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Pout pourri  DE EXTRATOS DO SITE  https://mw.eco.br/zig/PENSE.pdf   
 

 Será que Pelé estava certo quando disse que o povo não sabe votar? Talvez parcialmente sim, por dois motivos, 
ou mais: 1º, porque em toda a escola (nível médio ou até antes) deveria se desenvolver o hábito do bom, 
objetivo, conciso e democrático diálogo, aprendendo o que é política, a receber e fazer críticas construtivas e 
outras práticas dialéticas, inclusive simulando e praticando processos eleitorais para escolhas, ex.gr., de 
representante de turma com autoridade para, representando-a, levar, com responsabilidade, críticas e sugestões 
aos professores e até à diretoria; 2º, porque, por mais instruído que seja o eleitor, sempre precisará ter 
informações verídicas e essenciais para decidir o melhor voto sobre os candidatos o que não acontece hoje, pois 
ele é (somos) guiado por propagandas custosas sem dados essenciais dos candidatos, situação que afeta mais a 
maioria de baixa escolaridade. (Ver a Sugestão: PORTAL DOS CANDIDATOS).  [Manfredo Winge – set 2020]. 
 

 O voto “útil” (democraticamente inútil) em casos de 2º turno, ao ser usado em massa para apoiar qualquer 
candidato só porque o eleitor não quer ver nem por sombra o rival no poder, não leva o pleito a ser viciado pelo 
voto negativo? Não é a democracia que perde? Evitar erros é muito melhor do que corrigi-los, ainda mais em 
política representativa e democrática. Não seria o caso de se criar uma nova opção de “voto REJEIÇÃO” de 
todos os candidatos relacionados na tela ou cédula caso nenhum fosse  considerado pelo eleitor como 
competente para o cargo? Inclusive e principalmente os em disputa final para presidente, governador ou 
prefeito?  Nesta proposta, caso ganhasse a rejeição, outros candidatos deveriam ser apresentados pelos partidos 
para uma nova eleição específica para o mesmo cargo tendo em vista a decisão majoritária dos eleitores 
impugnando todos os anteriormente apresentados.  Obs. Isto aprovado obrigaria todos os partidos a serem 
muito mais sérios do que hoje selecionando melhor os seus candidatos. [Manfredo Winge – Rev. fev 2019]. 
 

 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, 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? Está certo que analfabeto pode 
votar, mas, ao contrário do que muitos defendem dizendo que não se pode botar maiores barreiras a 
candidaturas em eleições, será que os candidatos a parlamentares e também, os a executivos (outsiders 
principalmente), não deveriam ser selecionados com rigor através de provas de capacitação. Afinal eles devem 
ser representantes do POVO  e não da IGNORÂNCIA do povo. [Manfredo Winge, Rev. mar 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? 
(Sugestões em “DESPESA NULA em campanhas eleitorais, a verdadeira e necessária reforma política 
 

 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? 
 

 Brasil, pátria amada (“idolatrada”) e respeitada por suas lindas florestas, serras, rios, montanhas e riquezas mil, 
mas seu principal tesouro é a sua gente tão diversificada que exige, para  se tornar cada vez mais educada, 
sábia, trabalhadora, solidária e gentil, programa prioritário e mobilizador de ensino inteligente e permanente. 
[Manfredo Winge – abr 2019]. 
 

 Política não é profissão. É liderança/representação popular temporária. [Manfredo Winge] 
 

 “Nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada.” [Otto von Bismarck - 

estadista unificador (Chanceler de Ferro) da Alemanha no século XIX – Colab. Harmut Beurlen – jan. 2019]  
 

 “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como são feitas as salsichas e as leis.” [Otto von Bismarck 

- estadista unificador da Alemanha no século XIX – Colab. Harmut Beurlen – jan. 2019] 
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 Todos os candidatos a cargos eletivos deveriam ter passado por exames de qualificação e de análise psicológica 
visto que é um contrassenso que um líder ou um legislador que venha a nos governar  ou a fazer e avaliar leis 
não esteja habilitado, técnica e psicologicamente, para o cargo. [Manfredo Winge – mai 2019]. 

