que governo 
terá de 54 a 60 votos a favor


