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 Atualizado em 27/09/20      Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

POLÍTICA NO BRASIL 

DIVULGAÇÃO ELEITORAL COM FIM DA 
“PROPAGANDA” E DO FUNDO ELEITORAL 

PRELIMINARES 
OS CHINELÕES DO CONGRESSO – David Coimbra 
DIVULGAÇÃO ELEITORAL SEM PROPAGANDA – Manfredo Winge 
PARA AS ELEIÇÕES DE 2020 E SEGUINTES – Manfredo Winge 
 
Enviada em: domingo, 2 de outubro de 2016 19:55 
Para: 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni (dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br); 'Dep. Osmar Terra 
(dep.osmarterra@camara.gov.br)'; 'Dep. Vieira da Cunha (dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Aécio Neves (aecio.neves@senador.gov.br); Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia 
(ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque (cristovam@senador.gov.br)'; Sen. José Serra (jose.serra@senador.leg.br); Sen. Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim (paulopaim@senador.gov.br)'; 'Sen. Pedro Simon 
(simon@senador.gov.br)' 
Assunto: DIVULGAÇÃO “PROPAGANDA” ELEITORAL & CRIME e CIA 
Para começar a entrar no assunto, socorro-me de cópia de e-mail enviado no começo do ano 
para políticos, amigos e colegas de profissão: 

 -------------------------- 
Enviada em: quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016 16:06 
Para: Mirtia  
Cc: Dep. Adão Villaverde; Dep. Beto Albuquerque; Dep. Margarida Salomão; Dep. Onix Lorenzoni; Dep. Osmar Terra Dep. Vieira da Cunha ; Sen. Aécio Neves; Sen. Alvaro Dias; Sen. Ana Amélia ; Sen. Cristovam Buarque ; Sen. Lasier 
Martins; Sen. Paulo Paim ; Sen. Pedro Simon  
Assunto: ENC: Projeto de lei prevê punição dura a quem falar mal de políticos na internet 
 

Sent: Thursday, February 04, 2016 1:56 PM 
Subject: Projeto de lei prevê punição dura a quem falar mal de políticos na internet 

   
Gravíssimo! Divulguem mais esta excrescência de nossos representantes! 
      http://g1.globo.com/globo-news/estudio-i/videos/v/projeto-de-lei-preve-punicao-dura-a-
quem-falar-mal-de-politicos-na-internet/4494215/ 
 
Querida prima Mirtia, Srs. políticos e demais, 
muito boa a apresentação da Maria Beltrão no Programa EstúdioI. 
O que é informado realmente é uma tragédia. É um absurdo esses projetos que intentam mudar 
e controlar até o rito já estabelecido da justiça e determinar penalidades que conflitam com 
dispositivos legais já instituídos, inclusive a CB. E sempre com vistas a proveito próprio, 
tentando obstruir a livre crítica (MORDAÇA) e visando reeleições continuadas para transformar 
as representações temporárias com que foram honrados pelo voto em cargos vitalícios ou quase 
através de muito marketing dirigido a eleitores com baixo nível de conhecimentos e, também, 
por  escolha dos “bons de voto” (jogadores de futebol, o homem do tempo....).  
O despreparo de nossos representantes do legislativo mostra que não há critério seletivo dos 
candidatos. Como legisladores e fiscalizadores do executivo, nossos eminentes representantes 
deveriam ser da elite brasileira, laboriosos, eficientes, com amplos conhecimentos e, sobretudo, 
ficha bem limpa com nota 10 em bons costumes. Deveriam passar por uma boa sabatina para se 
tornarem candidatos: uma espécie de vestibular. E os partidos aos quais se filiam deveriam ser 
corresponsáveis por (estas) péssimas seleções sem critérios robustos e as más consequências 
advindas (projetos ridículos, ausência de sessões, semana de 3 dias de muito blá-blá e pouco 
Brasil, etc., etc.). 
Aqui cabe uma sugestão ao TSE já formulada anteriormente: - ao invés de “propaganda” 
eleitoral marketeira, quem sabe “informação” eleitoral de todos os candidatos ao executivo e ao 
legislativo a cada eleição e apresentada na internet em sites do TSE e dos TRE’s (criando-se 
terminais- pontos de consulta em espaços públicos para o povo em  geral) com currículos 
sucintos e informações checadas sobre a formação profissional e social relevantes para o cargo 
pretendido, sobre a ficha “policial”, funções exercidas públicas e privadas importantes, 
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princípios econômicos e sociais defendidos, participação em projetos, obras, teses,  CPF, nome 
COMPLETO e apelido... (e foto ATUAL sem Photoshop) 
Nesta linha de crítica aos nossos nobres representantes, ver a crônica de David Coimbra (link 
abaixo). 
Abraços 
Manfredo  