 

 “Todos nós sabemos que é muito melhor prevenir do que remediar, mas vivemos remediando”.. [jornalista Maria 

Beltrão em programa de TV- Estúdio_i] 
 

 Lembrar sempre que a solução, rápida e efetiva, exige um bom entendimento de qual é o problema ou 
problemas em jogo. [Manfredo Winge – dez 2018] 

 

 Planejar.. planejar..planejar.. e, então, tudo Ok? Ok, aí é aprovar para só executar no tempo certo e programado, 
com recursos e tudo o mais garantido conforme previsto (ver sugestão). [Manfredo Winge – mar. 2018] 

 

 “A substituição do dado e do argumento pela opinião é uma tragédia coletiva. Vivemos o triunfo da vontade, da 
minha vontade.” [Leandro Karnal – artigo “Magia e Ciência”, caderno DOC- Zero Hora – fev. 2019] 

 

 Fanatismo de qualquer natureza – religioso, político, pseudocientífico..- sem o mínimo indispensável de análise 
sempre acompanhada por boa dose de ceticismo, assim como moralidade exacerbada e a falta de senso crítico 
em questões socialmente relevantes, são forte empecilho para o desenvolvimento democrático de nações, clubes, 
tribos, famílias,.. e que, não raramente, levam a estupidez de injustiças, intrigas, atitudes de vias de fato desde 
pessoais até guerras entre nações. [Manfredo Winge – Rev. jan 2019]. 

 

 Fanatismo, principalmente de natureza religiosa e política, é deletério e pode levar a extremos de embotamentos 
do construtivo e racional espírito crítico da espécie humana com perda do espírito fraternal, da alteridade, bem 
como levar multidões à explosão de violência, injustiças,.. com significativo atraso civilizatório da Nação. 
[Manfredo Winge – set 2021]. 

 

 “Para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada”. [Juiza Patrícia Acioli, assassinada em 2011 por policiais militares que 

mandou prender por terem assassinado um menino vendedor de balas]. (Ver pergunta). 
 

 Por que são cada vez mais comuns os “incidentes”, “acidentes”,..(massacres ?) de policiais ou militares que 
“abordam” carros suspeitos resultando em muitas mortes de inocentes? Talvez, isto não ocorresse se: (1) 
autoridades não incentivassem ações precipitadas de agentes da lei (policiais/soldados) despreparados através de 
frases de efeito como “bandido bom é bandido morto”, ou “suspeito de portar fuzil tem que ser abatido” (Será 
que o ‘suspeito’ não pode ser um refém de criminosos, ‘isca’ com familiares ameaçados?), (2) existisse um 
protocolo rígido como, p.ex.: antes de atirar para matar pessoas, os agentes da lei, policiais/soldados, deveriam 
atirar mirando os pneus dos carros e, se a pé, dando tiros de advertência para o ar e, no máximo, tentar atirar nas 
pernas, reservando a pontaria  mortal só para casos de real revide, (3) passassem todos a usar as câmeras 
filmadoras em suas ações, (4) usassem mais inteligência e menos balas e (5) fosse ensinado a todos agentes da lei 
que o mérito maior da atividade deles se dará cada vez que conseguirem capturar os suspeitos, e até os 
infratores, com  vida e sem outra mortes, incluindo às de por bala perdida devido despreparo total. [Manfredo 

Winge – abr 2019, revis. set 2021]. 
 

 País que “incentiva ($$?)” a produção de commodities, ao invés de investir maciçamente no ensino e pesquisa e 
desenvolvimento industrial e de serviços  transformadores, será escravo desse mercado de pouco valor agregado 
e altos custos e terá, sempre, desequilíbrios econômicos, políticos e sócio ambientais. [Manfredo Winge – abr 2020]. 
 

 Um país que não se lança a investir, de forma continuada e sistêmica, no aprimoramento do ensino e da pesquisa 
e do consequente desenvolvimento profissional, científico e tecnológico, é um país que sempre ficará no atraso 
mundial e com sérios problemas sociais e econômicos decorrentes da ignorância e da incompetência. [Manfredo 

Winge – jan 2021]. 
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 Povo inculto e iletrado é facilmente enganado. [Manfredo Winge – fev 2019].  
 
Na pauta de qualquer nação, que objetiva ser democrática, deve constar, sempre e prioritariamente, o Ensino e a 

Educação lastreados no conhecimento real e laico, sem interferência de religiosidades, catequização politica, 

ideologias do atraso, etc. [Manfredo Winge – jun 2021]. 
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