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Para LER, ANALISAR, PENSAR & TOMAR ATITUDE

FRASES & ADÁGIOS
PERGUNTAS (IN) CONVENIENTES
Críticas/Sugestões?
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FRASES & ADÁGIOS
•

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância". Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)

•

Os partidos políticos brasileiros, desacreditados até a medula como Partidos Políticos, inventaram a
“SOPINHA DE LETRAS” para se auto re-designar sem a indicação de “partido” como, p.ex.:
Centro Democrático, Progressistas, Patriotas, MDB, Livres, Democracia Cristã e Avante e, assim,
continuar com a mesma organização de fachada sem programas e projetos sérios de governo, enganando
o povo mais iletrado com vistas a voltar a eleger os mesmos incompetentes e corruptos que vêm
detonando com a nossa pátria. [ver também o Estadão]

•

Um regime “social”-comunista, nacionalista e populista, focado em economia estatizante, sempre
descambará para regime autoritário com liberdade limitada a inexistente, de um único e grande patrão - o
“Estado” - que tudo sabe, sem criatividade, paquidérmico com economia e democracia decadentes e
preços manipulados, com população dopada por propagandas maciças de “grandes feitos” e que incluem
bravatas contra algum grande inimigo e perseguidor “imperialista”, rica em subempregos e serviços
públicos decadentes, com acólitos, burocratas e puxa-sacos, e uma inevitável tendência a perseguir os do
“contra” e a provocar guerras fratricidas. (Manfredo Winge, um “comunista” durante fase infanto-aborrecente”).

•

O bilionário Fundo Eleitoral (inconstitucional?), criado por políticos interessados só em se reeleger, é
um grande embuste no qual está se dando dinheiro do povo para propagandas fajutas, com pouca ou
nenhuma informação relevante e a custos enormes, só para atender pessoas que ainda são meros
CANDIDATOS à representação do povo e, assim, não poderiam estar despendendo recursos públicos
para tais “campanhas”. [Ver sugestões para organizar informações eleitorais em Portal de Candidatos]

•

Muito poder concentrado só dá cacaca. Mude-se a metodologia para alocação direta e a pirâmide de
distribuição da arrecadação fiscal e o povo, mais perto dos gestores municipais, saberá cobrar destes a
lisura, eficiência e eficácia na administração das atividades e projetos públicos.

•

“Não há livro moral ou imoral. O que há são livros bem escritos ou mal escritos.” (Oscar Wilde). De
forma semelhante, pode-se dizer que obras de arte podem ser desde ótimas a péssimas sendo que estas,
muitas vezes, nem são consideradas obras de arte.

•

Não confundir os conceitos diferentes liberdades democráticas com frouxidão moral, pois esta pode até
destruir a própria democracia. (MW)

•

Políticos suspeitos, indiciados, corruptos, réus e já condenados de vários partidos deste país maravilhoso
“Nunca se juntaram por educação, saúde e segurança e agora se unem para salvar a própria pele” (Marina
Silva in BBC Brasil – Fernanda Odila)

•

Malandro demais sempre acaba se atrapalhando.

•

Mentira tem perna curta – provérbio popular.

•

Dr Google é um rábula algorítmico muito competente para nos trazer informações sobre qualquer assunto
que nos interessa desde que se lhe dê as palavras-chave corretas. Só tem um problema que parece que
pouca gente sabe: ele não tem – ainda – capacidade de separar informações corretas das falsas de sites
fajutos, maliciosos, de gente ignorante e/ou de mau caráter.. e que, normalmente, são a maioria das que
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vem nestas buscas pela WEB pois “as verdades” que vêm sendo repassadas pelas “redes sociais” são,
muitas vezes, de risíveis a extremamente perigosas e destrutivas.
•

“Legado” da política brasileira, principalmente dos últimos governos: “Dados da ONU mostram que,
em 2015, a soma dos homicídios ocorridos em 150 países, incluindo Estados Unidos e da Europa, foi de
55.525. No Brasil, nesse mesmo ano, foram 55.574.” (In: POLÍTICA, Rosane de Oliveira, Zero Hora 2324/9/17 pg 6).

•

A melhor das ditaduras nunca será melhor do que a pior das democracias, visto que a primeira cresce
com restrições progressivas de liberdade, sempre tende a piorar e frequentemente acaba com sangue
derramado entre irmãos. Já a segunda, se não for destruída por populismos, corrupção e ditaduras, tende
a evoluir para uma sociedade fraterna, justa, com segurança jurídica e com povo mais feliz e realizado
(MW 11/10/17).