 

Os chinelões do Congresso Nacional 
David Coimbra 

© Zero Hora – Ver em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/colunistas/david-coimbra/noticia/2016/02/os-
chineloes-do-congresso-nacional-4967488.html 

“A vaia dos deputados à presidente da República foi um dos 
momentos mais baixos da nossa democracia” 

DIVULGAÇÃO  (“PROPAGANDA”) ELEITORAL 

Manfredo Winge – 02/10/2016 

Propaganda implica, principalmente, em divulgar com arte e argúcia produtos ou 
serviços para vender mais e ter mais lucro. Prefiro o termo “divulgação” para o assunto 
objeto das ponderações a seguir sobre tão importante questão que até já envolve, agora, 
segundo noticiado na imprensa, a entrada de facções criminosas no nosso tecido social 
democrático, como advogados e políticos especialmente preparados para se imiscuir na 
sociedade brasileira, para garantir ao crime organizado e seus chefões uma vida mais 
tranquila enquanto o crime avança sobre a sociedade corroendo-a por dentro. 
Assim, passo a apresentar a seguinte sugestão/esboço de lei eleitoral: 
Art. 01- É responsabilidade do TSE em coordenação com os TRE’s proverem o povo 
brasileiro, em tempo hábil e à cada eleição, com as informações necessárias e relevantes de 
cada candidato a cargo eletivo do executivo ou do legislativo como a biografia do 
candidato, passado e presente, as expectativas e propostas se eleito. Essas informações 
devem ser disponibilizadas em portal na internet  de forma a se ter rápido e fácil acesso às 
mais significativas informações dos vários candidatos, permitindo cotejá-las facilmente 
quanto à vida pregressa, a qualificação e os programas e objetivos explicitados por cada um 
dos candidatos. 
& 1 – As informações serão apresentadas por cada candidato com o máximo de 
objetividade e concisão seguindo um roteiro básico do TSE e, uma vez formalizadas ao 
tribunal no máximo até 4 meses antes da eleição, não poderão mais ser modificadas. 
& 2 – O encaminhamento das informações será oficializado pelo Partido do candidato que 
auditará e chancelará a veracidade das informações. 
& 3 – A medida em que os dados desses memoriais forem disponibilizados na WEB, 
qualquer cidadão poderá questionar a veracidade das informações e encaminhar a crítica a 
comissão especial de auditoria do TSE ou do TRE que também fará buscas na Receita 
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Federal, PF e outros órgãos dentro do fulcro maior de se ter somente candidatos de ficha 
limpa, competentes para o cargo e nenhuma possibilidade de vínculos com estruturas 
criminosas. 
& 4 – Detectadas informações inverídicas o candidato é indiciado em processo de perda de 
direitos eleitorais e o seu partido é penalizado com multa. 
........... 
SUGESTÕES DE TÓPICOS PARA O SITE (dos TSE e TRE’s): 
Nome real e completo  
Apelido 
Nome completo da mãe 
CPF  e   CI 
Estado civil 
Endereço 
Profissão principal 
Profissão atual 
Nível escolar 
Especializações 
Por que quer o cargo (legislativo)? 
Pontos básicos de seu programa de governo (executivo)? 
Onde/como obteve conhecimentos da legislação referente ao cargo que almeja? 
Relacione cronologicamente os cargos públicos e privados principais exercidos, períodos, 
locais e 2 referências de pessoas. 
Processos e penas cumpridas 
Processos em recurso 
Etc.. 

