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 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

ENSINO, PESQUISA E POLÍTICA EM 2020 - Comentários 
 

APESAR DE TUDO !!! O BRASIL TEM GRANDE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

 

 

©Pesquisadores da UFSCar estão desenvolvendo testes rápidos para detectar novo coronavírus  

Dispositivo identificará partes do RNA viral na saliva de indivíduos infectados. Grupo tem ainda outras iniciativas, como o 
desenvolvimento de sensores para monitorar a presença do patógeno no ar e em sistemas de esgoto.  

 
Ver em: http://agencia.fapesp.br/pesquisadores-da-ufscar-estao-desenvolvendo-testes-rapidos-

para-detectar-novo-coronavirus/33149/  

 
COMENTÁRIOS & RÉPLICAS 

De: Manfredo Winge  
Enviada em: quarta-feira, 13 de maio de 2020 20:22 
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: COMENTÁRIOS: ENSINO, PESQUISA E POLÍTICA + BOLETIM FAPESP: Pesquisadores da UFSCar estão desenvolvendo testes rápidos para detectar novo coronavírus 

  

Prezados políticos, caros colegas, amigos e demais, 
seria importante se o ministro da Educação, o outsider Weintraub, começasse a rever seu foco 
de  “abobrinhas” irresponsáveis na rede “social”, tais como o de atacar a China criando sérios 
constrangimentos diplomáticos, e passasse, URGENTEMENTE, a cuidar do quintal para o qual 
foi, supostamente, escolhido que é o de COORDENAR O PLANEJAMENTO E A AÇÃO para o 

ENSINO, EDUCAÇÃO (cidadania) e PESQUISA CIENTÍFICA do PAÍS sem praticar a deletéria 
política de TERRA ARRASADA DO QUE JÁ EXISTE bem consolidado, desde muito tempo, sob o 
autoritário, pretenso e ridículo viés de limpeza ideológica, típica de governos “fortes”.  
O NOSSO PATRIMÔNIO em recursos humanos, laboratoriais e materiais nesta área, que vêm 
PRODUZINDO tantos SABERES e TECNOLOGIAS (Ver exemplo no artigo da pesquisa acima 
linkada), está DERRETENDO pelos CORTES DE RECURSOS FINANCEIROS, pela FALTA de PLANO 

NACIONAL DE ENSINO e PESQUISA e pela CONSEQUENTE FUGA DE SÁBIOS, CIENTISTAS, 
PÓSGRADUANDOS, TÉCNICOS AUXILIARES DE ALTO NÍVEL para o EXTERIOR.  

Esta situação, que se agrava dia a dia, traz reflexos negativos imediatos em nosso 
desenvolvimento econômico/social e, certamente, PREJUDICARÁ várias gerações futuras visto 
que o ENSINO e a PESQUISA PÚBLICA de QUALIDADE são as garantias da continuidade da boa 
formação e capacitação profissional dos milhões de brasileiros que  acorrem e continuarão 
acorrendo à Universidade e quanto mais as universidades tiverem competência, melhor será a 
formação dos profissionais que farão o BRASIL DO FUTURO incluindo, claro, MELHORES 
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PROFESSORES de todos os níveis de ensino para a educação pública desde a pré-infância até a 
universidade, “produto” este que não interessa a grupos e economistas rentistas mas é 
fundamental para o crescimento firme, continuado e harmônico da nossa Nação Democrática. 
Gastar recursos e investimentos públicos significativos para apoiar o crescimento de exportação 
de bens primários, de indústrias antiquadas, etc. é  levar o nosso País à dependência “eterna” e 
cativa como exportador de altos volumes/tonelagens de baixo valor agregado do variável e 
nervoso mercado comprador. 
Nosso foco deveria ser, como todos os países que cresceram muito (Japão, Coréia, Alemanha e 
outros, China inclusive), o aprimoramento de nosso CAPITAL HUMANO, mais significativo do 
ponto de vista humano e de altíssimo retorno sócio-econômico. Ainda mais quando, no mundo 
capitalista que se vive, vamos ter uma concorrência muito séria que é a IA, Inteligência Artificial. 
Além disso, é, sem dúvida, o caminho mais tranquilo e pacificado para a diminuição rápida de 
NOSSA VERGONHOSA E PERIGOSA DESIGULADADE ECONÔMICO/SOCIAL. 
Claro que para tanto, devemos escoimar de nossa política, também e pelo voto, os atores e 
defensores do obscurantismo e da regressão social a patamares medievais das crendices, da 
intolerância, da arrogância, das maldades, do crime de cima a baixo escalão e de direita ou 
esquerda, etc. através do primado e da defesa, INTRANSIGENTE, DA DEMOCRACIA DE FATO. 