•

Não adianta nada se ter a melhor CONSTITUIÇÃO e leis maravilhosas, beirando utopias, SE, na real, o
POVO, mantido sem instrução e cultura, VOTA muito mal por conta de propagandas fajutas, compra
de votos, etc., e acaba elegendo PÚSTULAS que, reunidos em hordas de MALFEITORES, usam a força
da própria Constituição para se prostituírem com auto-benesses e corromperem toda a administração
pública, corroendo, por dentro, a própria democracia (MW 8/10/17).

•

“Propaganda” política (eleitoral) - de custosas campanhas - é, na real, uma grande empulhação porque
não informa um mínimo dos currículos de todos os candidatos para podermos selecionar e eleger os
melhores senadores, deputados e vereadores para nos representar e fazer boas leis, fiscalizar o executivo,
etc. sempre com muita probidade (MW 8/10/17).

•

Essencial na REFORMA POLÍTICA: - Proibindo-se as deletérias “propaganda” política e reeleição
“dá-se um tiro mortal” na corrupção (MW 8/10/17).

•

Que é que você acha desta idéia?? A pior resposta a uma pergunta ou a uma sugestão, pior do que uma
crítica destrutiva ou uma falsa anuência, é o silêncio tumular.

•

“O preço da liberdade é a eterna vigilância” – Thomas Jefferson (?)

•

O que agride a SEGURANÇA NACIONAL não é a informação; é a desinformação ("segredos de
estado"). A informação correta é indispensável à SEGURANÇA DEMOCRÁTICA (frase modificada de
um promotor público, ao requerer dados do Ministério da Aeronáutica sobre o "APAGÃO AÉREO"
em agosto de 2007)
Sobrou comida no prato??? ...ou a comida está errada ou você está muito errado (1/3 da comida
mundial produzida vai para o lixo) – Manfredo

•
•

"Começar bem começado e terminar bem terminado" (D.Arminda, artesã de Mumbuca, Jalapão, TO em
programa da TV.

•

"to overspecialize is to risk becoming generally ignorant" - Nisbett,1987

•

"quem muito abarca pouco aperta" - adágio cearense lembrado pela 'vó' Dorinha

•

Quem vai com muita pressa, tropeça e acaba atrasando - Manfredo

•

Peça ajuda a quem é ocupado, pois desocupado costuma não fazer nada. - autor ?

•

Acabar com 90% da corrupção pública no Brasil? Acabe-se o foro privilegiado .- consenso das pessoas
democráticas
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•
•

Política não é profissão. É liderança/representação popular temporária - Manfredo
“Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo” - Eça de Queiroz,
pensador/escritor.

•

Prevenindo pelo ensino e coibindo cedo os pequenos deslizes e crimes, independente de raça, credo,
classe econômica e social, certamente se diminuirá a impunidade que tem levado o Brasil a este trágico
estado de corrupção endêmica.

•

"Quem com porcos se mistura, farelo come" - adágio da vó Dorinha lembrado pela Stella.

•

Ao desmatar não se perde só a mata, como dizem alguns irresponsáveis; além de clima mais ameno,
propiciado por boa cobertura vegetal, vão-se embora, também, com todos os seres macróbios e
micróbios contidos, o capeamento de solos (terra), que leva milhares de anos para se formar das rochas
alteradas e estruturar, solos, estes, que, levados por erosão como sedimentos em enxurradas, vão entupir
os canais de córregos e rios prejudicando navegação, pesca, etc. e favorecer transbordamentos e
enchentes muito fortes.

•

Quem cuida do que tem não pede nada pra ninguém e emporcalha menos o mundo com lixo da
oniomania - Manfredo

•

Quem faz bem feito, faz uma vez só - autor ?

•

"Um toque de bom gosto valoriza a obra e o autor" - Inscrito em lápide no jardim do prédio da
Petrobrás em Brasília.

•

As ciências crescem com interrogações e as religiões com exclamações e aclamações – Manfredo

•

O destino só existe depois de realizado – Manfredo

•

Nossa sina: - o conhecimento humano, científico e cultural, em que pese todo o espetacular
desenvolvimento tecnológico, tem que sempre ser retomado, desenvolvido e repassado, sistemática e
universalmente, a cada geração para que a Humanidade não regrida a costumes e crenças primitivas
como se verifica hoje em vários pontos da Terra, desenvolvendo-se a barbárie.