Encarte em 4/9/19:  
ver em Pequenas Sugestões – Grandes Resultados, uma revisão dessa sugestão acima em:  

CRIAÇÃO DO PORTAL DOS CANDIDATOS  
COM EXTINÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL 

http://mw.eco.br/zig/sug/POL_01_Portal.pdf 

Obs. implantado este sistema, torna-se desnecessário o FUNDO 
ELEITORAL cujo uso desregula a isonomia nas eleições.   

 

 
PARA AS ELEIÇÕES DE 2020 E SEGUINTES 

O email a seguir foi enviado para políticos, jornalistas, colegas cientistas, etc. como sugestões 
para as eleições que se aproximam, mas, como o problema principal abordado é o mesmo da 
difícil questão de reforma eleitoral, abordado neste post, segue cópia abaixo e eventuais 
comentários e réplicas: 
 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: domingo, 27 de setembro de 2020 10:34 
Para: 'acir@senador.leg.br'; 'aecio.neves@senador.leg.br'; 'sen.airtonsandoval@senado.leg.br'; 'alvarodias@senador.leg.br'; 'ana.amelia@senadora.leg.br'; 'angela.portela@senadora.leg.br'; 'antonio.anastasia@senador.leg.br'; 
'antoniocarlosvaladares@senador.leg.br'; 'armando.monteiro@senador.leg.br'; 'ataides.oliveira@senador.leg.br'; 'benedito.lira@senador.leg.br'; 'cassio.cunha.lima@senador.leg.br'; 'cidinho.santos@senador.leg.br'; 
'ciro.nogueira@senador.leg.br'; 'cristovam.buarque@senador.leg.br'; 'dalirio.beber@senador.leg.br'; 'dario.berger@senador.leg.br'; 'davi.alcolumbre@senador.leg.br'; 'edison.lobao@senador.leg.br'; 'eduardo.amorim@senador.leg.br'; 
'eduardo.braga@senador.leg.br'; 'eduardo.lopes@senador.leg.br'; 'elmano.ferrer@senador.leg.br'; 'eunicio.oliveira@senador.leg.br'; 'fatima.bezerra@senadora.leg.br'; 'fernandobezerracoelho@senador.leg.br'; 
'fernando.collor@senador.leg.br'; 'flexa.ribeiro@senador.leg.br'; 'garibaldi.alves@senador.leg.br'; 'gladson.cameli@senador.leg.br'; 'gleisi@senadora.leg.br'; 'heliojose@senador.leg.br'; 'humberto.costa@senador.leg.br'; 

