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Caros amigos, colegas, políticos e demais, 
 
ASSALTO de cerca de 90%  aos valores (cerca de R$ 900 milhões –> comparar com o 
fundo eleitoral abaixo) já previstos e bem planejados para as pesquisas científicas, bolsas de 
pós-graduandos, bolsas de iniciação científica, etc. programadas por Universidades Públicas do 
Brasil, com tudo previsto e detalhado para o Exercício de  2022.  
É MUITA IGNORÂNCIA!! 
 
CONSEQUÊNCIAS, entre outras: 
– descontinuidade, irreversível em certos casos, de programas de longo prazo nas pesquisas 
científicas que, entre outras metas, buscam: soluções sanitárias com medicamentos, vacinas, etc., 
incremento e aumento de produtividade de setores essenciais como produção de alimentos,  de 
novas linhas tecnológicas na busca de fontes de energia alternativa e de equipamentos 
relacionados (eólicos, hidro cinéticos, captação de energia geotérmica, hélio térmica,...), etc.. 
- fuga de cérebros de cientistas recém preparados (pobre futuro do Brasil!!) e, principalmente, de 
cientistas experientes e reconhecidos que irão trabalhar em centros de pesquisas em outros 
países mais consequentes e respeitadores da Ciência (é o  Brasil atual regredindo a passos largos 
em poucos anos!!),..... 
- consequente desmonte de alguns laboratórios destes pesquisadores e pós graduandos, etc. 
- desmonte (asfixia$$$ aos órgãos universitários de ensino, extensão e pesquisa colocando uma 
sombra pesada no futuro da NOSSA PÁTRIA AMADA. 
 
ENQUANTO ISTO, passa a boiada, e vão os políticos, no legislativo tomado pelo centrão 
(COM O SIM DO EXECUTIVO),  
- criando condições como à da IMPUDENTE LEI DA IMPROBIDADE PARA 
PROTEÇÃO DOS CORRUPTOS;   
- aumentando o ANTIDEMOCRÁTICO FUNDO ELEITORAL (previsão de R$5 
bilhões ou seja 5,6 vezes maior do que foi roubado da área de ensino e pesquisa pública),e 
etc. etc. em afrontas sistemáticas à ALMA DA NOSSA CONSTITUIÇÃO!! 
 
Assim, com conhecidas exceções, temos muitos políticos despreparados, que nunca produziram 
nada, eleitos por um sistema absurdo de “competição” COM USO E ABUSO DE 

PROPAGANDAS MILIONÁRIAS (causa de muita da corrupção que impera) para ver quem 
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aparece mais à “massa ignara” e mentindo, desbragadamente, com promessas que nem serão 
cumpridas... e, claro!!! os salvadores da pátria e outras figuras arrogantes (ou seja, ignorantes) 
também aí se fazem presentes. 
 
E, assim, aí vêm junto, como sempre, as malditas EMENDAS PARLAMENTARES que são 
um escracho à Democracia, com deslocamentos de recursos e do poder da caneta, 
gerando uma TOTAL FALTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO do Pais 
(ver sugestão para corrigir: https://mw.eco.br/zig/sug/ADM_03_Planej_Exec_Publ.pdf ) e de 
maior vergonha na cara ainda ao buscar uma outra maldita ação que se chama REELEIÇÃO, 
inteligentemente colocada como PROIBIDA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988!!.  
Obs. Esta proibição foi extinta por ação coordenada por FHC, então presidente buscando (e 
conseguindo) se reeleger. Recentemente, ele fez o mea culpa, dizendo que foi um GRANDE 
ERRO. Ele deveria agora ajudar a voltarmos à proibição constitucional (PEC) de reeleição para 
o mesmo cargo. 

 “Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo” [Eça de 
Queiroz, pensador/escritor]. 
 
A reeleição e suas propagandas eleitorais são gastos inúteis (e muitas vezes sem comprovação 
correta dos recursos públicos despendidos!!!) deste perverso fundo eleitoral e que tira recursos 
importantíssimos de áreas críticas como ás ligadas a MATAR A FOME DOS DESVALIDOS 
e, associadamente, de criar empregos públicos para esses desvalidos, principalmente em  ações 
comunitárias, limpeza, etc. junto às escolas de suas regiões periféricas, favelas, etc.  
 
Teria muita mais coisas para arrolar, mas prefiro apresentar um pout pourrit com extratos de 
críticas e de sugestões, maiormente tiradas do site: https://mw.eco.br/zig/PENSE.pdf  e que 
são reunidas em um ANEXO a esta mensagem.   
Quem sabe, se, entre elas, algumas darão o que pensar para definir leis e regramentos para 
melhorar o quadro horrível e perigoso que estamos vivendo? 

 
Saudações a todos, 
Manfredo Winge - https://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) 
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 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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