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POLÍTICA NO BRASIL

PREMONIÇÃO EM POESIAS DE PEDREIROS
NA CÚPOLA DO PLENÁRIO DO CONGRESSO?
De: Manfredo Winge
Enviada em: sábado, 21 de outubro de 2017 11:34
Para: 'Dep. Adão Villaverde'; Dep. Beto Albuquerque; Dep. José Fogaça ; Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni; 'Dep. Osmar Terra'; 'Dep. Vieira da Cunha'; Sen. Alvaro Dias; 'Sen. Ana Amélia'; 'Sen. Cristovam Buarque'; Sen.
Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein
Cc: Aristides Arthur Soffiati Netto; Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David Coimbra; Francisco Marshall; Larissa Roso; Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha Medeiros; Paulo Germano; Percival Puggina ; Rosane de Oliveira
Assunto: Poesias na cúpola do Congresso

Prezados,
Recebi por whattsapp e repasso esta beleza de vídeo. Favor repassar também.
Parece que os poetas pedreiros já adivinhavam que viria esta corrupção generalizada com locus
principal no Congresso e que, nos últimos anos, já está inclusive espraiada pelo Brasilzão afora.
Não podemos mais votar nesses mesmos que aí estão emporcalhando a nobre representação do
POVO BRASILEIRO.
ABAIXO A REELEIÇÃO como já estava PROIBIDO na Constituição de 1988.
Todos – TODOS –corruptos deverão prestar contas e pedido de perdão ao povo brasileiro,
devolvendo tudo o que foi pilhado e, além disso, submeterem-se à justiça para serem
devidamente punidos pelo crime de corrupção, quadrilha, etc.
E que o crime de CORRUPÇÃO PÚBLICA passe a ser considerado HEDIONDO.
E que os PARTIDOS tomem vergonha na cara e preparem BONS E EXEQUÍVEIS
PROGRAMAS democráticos de governo que sejam SEGUIDOS por eles para nunca mais
usarem o criminoso toma-lá-dá-cá porque só terão o apoio do POVO se eleitos forem sem
trampas e sem “propagandas” enganosas.
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm [confraria democrática do bom senso]
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"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)
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