
NNNEEEGGGAAANNNDDDOOO   AAA   EEEVVVIIIDDDÊÊÊNNNCCCIIIAAA   
 
François-Marie Arouet, famoso filósofo do século dezoito, mais conhecido como 

VOLTAIRE, foi membro de uma IRMANDADE SECRETA de libertinos e livres-
pensadores chamada “SOCIEDADE DO TEMPLO”, que recebeu esse nome por ter como 
objetivo a “reconstrução do TEMPLO de Salomão”, metáfora que representa o ideal 
iluminista do “CONSTRUTIVISMO”. 
Construtivismo é uma diretriz conferida às sociedades secretas para a destruição da atual 
civilização cristã, a fim de estabelecer, sobre os seus escombros, uma nova civilização 
racionalista e pagã, onde não haja mais espaço para a fé em Deus. Em nossos dias, 

essa meta de caráter socialista vem sendo perseguida, de forma obsessiva, 
principalmente pelo sistema educacional, um dos três veículos que estão preparando o 
caminho para a vinda de um ditador mundial anticristão. 

Voltaire detestava a igreja católica e defendeu a burguesia contra a aristocracia feudal, 
participando de forma significativa da revolução francesa ao fazer de suas idéias uma 
arma para destruir o cristianismo e a monarquia francesa. 
Seu papel naquele movimento seria fazer de suas idéias a principal arma da revolução 
e transmiti-las, tanto aos revolucionários, como aos demais iluminatti, o que foi 
concluído através de uma frase chavão, nos seguintes termos: 

“““ÉÉÉ   PPPRRREEECCCIIISSSOOO   MMMEEENNNTTT IIIRRR   CCCOOOMMMOOO   UUUMMM   DDDEEEMMMÔÔÔNNNIIIOOO,,,    NNNÃÃÃOOO   TTT IIIMMMIIIDDDAAAMMMEEENNNTTTEEE,,,    NNNEEEMMM   SSSÓÓÓ   
TTTEEEMMMPPPOOORRRAAARRRIIIAAAMMMEEENNNTTTEEE,,,    MMMAAASSS   SSSEEEMMMPPPRRREEE,,,   EEE   CCCOOOMMM   AAAUUUDDDÁÁÁCCCIIIAAA”””    (Voltaire, “Carta a Thériot”) 
Um outro filósofo iluminista do século dezoito exprimia as idéias de Voltaire, dizendo: 

“““OOO   MMMAAARRRAAAVVVIIILLLHHHOOOSSSOOO   ÉÉÉ   QQQUUUEEE,,,    PPPAAARRRAAA   TTTRRRAAANNNQQQ ÜÜÜIIILLL IIIZZZAAARRR   OOOSSS   PPPOOOVVVOOOSSS,,,   BBBAAASSSTTTAAA,,,    AAAPPPEEENNNAAASSS,,,    
NNNEEEGGGAAARRR   AAA   EEEVVVIIIDDDÊÊÊNNNCCCIIIAAA...”””   
Esta é a razão pela qual as informações a respeito de determinados episódios chegam de 
forma totalmente distorcida à população. Tivemos um exemplo disso, ao surgir a 
oportunidade, obtida pela imprensa, de fotografar uma antiga CÂMARA SECRETA, que 
existe há aproximadamente cento e setenta anos nos subterrâneos de Rio Claro, mais 
precisamente, no quarteirão localizado na rua seis entre as avenidas um e dois: Assim 
que surgiram as fotografias, comprovando a existência daquela reforçada estrutura 

subterrânea de alvenaria construída no século dezoito logo surgiram as vozes que, por 
conspirarem em favor do “construtivismo”, e não tendo outro recurso para “abafar” a 
revelação dessas imagens, a não atitude de “NEGAR A EVIDÊNCIA”, não perdem tempo 
em lançar mão dela. 
E realmente, a primeira reação das referidas “vozes”, alarmadas ante o aparecimento das 
provas fotográficas da existência, tanto da câmara, quanto do túnel, foi mais uma vez, a 
atitude de negar as evidências e confundir as pessoas, tentando associá-las ao que 
afirmaram não passar de uma “teoria” de conspiração, quando a existência da mesma é 
um FATO CONCRETO E COMPROVÁVEL, pois até mesmo os próprios conspiradores, 
que são os militantes do movimento  “NOVA ERA”, confessam abertamente a natureza de 

sua ação no mundo, pois deram ao seu movimento o nome de CONSPIRAÇÃO 
AQUARIANA! 
E, se a Nova Era é uma conspiração luciferiana, não se trata, portanto, de uma “teoria”, 
mas, sim, de um FATO, cuja existência estas as “vozes” se apressaram em negar. Essa 
negação inescrupulosa vem acontecendo apesar dos fortes sinais de sua presença, tais 
como a formação, cada vez mais freqüente, de gigantescos monopólios econômicos, 
que vêem resultando do rapidíssimo processo de globalização econômica, política e 
religiosa, que são as três principais metas dessa Conspiração Global Aquariana. 



