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Somos todos canalhas?
From: Iran
Sent: Sunday, November 01, 2015 3:25 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Somos todos canalhas?

https://www.youtube.com/watch?v=r2rTjnTyGME&feature=youtu.be
De: Manfredo
Enviada em: segunda-feira, 2 de novembro de 2015 17:56
Para: Iran F. Machado
Cc: Dep. Adão Villaverde; Dep. Beto Albuquerque; 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: Re: Somos todos canalhas?

Iran, desculpe-me mas não posso concordar com o título do livro citado e com a
explicação dada no vídeo.
O professor e filósofo Clóvis da USP, especialista em ética, apresenta neste vídeo
pontos de vista interessantes sobre ética e moral, mas entremeados de
entendimentos políticos/socilógicos que me parecem bem pessoais, com trend
ideológico.
Além de alguns pontos menores a serem vistos ao longo do vídeo (ex.gr.: atribuir a
moral o conceito de que envolve exclusivamente questões de foro individual de uma
pessoa e não de um acordo ou tratado sobre costumes considerados bons ou maus
de uma tribo, sociedade, etc.), QUESTIONO:
1 - entende-se como CANALHA pessoa vil, velhaca, infame, ralé, de péssimo
caráter... e não como o Prof. que MINIMIZA este conceito, dizendo que canalha é
atributo de uma conduta pautada em interesses pessoais que passam por cima de
princípios de uma convivência coletiva. Assim, discordo do título do livro e acho
que a sociedade em geral não é canalha.
2 – a partir dessa conceituação, como por ele entendida, ele minimiza a
CORRUPÇÃO desvairada, esta sim canalha e assassina indireta, entre muitos outros
maus-predicados, que foi estruturada no País e foco da Operação Lava-jato.., AO
COMPARÁ-LA com delitos menores como estacionar em local proibido. Não cabe
essa comparação nem aqui nem na China.
Saudações éticas
Manfredo
From:Iran
Sent: Monday, November 02, 2015 11:07 PM
To:Manfredo
Subject: RE: Somos todos canalhas?

Manfredo,
Concordo que o raciocínio dele é reducionista. Todavia, uma grande verdade, a meu ver, é que os maus
parlamentares, os maus políticos, os empresários que cedem à tentação de obter vantagens ilícitas, seja
em obras públicas, seja na alteração de seus produtos para ludibriar o consumidor ou através de outros
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meios, tudo isso reflete a cultura da nossa sociedade.
Não existe esta separação nítida entre bons e maus cidadãos.
Eles são maus e nós, na plateia da vida, somos bons. Não é bem assim.
Nossa cultura, a cultura latino‐americana em especial, é marcada por defeitos graves que procuramos
minimizar nesses episódios envolvendo essas figuras que mencionei acima e que são os eternos vilões
apontados pela mídia.
Como se a mídia fosse formada por anjinhos de asas transparentes.
Estando esse comportamento tão enraizado na população brasileira, confesso que sou pessimista
quanto a uma melhoria no futuro, marcado que será por incertezas e injustiças que levarão à
exacerbação desse mau comportamento, e não a uma postura coletiva mais civilizada do que na
atualidade.
Abs, Iran

From: Manfredo
Sent: Saturday, December 10, 2016 4:22 PM
To: Iran
Cc: Dep. Adão Villaverde ; Dep. Beto Albuquerque ; 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
Subject: Re: Somos todos canalhas? revendo o vídeo!!!!

Obs. esta resposta ficou esquecida na pasta de rascunhos já há um ano mas, face ao quadro triste e grave do país
desestruturado por máfia cleptocrática pervasiva, achei conveniente tirar a poeria e enviá-la pelo espaço cibernético,
assim como o colega enviou o primeiro e-mail abaixo.
===================