http://mw.eco.br/zig/sug/POL_01_Portal.pdf
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'ivo.cassol@senador.leg.br'; 'jader.barbalho@senador.leg.br'; 'joao.alberto.souza@senador.leg.br'; 'joao.capiberibe@senador.leg.br'; 'jorge.viana@senador.leg.br'; 'jose.agripino@senador.leg.br'; 'jose.maranhao@senador.leg.br'; 
'josemedeiros@senador.leg.br'; 'jose.pimentel@senador.leg.br'; 'jose.serra@senador.leg.br'; 'katia.abreu@senadora.leg.br'; 'lasier.martins@senador.leg.br'; 'lidice.mata@senadora.leg.br'; 'lindbergh.farias@senador.leg.br'; 
'lucia.vania@senadora.leg.br'; 'magno.malta@senador.leg.br'; 'maria.carmo.alves@senadora.leg.br'; 'marta.suplicy@senadora.leg.br'; 'omar.aziz@senador.leg.br'; 'otto.alencar@senador.leg.br'; 'paulo.bauer@senador.leg.br'; 
'paulopaim@senador.leg.br'; 'paulo.rocha@senador.leg.br'; 'pedrochaves@senador.leg.br'; 'raimundo.lira@senador.leg.br'; 'randolfe.rodrigues@senador.leg.br'; 'reginasousa@senadora.leg.br'; 'reguffe@senador.leg.br'; 
'renan.calheiros@senador.leg.br'; 'roberto.muniz@senador.leg.br'; 'roberto.requiao@senador.leg.br'; 'robertorocha@senador.leg.br'; 'romario@senador.leg.br'; 'romero.juca@senador.leg.br'; 'ronaldo.caiado@senador.leg.br'; 
'rose.freitas@senadora.leg.br'; 'sergio.petecao@senador.leg.br'; 'simone.tebet@senadora.leg.br'; 'tasso.jereissati@senador.leg.br'; 'telmariomota@senador.leg.br'; 'valdir.raupp@senador.leg.br'; 'vanessa.grazziotin@senadora.leg.br'; 
'vicentinho.alves@senador.leg.br'; 'waldemir.moka@senador.leg.br'; 'wellington.fagundes@senador.leg.br'; 'wilder.morais@senador.leg.br'; 'zeze.perrella@senador.leg.br' 
Assunto: PARA AS ELEIÇÕES QUE SE APROXIMAM E AS SEGUINTES: 
Prioridade: Alta 

PARA AS ELEIÇÕES DE 2020 QUE SE 
APROXIMAM E AS SEGUINTES: 

 Malandro demais sempre acaba se atrapalhando [provérbio popular].  

 "Mentira tem perna curta [provérbio popular]. Parafraseando esse provérbio:  A 
verdade pode demorar, mas acaba alcançando a mentira que tem pernas curtas. 
[Manfredo Winge – ago 2020].  

 Será que ao votarmos em candidato a mandatário que defende a tortura e/ou o 
torturador, a bala em criminoso ou suspeito já rendido e crimes análogos, não 
corresponde a assumirmos e autorizarmos tais crimes covardes de lesa-humanidade? 
[Manfredo Winge – Rev. fev 2019]. 

 Será que não são antidemocráticas as nossas eleições em que não são dadas aos 
eleitores as informações mínimas relevantes e verdadeiras de todos os candidatos 
para haver escolhas verdadeiramente representativas?  

[ver sugestões em “DESPESA NULA em campanhas eleitorais, a verdadeira e 
necessária reforma política” em: 
http://mw.eco.br/zig/emails/POL170902DespesaNulaEmCampanha.pdf ] 
  

 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 
mesmo cargo?  

VEJA MAIS FRASES, PROVÉRBOS,.. e PERGUNTAS (IN)CONSEQUENTES  em 

http://mw.eco.br/zig/PENSE.pdf 
  Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm  [confraria democrática do bom senso] 

         Webmaster:  1o SITE do IG/UnB 
                             Glossário Geológico Ilustrado 
                              SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 

       "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)  
Obs. Esse e-mail foi enviado por whatsapp também. 
 

Comentários & Réplicas 
 [27/9 11:49 AM] Silvia Richter: Será que o político comprovadamente corrupto teria o direito a se 
candidatar novamente? 
Será que 5 partidos políticos não seriam mais que suficiente para suprir as necessidades dos 
eleitores? 
Será que no Supremo Tribunal Federal o magistrado teria que ter uma carreira de ascensão 
independente de partido político e NÃO ser escolhido pelo governo, NÃO ser terrivelmente 
evangélico e SIM ter imparcialidade acima de tudo? 
E todos, sem exceção, terem suas rendas criteriosamente avaliadas com seus cargos...  
Eu sei... utopia. 
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5 
 

[27/9 2:16 PM] Manfredo Winge: Utopia não! Falta de cobrança  aos nossos representantes para 
que façam uma saneadora revisão  do sistema eleitoral/político,  começando por um estatuto 
dos partidos que são a raiz do sistema político  democrático. 

 
Voltar para:  SITE  ou   Para Reforma Política 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 
abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 
texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 
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