Uma vez que este esforço desesperado em esconder a verdade perante a opinião 
pública, é facilmente percebido como uma tentativa de “tapar o sol com a peneira”, as 
tais “vozes” acabaram se desmoralizando perante ela.  
Conforme as primeiras páginas dos principais jornais de Rio Claro noticiaram e 
documentaram, através de fotografias, existe, de fato, uma câmara secreta no referido 
local, cujo teto tem, nada menos, que CINCO METROS DE ALTURA, tendo sido 
edificado nos moldes de uma construção religiosa, em formato de abóbada; com sete 

metros de cumprimento por três metros de largura. 
 

 



A foto a seguir, bem como as vastas dimensões deste enorme cômodo subterrâneo, 
deixa bem claro que, o mesmo não poderia de maneira alguma, ser chamado de “túnel”; 
a não ser que se queira  negar a evidência, conforme a “receita” do filósofo Voltaire. 
 

 



De fato, como se poderá constatar através das imagens, a câmara subterrânea não se 
parece, em nada, com um túnel, pois, a mesma encontra-se dividida em DOIS 
AMBIENTES, sendo o maior deles uma sala principal e o outro uma antecâmara, 
semelhante a um altar (foto). No teto desta antecâmara, que também tem o formato de 
abóbada, encontra-se uma abertura quadrangular, semelhante a um alçapão, que se 
localiza em sua parte mais elevada de sua abóbada. Nesta abertura encontra-se, até 
hoje, uma caixa de ferro, servia de elevador, podendo ter sido usada para descer algum 

alimento ou oferenda, a partir parte externa do imóvel até o interior da vigorosa estrutura 
de alvenaria. 
  

 
 

Ainda que, os longos anos a tenham deixado bem enferrujada, a referida estrutura 
metálica, cujas imagens vêm ocupando as páginas dos jornais de nossa cidade veio a 
tornar-se uma evidência inegável de que esta construção subterrânea teria sido muito 
mais que um simples túnel.   
Essa evidencia, no entanto, foi deliberadamente ignorada por aquelas “vozes”, pois, 
enquanto um túnel não passa de uma simples via de acesso que conduz a algum lugar, 
uma câmara secreta com todos estes atributos teria finalidades bem diferentes que esta, 
cuja divulgação poderia se tornar insuportavelmente incômoda para alguns. 

As grandes dimensões de todos os seus tijolos, e a ampla espessura de suas quatro 
paredes, construídas com QUATRO FILEIRAS destes gigantescos tijolos, se consistem 
em provas irrefutáveis de que a estrutura conserva, até hoje, o mesmo formato que tinha 
no século dezoito, quando foi construída.  
Já não se pode dizer o mesmo do túnel que, partindo deste cômodo, estende para o 
leste, em direção à rua seis. Este túnel, que é precedido por uma rampa íngreme e cujo 
formato triangular lembra um símbolo esotérico chamado “o olho que tudo vê” (vide foto), 



na verdade não possui, desde a sua construção, mais do que um metro de altura, 
consistindo-se, portanto, numa passagem que foi concebida para ser transposta apenas 
“engatinhando”. No entanto, após estender-se por aproximadamente seis metros, em seu 
cumprimento, o estreito túnel apresenta sinais de ter sido “emparedado”, ou seja, 
obstruído, à altura de seu seguimento que se encontra bem próximo à rua seis. 
  

 
 



Há, portanto duas estruturas nesta construção subterrânea: Uma câmara secreta que 
permanece intacta até hoje e um túnel estreito que foi obstruído por uma parede a 
fim de que, através dele não se pudesse chegar até alguma outra passagem que 
existisse sob a rua seis, pois, no final da década de setenta, um arqueólogo rio-clarense 
encontrou uma outra câmara secreta situada embaixo da “Praça da Liberdade” concluiu 
que, existiria um túnel que, partindo de lá, se estenderia ao longo da rua seis. Isso 
significa que este passaria, portanto, bem diante daquela casa onde o túnel que parte da 

câmara secreta foi construído.  
  

 
 

Afirmou-se, porém, que o referido túnel teria sido usado pelo saudoso médico, dr 
Negreiros, para ir, diariamente, por baixo da terra, ate o seu consultório, que se 
localizava do outro lado da rua. Pergunta-se, no entanto: Porque um médico, vestido de 
branco, desceria UMA ESCADA DE CINCO METROS DE ALTURA, iria engatinhando 
até seu local de trabalho, onde teria que subir novamente uma escada de dois metros de 
altura, para chegar ao nível do seu consultório, apenas para não ter que atravessar a 
rua?  Isso é o que poderíamos chamar de folclore e especulações da imaginação 
“popular”. 
Estando no local e tendo visto tudo, detalhadamente, testifico que somente a câmara 
secreta tem uma altura de cinco metros, e que apenas a estrutura do túnel foi 
emparedada, e isso a uma distância de mais ou menos seis metros da sala de rituais, 
quando seu trajeto se aproxima da rua seis.  