Caro Iran,
revi o vídeo.. e não queria polemizar mais a respeito, porém o raciocínio? (raciocínio
envolve elemento cognitivo, não?) do Prof. de ética é polêmico e a sua exposição no
vídeo não é meramente reducionista, mas sim eivada de uma tendenciosidade
enorme que busca transformar o Petrolão organizado da destruição da Petrobrás e
os bilhões roubados e assacados do povo brasileiro em um probleminha ético
menor comparável (exemplo dele) a uma mera infração de estacionamento em local
proibido, mesmo que em uma contingência maior (!).
Acho também que estás errando abaixo ao reduzir a questão muito complexa que é
esta bagunça generalizada que vivemos em nosso país (criminalidade crescente,
economia decrescente, má distribuição de renda, aculturação, educação/ensino
deficientes). Não se pode partir de uma premissa (falsa para mim) de que temos
traços culturais ruins atávicos que não nos permitem lutar por um país melhor.
Nosso eleitor na média vota de acordo com o que acha “legal” e seguindo o que o
marketing eleitoral despropositado (cheio de trololós) e fora de foco procura nos
induzir a votar em determinados candidatos que pagam bem o marketeiro. Na
verdade o País está hoje (fim de 2015) entregue às moscas por falta de uma
administração necessariamente apartidária mas com autoridade (não autoritarismo),
administrativa e democraticamente distribuída até o nível de municípios, sem esta
concentração mais que exagerada de recursos no nível federal (o que atrai a
corrupção) e com deputados federais e senadores que, em grande parte, não tem
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preparo para sua função básica de legislar e fiscalizar e muitos se enlameando com o
toma-lá-dá-cá. Eles deveriam sofrer processo de exame e seleção completa para
sermos brindados por candidatos com conhecimentos suficientes, fichas-limpa total
e sob a responsabilidade total dos “partidos” que os abrigam. Afinal, representantes
do povo devem ser da ELITE, ou seja: os MELHORES, mais experientes e mais
probos possíveis para esta representação e, assim, fazer frente a empresários
coruptos/corrompidos.
Abraço
Manfredo

PS - só para não deixar dúvidas: não podemos concordar com outra “explicação”
dada frequentemente por pessoal que se acha e se diz “socialista” de que todos os
governos roubaram também... Pois então vamos atrás de todos esses sacripantas de
qualquer matiz e posição e partido:- cadeia para eles é o mínimo. A respeito de
prender “graúdos”, convém lembrar a alguns que minimizam a roubalheira que, em
um país com “políticos” mandantes e autocráticos autodenominados socialistas
como Cuba, a mera posição contrária ao regime ainda hoje envolve cadeia e já
envolveu muitos fuzilamentos pela ausência total de estado de direito garantido por
tribunais isentos para julgar os ditos “criminosos” que acabaram no paredón sob os
olhares complacentes de los heroes. A solução de melhor governo sempre será a
democracia com todo o respeito às leis e sob a permanente visão crítica e aberta de
toda a sociedade.
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O sonho de D. Pedro pelas mãos de
Lula, o condenado pela justiça brasileira
De: bbleybn@usp.br [mailto:bbleybn@usp.br]
Enviada em: quarta-feira, 12 de julho de 2017 18:56
Para: patrociniotomaz; Rui Gomes da Silva; Fabio Agra Medeiros; Manfredo Winge; ticiano; Wagner Amaral; Arlindo Pereira de Almeida;
Cezar Gouvêa; F. Alkmim; Gorki Mariano; Joaquim Torquato; Bartorelli; Carlos Schobbenhaus Filho; Monica Heilbron; pedrosasoares;
Ricardo Pessôa; aroldo misi; Celso Dal Re Carneiro

Assunto: O sonho de D. Pedro pelas mãos de Lula, o condenado pela justiça brasileira
CAROS AMIGOS
Passei em Monteiro e Sertânia - Paraiba e Pernambuco- acompanhando o cnal da trasposição. Até vê-lo
desaguar no rio Paraiba.
Senti uma grande emoção, Quero repassá-la aos meus amigos

O CANAL DA TRANSPOSIÇÃO VINDO DO S. FRANCISCO
1‐
2‐

O Canal da transposição após após 250 Km de embasamento brabo
O Canal abastecendo os nascedouros do Rio Paraiba, em Monteiro, e os meus
olhos de lágrimas, de graça e alegria
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De: Cezar Gouvêa [mailto:gucagouvea@yahoo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 13 de julho de 2017 16:50
Para: bbleybn@usp.br; patrociniotomaz; Rui Gomes da Silva; Fabio Agra Medeiros; Manfredo Winge; ticiano; Wagner Amaral; Arlindo
Pereira de Almeida; F. Alkmim; Gorki Mariano; Joaquim Torquato; Bartorelli; Carlos Schobbenhaus Filho; Monica Heilbron; pedrosasoares;
Ricardo Pessôa; aroldo misi; Celso Dal Re Carneiro
Assunto: Re: O sonho de D. Pedro pelas mãos de Lula, o condenado pela jsutiça brasileira