•

“Por maior que seja o buraco em que você se encontra, pense que, por enquanto, ainda não há terra por
cima.” – Dercy Gonçalves (1907-2008)

•

“Corrija um sábio e o fará mais sábio, corrija um tolo e o fará seu inimigo.” (de autor desconhecido;
enviado por Marcelo Aiquel)

•

Ao contrário do que dizem os integralistas/positivistas: Ideias são como certos metais que até podem se
fundir para formar ligas, de muito boas a muito ruins o que depende dos metais, suas proporções,
condições físicas e, até, do metalúrgico.

•

Gente que diz “detestar a política” na verdade está praticando uma má política: à da alienação que dá
carta branca aos nossos representantes, muitos dos quais jogam pesado contra os representados: o povo
brasileiro.

[início]
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PERGUNTAS (IN) CONVENIENTES
(com algumas respostas sugeridas)
•

Será que o TSE e TRE’s possuem uma lista que possa ser consultada na internet de todos os vereadores,
deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes eleitos desde o começo da República e
quantas vezes e em que períodos exerceram o cargo?

•

Catequese religiosa ou político-ideológica em escolas públicas? NÃO ... pois é um total contra senso. As
igrejas, isentas de impostos, e os partidos políticos, aquinhoados por recursos dos contribuintes, que o
façam mas sempre respeitando o direito de debate democrático.

•

Será que muitos skinheads e entes assemelhados que torturam e matam homossexuais, pedintes, negros,
etc. não são figurinhas que querem passar por “machos dando porrada” porque não conseguem “sair do
seu psico-armário”?

•

Você não tem ânsias de vomitar quando vê “propaganda” política – política precisa propaganda? –
dizendo nada com nada, bulhufas, néris de néris ... envolvendo muito toma-lá-dá-cá, custos
astronômicos e, pior, usando dinheiro do povo brasileiro, dinheiro este que poderia salvar vidas,
melhorar o ensino e a segurança nacionais?

•

Para solucionar 90% dos problemas de corrupção pública, da má administração pública, etc. por que é
que não se faz um plebiscito nacional restaurando a cláusula constitucional que proibia a
reeleição, mas, agora, como cláusula pétrea?

•

Para acabar com o festival de rendimentos públicos díspares e seus penduricalhos acintosos, por que é
que não se restaura o conceito constitucional de critérios de isonomia entre carreiras equivalentes
entre os poderes da república? - e, para não estarem sendo alterados a todo o momento os valores
salariais, por que é que não se atribuem valores referentes ao salário mínimo nacional para cada
degrau de cada carreira ao invés do atual referencial único de topo (juízes do STF) para algumas
carreiras privilegiadas?

•

O alcoolismo destrói pessoas e famílias; ele é causa de terríveis acidentes e de rusgas terríveis por
motivos triviais, além de provocar doenças como cirrose e outras de extrema gravidade. Por que o
congresso não analisa e aprova os projetos anti-alcoolismo análogos aos aprovados de antitabagismo que
vêm apresentando sucesso crescente?

•

Por que não se revê o Protocolo e timing dos processos eleitorais de modo a que TSE e TRE’s, em
forças-tarefa e com bastante tempo, fiscalizem o passado de candidatos eleitos bem como dos gastos
com “propaganda eleitoral” antes das posses, evitando as costumeiras “posses temporárias” de “fichassuja” e de maus administradores com grandes gastos e prejuízos diversos? E nestes casos, porque não se
declara eleito o 2º colocado na eleição ao invés de gastos extraordinários e muito inconvenientes com
nova eleição?

•

Candidato a GARI: coleta de lixo - pré-requisito: 2º ano completo do 1º grau. Candidatos a políticos do
legislativo em geral: saber leis, criar leis, discutir projetos de leis, discutir e aprovar projetos executivos,
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fiscalizar gastos e execução dos programas e atividades públicas, discutir e aprovar orçamentos anuais, ....
e representar o povo brasileiro - pré-requisito: PROVA DE SER ALFABETIZADO. Pode?
•

Em um mundo tão conturbado, necessitando que os países democráticos se unam em um projeto que
busque a paz e o entendimento mundiais, como é que os EEUU, potência mundial, democrática toda
poderosa e influente, elege e empossa pessoa totalmente desqualificada para o cargo máximo do seu
executivo?