Hipóteses absurdas como aquela, somente são formuladas quando se procura negar a 
evidencia, que neste caso se consiste no fato de existir, naquele local, tanto de uma 
câmara secreta, composta por dois ambientes distintos, como, também, um túnel, 
deliberadamente obstruído num ponto que se localiza a uma distancia de cinco metros da 
referida sala subterrânea. (vide fotos) 
Quem nega o obvio está se sujeitando a cair no ridículo. O que estão tentando 
esconder? As profecias afirmam que não há nada oculto que não venha a ser revelado, 

nem escondido que não venha a ser conhecido... Que as coisas que são ditas nos 
subterrâneos serão proclamadas sobre os telhados das casas. Mais cedo ou mais tarde 
tudo virá à tona. Porque não agora?  

Ademais, até onde sabemos, o referido médico teria morado na casa que se situa na 
esquina da avenida dois, com a rua seis, local onde funcionou o antigo Hotel dos Reis, 
enquanto que a câmara secreta e o túnel que apareceram nos jornais encontram-se 
situados nos subterrâneos de uma casa localizada NO MEIO DO QUARTEIRÃO! 
Estas afirmações errôneas teriam sido um grande equivoco, ou somente mais uma 
tentativa de negar a evidência para “tranqüilizar os povos”? De qualquer forma, é 
certo que proferir inverdades como esta, seja de forma deliberada, ou por ignorância, 

não é a melhor maneira de acalmar a população, pois todos têm o direito de saber a 
verdade, bem como, de conhecer a realidade da sua história local.  
Outra hipótese levantada pelas tais “vozes” “tranqüilizadoras” é que aquela câmara, que 
às vezes afirmam ser apenas um túnel, teria sido um local utilizado para o trafico de 
escravos e para puni-los. No entanto, até o ano de 1888, quando veio a abolição da 
escravatura, não era necessário um porão secreto para açoitar ou para comerciar os 
escravos, pois, naquela época, atividades como estas não eram ilícitas ou condenadas. 
Em outras palavras, não havia nada a esconder, em relação a isso, durante os cinqüenta 
anos que precederam a libertação dos escravos e a tal sala já existia. Hipóteses 
“tranqüilizadoras” como esta é o que poderíamos, verdadeiramente, chamar de “lendas e 

fantasias provenientes da imaginação popular”.  
Será que os escravos daquela época tinham quatro metros de altura para que fosse 
necessário construir um cômodo com cinco metros de altura para guardá-los? Teria sido 
necessário assentar quatro fileiras de tijolos gigantes em cada parede?   
Para funcionar como um porão doméstico ou como uma senzala não seria preciso, em 
absoluto, construir nenhuma estrutura dotada de “uma arquitetura forte e resistente a 
qualquer fenômeno, seja ele natural ou artificial” e cujo formato se parece mais com 
uma pequena “catedral” da idade média do que qualquer outra coisa. 
Nega-se, pois, a evidencia, e pronuncia-se os maiores absurdos, na esperança de que 
tais mentiras repetidas inúmeras vezes, acabem se transformando em “verdades”. A 

mentira, porém, “tem pernas curtas”, e, portanto, não vai muito longe.   
Negligenciar deliberadamente provas arqueológicas com o intuito de distorcer as 
verdades históricas de nossa cidade é prejudicar a imensa maioria da população 
rioclarense em favor de uns poucos iniciados que teriam algo a esconder.  
O fato é que a explicação mais convincente para esta misteriosa construção é que a 
mesma teria sido usada, por alguma sociedade secreta para a realização de rituais de 
iniciação extremamente obscuros, a ponto de precisarem ser realizados no subsolo e 
entre paredes suficientemente espessas para isolarem qualquer tipo de som. Não de deve 
esquecer que “satanismo é real”.  
Em razão disso, pode ser que, alguém, por falta de imaginação suficiente para inventar 

explicações folclóricas mais convincentes para este importante achado arqueológico, 
venha a afirmar que cem anos antes da invenção da bomba atômica, alguns rio-
clarenses, em seu “pioneirismo”, teriam construído, sob aquela casa da rua seis, “o 
primeiro abrigo antinuclear da face da terra”... 



Como diria o jornalista Boris Casoy: “ISTO É UMA VERGONHA!” 
 
 
 
                                                                     DR. RODRIGO PIRES DE OLIVEIRA 