Meu querido amigo.
Vejo que os muitos anos decorridos desde que nos encontramos no velho Hotel da Bahia, não
diminuíram a potência do teu cérebro e o tamanho do teu coração, comparáveis à grandeza da
'Campina Enorme' que te trouxe à luz.
Acho que é uma característica das pessoas de caráter, o não esquecerem suas origens, não
renegar seu berço, e percebo com alegria que não perdes teu viés sertanejo, teu orgulho
nordestino. Lamentavelmente nos dias que correm raras vezes tenho visto isso preservado em
meus colegas dos tempos de Escola, nos amigos ainda vivos que remontam àqueles dias em que
nos conhecemos e lançamos os fundamentos da nossa amizade.
Hoje pertencem todos à elite mais destacada, à nobreza de raízes bragantinas, deixaram no
esquecimento as roças em que seus pais colonos se consumiram para dar-lhes condição de
frequentar uma Universidade na capital, são lordes imbuídos da missão sagrada de manter o
predomínio dos senhores da casa-grande.
Os anseios do povo trabalhador são vistos como ato contra seus interesses, aqueles que
defendem os deserdados são subversivos.
Uma obra como essa que resgata o teu Nordeste do flagelo da seca, não existe. O povo sofrido
obrigado à miséria, pela falta de assistência, bem a merece.
Me faço orgulhoso por ser teu amigo, por ler a emoção que te assalta quando vês essa obra
meritória iniciada pelo líder condenado. Eu estava precisando de uma mensagem como essa tua,
em dias tão aziagos,que abateram minha fé no nosso País e me trouxeram a vergonha de ter
nascido no mesmo pedaço de Mundo que essa canalha que nos cerca.
Com um grande abraço do teu amigo de sempre,
Cezar Gouvêa
De: Manfredo Winge
Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2017 19:49
Para: 'Cezar Gouvêa'; 'bbleybn@usp.br'; 'patrociniotomaz'; 'Rui Gomes da Silva'; 'Fabio Agra Medeiros'; 'ticiano'; 'Wagner Amaral'; 'Arlindo
Pereira de Almeida'; 'F. Alkmim'; 'Gorki Mariano'; 'Joaquim Torquato'; 'Bartorelli'; 'Carlos Schobbenhaus Filho'; 'Monica Heilbron';
'pedrosasoares'; 'Ricardo Pessôa'; 'aroldo misi'; 'Celso Dal Re Carneiro'
Cc: 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. José Fogaça ;
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. Alvaro Dias
(alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque (cristovam@senador.gov.br)';
Sen. Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim (paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein ; Aristides Arthur Soffiati Netto
(as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David Coimbra (david.coimbra@zerohora.com.br); Luis Fernando Verissimo; Lya
Luft ; Martha Medeiros; Percival Puggina ; Rosane Oliveira
Assunto: RES: O sonho de D. Pedro pelas mãos de Lula, o condenado pela jsutiça brasileira

