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   Atualizada em   05/10/20   Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

POLÍTICA NO BRASIL 

 PARA AS ELEIÇÕES DE 2020 

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'; 
'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) 
 

[Encarte em 5/10/20: Ver para as eleições seguintes: http://mw.eco.br/zig/sug/POL_01_Portal.pdf]  
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Comentários & Réplicas 

De: Roberto d'Avila [mailto:rsfdavila@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 08:52 

Para: Manfredo Winge 
Assunto: Re: PARA AS ELEIÇÕES QUE SE APROXIMAM E AS SEGUINTES: 

Opa, bom dia, Manfredo. excelente. A pandemia faz correr mais por um lado, trabalhando em 

home office, e por outro sobra um tempo. Voltarei a contribuir lá no Glossário. 
Que momento passam o país e o mundo! Ignorância e negacionismo, Idade Média em meio  a 

tanto conhecimento e tecnologia. Falhamos gravemente na educação, não só aqui. 
  
 Atenciosamente, 
Roberto d'Avila,  
Geólogo 

 
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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