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Site Holístico é um Projeto de Educação Grátis para Todos
O site de Euro Oscar é holístico e educativo. Dez mil páginas, na
maior parte em português. Frases famosas e de amor, poesias,
grandes mistérios da vida, do mundo e do Universo, videoaulas de
inglês e passatempos educativos e interativos, em português, inglês
e bilíngues, da sua própria autoria.
O inglês é indispensável hoje em dia, e o autor do site afirma que muitos
gostariam de se aperfeiçoar nessa língua, mas não têm tempo ou dinheiro
para um curso. Euro oferece 90 práticas videoaulas legendadas em inglês.
Charadista e cruzadista premiado, campeão brasileiro aos 18 anos, Euro
um dia supôs que as maiores charadas eram as da vida real: a cura de
doenças ditas “incuráveis”; se existe vida após a morte; segredos da
saúde. Estudou bastante, como autodidata, por décadas, e garante que
compreendeu como prevenir melhor algumas das mais temíveis moléstias.
De 1996 a 2001 distribuiu apostilas suas em milhares de ônibus de São
Paulo, com preleções, “por até dez horas diárias”. De tanto se dedicar a
ajudar os outros, acabou quase sem nada. Como não gosta de trabalhar
“onde batem portas e gavetas” e prefere o silêncio, foi vender na rua suas
próprias poesias para sobreviver, “sem estresse”. E foi escrevendo o
“revolucionário” livro de Saúde e Nutrição, com “novos paradigmas”, como
declara. Esse livro só existe como E-book, e é vendido pelo site do Euro.
Em 2002 iniciou o site educativo e ético de variedades. Até 2008 foi líder
mundial no Google – “até mudarem o algoritmo” -, como Crossword
Master e Crosswords Master, à frente dos campeões norte-americanos e
ingleses. Euro alega ter cópias dos rankings do Google, que atestariam o
que diz. O editor de passatempos do The New York Times, Will Shortz, pôs
dois links para o seu site, no famoso www.crosswordtournament.com. As
294 “Changeable Words” são exclusividade mundial na língua inglesa.
O site, www.eurooscar.com é abrangente nos temas. Euro apreciaria
ter patrocínios, para ampliar o site e o livro. Vive de trabalhos free-lance,
sem ter renda fixa. Cria e revisa textos e sites “com português atualizado,
vasto vocabulário e estilo flexível” e busca trabalho, porém em local “com
gente educada, que saiba que ruídos grosseiros incomodam os colegas.”
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