Pô Cezar, qual é a tua meu amigo?
tens todo o direito de expor tua ideologia e de acreditar no teu líder e fazer apologia dele. Agora,
uma coisa que não gostei é que destes a entender teres estendido a todos a tua volta que não
compactuam com teu pensamento de serem canalhas; isto é demais.
Teu tom azedo me preocupa, cara. A política esta cheia de safarnagem e não é hora de
confundir amigos que pensam diferente como se inimigos fossem.
Vamos criticar MUITO MAS construtivamente, propondo soluções para esta sinuca de bico em
que estamos metidos. VEJA, p.ex., pontos de vista conflitantes - inclusive da
“transposição”citada por Bley - e ALGUMAS SUGESTÕES CONSTRUTIVAS linkados de
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ou contidos no site http://mw.eco.br/zig/hp.htm; já tive prazer de postar e discutir alguns dos
teus pontos de vista, assim como tenho postado de outros até de quem defende o perigoso
deputado pré candidato a presidente que apoia a tortura (talvez o ato mais covarde do ser
humano), mas sempre exercerei minhas prerrogativas, como responsável pelo site, de avaliação
de consistência e de civilidade nos pontos de vista, réplicas e tréplicas, de forma a não termos
pregação da violência, uso de termos chulos, ponderações muito confusas, xenófobas, racistas,
etc..).
Deixo claro que não acredito, baseado nos fatos e no bom senso, que o Lula que tanto defendes
e seus aliados sejam santos, ideólogos puros e que não têm responsabilidades na cleptocracia
institucionalizada em nosso País da qual, só por sorte, viemos a saber por conta de uma pequena
batida para pegar doleiros em um posto de gasolina com Lava Jato. Tenho trocado ideias com o
Bley que adora o trabalho que o governo do Lula realizou no Nordeste especialmente, mas
sempre estivemos de acordo que opções políticas não podem colocar muros entre amigos
democratas e amantes da geologia. Isto porque não somos (eu não sou) participantes de torcida
“organizada” (a semelhança de movimentos “sociais” que trancam ruas e fazem badernas
desestabilizando a ordem social) dessa política, não é?
Assim, vamos em frente examinando pontos frágeis de nossa democracia, mesmo que
pequenos, e que podem ser consertados, analisando-os e encaminhando sugestões aos nossos
lídimos representantes políticos e a jornalistas/cronistas c/c para nossos colegas (é o que estou
fazendo). Quem sabe alguma, como à de acabar com “propaganda” eleitoral, pegue e acabe com
a furunculose generalizada do toma-lá-dá-cá na nossa frágil democracia. (ver em
http://mw.eco.br/zig/Pequenas_Sugestoes.pdf ).
Com a amizade da turma 62 da Escola de Geologia e que vara os tempos
um abraço
Manfredo
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm
De: Cezar Gouvêa
Enviada em: sábado, 15 de julho de 2017 09:44
Para: Manfredo Winge; bbleybn@usp.br; 'patrociniotomaz'; 'Rui Gomes da Silva'; 'Fabio Agra Medeiros';
'ticiano'; 'Wagner Amaral'; 'Arlindo Pereira de Almeida'; 'F. Alkmim'; 'Gorki Mariano'; 'Joaquim Torquato';
'Bartorelli'; 'Carlos Schobbenhaus Filho'; 'Monica Heilbron'; 'pedrosasoares'; 'Ricardo Pessôa'; 'aroldo misi';
'Celso Dal Re Carneiro'
Cc: '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; Aristides Arthur
Soffiati Netto; Carolina Bahia; Cláudia Laitano; David Coimbra; Luis Fernando Verissimo; Lya Luft; Martha
Medeiros; Percival Puggina; Rosane Oliveira
Assunto: Re: RES: O sonho de D. Pedro pelas mãos de Lula, o condenado pela jsutiça brasileira