•

Por que é que não se pega a “colcha de retalho” chamada CLT e a transformamos em um sistema de
contratos padronizados simples e claros entre empregado e empregador? Para tanto o parlamento
poderia contratar uma boa revisão por juristas competentes indicados pelos seus pares e por associações
do setor visando acabar de vez com excrescências do tipo: “contrato entre pessoas físicas como patroa e
cuidadora doméstica deve ficar suspenso por 5 anos contados após aposentadoria por invalidez da
empregada na expectativa de um dia poder acabar a invalidez”. Assim, implantada a revisão, cada
contrato de serviço poderia ser rapidamente revisado com apoio de técnicos funcionários públicos (da
defensoria pública ?) antes de ser assinado, preventivamente, e não judicialmente (e
ONEROSAMENTE), com apoio de “advogado de esquina”, após ser executado.

•

Por que não se pode descontar de nossos rendimentos, para fins de declaração de imposto de renda,
todos os gastos comprovados com salários, previdência, FGTS, taxas, bonificações,.. despendidos com
empregados domésticos (cozinheira, faxineira, caseiro, cuidadora,..), já que a renda do empregador
pessoa FÍSICA é realmente diminuída; que se trata de contratos entre pessoas físicas e que, além disso,
empregos estão sendo criados com dinheiro de pessoa física ??

•

Passaporte brasileiro custa hoje R$257,00 que são recolhidos em conta geral da União, mas a polícia
federal não tem recursos para pagar a confecção o que travou a entrega. Não seria o caso de se
classificar tal desvio de taxas como apropriação indébita? Será que o PROCON daria apoio em ações
contra o governo federal? [taxas não são impostos, elas têm destinação específica e da qual não podem
fugir]. Não seria uma estratégia para desmoralizar a PF logo agora em que cumpre espetaculares ações de
limpeza da corrupção endêmica que campeia por quase todo o quadro político??

•

Para acabar com corrupção deslavada e endêmica associada ao sistema de toma-lá-dá-caísmo brasileiro
com sua venda de cargos, aprovação de emendas particulares de deputados, etc., por que é que não se
proíbe a ridícula “propaganda eleitoral” e se cria um “sistema de informações” eleitorais, incumbindo-se
TSE e TRE’s de criarem e manterem Portal e bancos de dados de memoriais enxutos dos candidatos
passados e da eleição em curso, bem como de organizarem ou promoverem a organização debates
isonômicos de programas e propostas ao vivo dos candidatos em TV’s públicas com gravação de vídeos
a serem “puxados” (links) via Portal (Ver Sugestões) ?

•

Existe democracia de verdade sem imprensa livre e responsável?

•

Por que no topo das pirâmides dos poderes estão: sujeitos supremos suspeitos? Não é hora de revisar quem
indica as sumidades jurídicas e executivas do país (associações profissionais e científicas em listas
sêxtuplas?)?

•

Por que é contado como tempo de prescrição de uma pena imputada aquele tempo que foi “perdido”
durante as “análises e decisões” dos inúmeros recursos inocuamente impetrados?
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•

Por que advogado que defende réu criminoso, jurando, de pés juntos, que seu cliente é inocente, apesar
de todos os indícios e provas desfavoráveis, procrastinando com recursos processos intermináveis, não
é processado por retardar a justiça e por falsidade ideológica ou perjúrio?

•

Para o bem da preservação semântica de uma língua e, assim, evitar mal-entendidos e discussões inúteis
entre pessoas, grupos e povos, um bom dicionário é “um pai dos burros” ou, como prefiro, “um pai dos
inteligentes”?

•

Por que TODAS AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS do País não implantam CURSOS PRÉ
ENEM/VESTIBULAR (presencial noturno(?) e complementar em EAD- Ensino À Distância pela
internet?) para candidatos carentes do 3o ano e/ou já formados no NÍVEL MÉDIO, selecionados por
critérios objetivos de dificuldades financeiras e estudo deficiente (escolas fracas) com o compromisso
garantido de estudo, para se prepararem aos concursos ENEM e Vestibular, levando a,
progressivamente, ter condições de igualdade e, assim, se prescindir do PROBLEMÁTICO SISTEMA
DE COTAS, tanto para acesso à universidade quanto ao serviço público?
(Ver http://mw.eco.br/zig/emails/COTAS.pdf )
[início]