Caro Manfredo.
Enviei uma mensagem ao meu amigo B. Bley, em que destaco a integridade de sua posição, preservando
suas raízes muito bem plantadas lá na sua Campina Grande, Paraíba, e contraponho a essa postura que,
para mim, atende tudo o que espero do caráter de uma amigo, a pretensa nobreza que assumem colegas
cujas origens conhecíamos de sobejo no pequeno grupo que formavam os estudantes de Geologia da
URGS.
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Não faço exposições ideológicas porque não me cabem, nem me submeto a nenhum "líder", atitude mais
usual entre useiros das camisas negras ou verdes, muito menos faço a "apologia" de marmanjos.
Isso não me impede, entretanto, de reconhecer aqueles que trabalham pelo progresso de meu País e para
reverter o desnivelamento que historicamente flagela a maioria da nossa população.
Não chamei de "canalhas" nenhuma das pessoas que comigo se relacionam, pelo princípio basilar de que
não tenho contato com essa categoria de indivíduos que, há que reconhecer, medram na nossa sociedade
e compõem a maioria da classe política, inclusive na sua fatia gaúcha, com que te comprazes relacionar.
A única coisa que não posso impedir, entretanto, é que consideres da tua medida essa carapuça, e te
decidas a enverga-la por teu próprio gosto.
Mais do que tudo, Manfredo, quem coloca "muros entre amigos" são aqueles que propagam e praticam a
velha política da "casa-grande x senzala", que desrespeitam as instituições democráticas, que rasgam
direitos já quase seculares, que acusam supostas falhas de gente de uma facção enquanto coonestam
crimes gritantes de outra, que levam à desgraça, à fome, à miséria, à ignorância à doença e à morte,
polpudas parcelas desse povo sofredor. São essas condições objetivas que levam à rua as "torcidas", os
movimentos sociais que parecem não merecer teu apreço, que gritam, berram e interrompem o ordeiro
fluxo dos carros de luxo e das SUVs, para que seus clamores sejam ouvidos.
Se essa minha posição te situa de um lado do tal muro e eu do outro, meu colega Manfredo, paciência.
Não abro mão de minhas posições porque sei que - embora minha posição pessoal nada signifique no
contexto histórico - a História me dará razão, e o povo do "outro lado", não importa o destaque da posição
que ora ocupam, será ejetado no lixo histórico, quando não acomodados naquele nicho em que pontificam
Calabar, Silvério dos Reis, Plínio Salgado, Lacerda, acompanhados de uma massa amorfa e mal cheirosa
que a ninguém ocorre pretender o parentesco.
Tendo esclarecido o que disse e o que penso, firmo a mensagem para que a ninguém mais possa ser
atribuída.
Cezar Gouvêa
De: Manfredo Winge
Enviada em: sábado, 15 de julho de 2017 16:38
Para: 'Cezar Gouvêa'; 'bbleybn@usp.br'; 'patrociniotomaz'; 'Rui Gomes da Silva'; 'Fabio Agra Medeiros'; 'ticiano'; 'Wagner Amaral'; 'Arlindo
Pereira de Almeida'; 'F. Alkmim'; 'Gorki Mariano'; 'Joaquim Torquato'; 'Bartorelli'; 'Carlos Schobbenhaus Filho'; 'Monica Heilbron';
'pedrosasoares'; 'Ricardo Pessôa'; 'aroldo misi'; 'Celso Dal Re Carneiro'
Cc: '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'; 'Aristides Arthur Soffiati Netto'; 'Carolina Bahia'; 'Cláudia Laitano'; 'David Coimbra'; 'Luis Fernando
Verissimo'; 'Lya Luft'; 'Martha Medeiros'; 'Percival Puggina'; 'Rosane Oliveira'
Assunto: RES: RES: O sonho de D. Pedro pelas mãos de Lula, o condenado pela jsutiça brasileira/ TRÉPLICA

Amigo Cezar,
talvez tenha entendido muito mal o teu e-mail que, aliás, também me foi endereçado em c/co.
Tomara que sim; tomara que eu tenha me enganado e descumprido uma das máximas da
administração: “antes de discutir, tire as dúvidas para não confundir o que teu colega ou
funcionário aparenta dizer com o que ele realmente pretende dizer”.
Pronto: não vou mais polemizar contigo sobre esse e-mail, pois, apesar de não concordar com
muitas das tuas ponderações e de suas assertivas (por sinal, não me relaciono com políticos; só
conheço alguns), sei que temos um eixo comum de desiderato utópico: - viver - e que nossos
descendentes também vivam - em uma democracia com justiça ágil, isenta e coerente, sem
salvadores da pátria nem pais do povo, com liberdade responsável, honestidade, liberdade de
livre-empreender com responsabilidade e, maior que tudo: - que todos os cidadãos e viventes
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em nosso país, venham, cada vez mais a ter níveis de oportunidades iguais para que os mais
pobres cresçam em todos os sentidos sob o seu próprio empenho sem depender de um
ESTADO TUTELADOR, a não ser para os desvalidos, de nascença ou não, e que realmente
precisem de apoio para ter uma vida digna.
Paro aqui, informando que postarei no site http://mw.eco.br/zig/hp.htm essas discussões, que
julgo serem bastante didáticas, mais especificamente na “página”
http://mw.eco.br/zig/emails/Somos_Todos_Canalhas.pdf . Essas discussões nasceram a partir
de e-mail do amigo Bley, eufórico com a água que corre pelos canais da “Transposição do Rio
São Francisco” e que será objeto de outras considerações em e-mails a serem, também,
transcritos mas para a página
http://mw.eco.br/ig/pvista/DesafiosTransposicaoSaoFrancisco.htm do primeiro site do
IG/UnB criado em 1995 nos primórdios da WEB.
Abraços
Manfredo