Assim, devemos, gregos e troianos, bolsonaristas e lulistas, sinistropatas e dextropatas, etc., 
buscar o caminho do bom senso e defender, com PRIORIDADE TOTAL, UM PROJETO 

AUDACIOSO, MAS PRAGMÁTICO, DE FORMAÇÃO DE GENTE (pessoas são o nosso principal 
patrimônio junto com nossa Natureza rica e exuberante) em um esforço comum de todas as 
forças vivas da Nação.  Felizmente existem vários grupos (como o “Todos pela Educação”), 
profissionais e políticos, jovens na maior parte, que vêm batalhando e alguns brilhando nesta 
linha. Sucesso a eles e que galvanizem todos os bons políticos a abraçarem esta causa antes que 
se tenha uma pandemia social nivelando, por baixo, a sociedade brasileira. 
Que novos bons ventos varram logo a pandemia viral e, de lambuja, tragam uma pacificação 
política redentora em que adversários não sejam , pura e simplesmente, considerados inimigos e 
busquem o diálogo e crítica construtiva para, entre outras coisas, varrerem de novo a deletéria 
reeleição que é foco, direto e indireto, da maior parte dos problemas de corrupção e 
político/organizacionais/administrativos públicos do País com raríssimos projetos sérios de 
Estado. 
Cordialmente, 
 
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) 

 
PS  esta matéria e comentários e réplicas agregados, se dentro do assunto e convenientes, serão postados no grupo: http://mw.eco.br/zig/emails/Ensino_Brasil.pdf 

 

MENSAGENS PARA GRUPOS DE WHATSAPP (Nov 2019) 
[26/11 14:58] Manfredo Winge: http://www.andifes.org.br/declaracoes-do-ministro-da-educacao-sobre-as/ 

[26/11 14:58] Manfredo Winge: Pedimos a todos aqueles que se formaram em universidades federais, que têm 

ou tiveram filhos alunos nessas instituições, e todos os que reconhecem o importante papel desempenhado pelas 

universidades federais, que compartilhem a nota da ANDIFES acerca das recentes declarações do Ministro da 

Educação sobre as universidades federais brasileiras. 
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© FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA:  http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2020/05/21/cora-ronai-que-papelao-forcas-armadas/ 
© FONTE O GLOBO :  https://oglobo.globo.com/cultura/que-papelao-forcas-armadas-24437259 
[Obs. Tenho postado muitos links para textos importantes como este, mas vários sites vêm sendo cancelados (“volatilizados” no universo cibernético). Assim, visando garantir a preservação futura 
desta memória importante, o texto é copiado abaixo, mas recomendo acessar o link acima para ver a fonte original e completa. Manfredo Winge] 

Cora Ronai: 
Que papelão, Forças Armadas 

  
  

  

A situação é tão desesperadora que, nesse momento, o coronavírus é o menor dos 

problemas do Brasil 

É madrugada de quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. O dia começou há pouco: digito essa frase 

às 00h37. Há oficialmente 271.885 casos confirmados de Covid-19 no Brasil e 17.983 mortes, 

mas o que o Ministério da Saúde diz não se escreve, até porque não temos ministro, não temos 

equipe no segundo escalão, não temos políticas federais minimamente confiáveis, não temos 

testes suficientes, não temos nada, nada, nada — além de alguns milicos brincando de médico e 

da certeza absoluta de ter o pior governo possível no pior momento imaginável. 

A situação é tão desesperadora que, nesse momento, o coronavírus é o menor dos problemas do 

Brasil. Já se prevê uma vacina em futuro razoável, adivinham-se possíveis anticorpos aqui e ali, a 

Ciência funciona e, mais cedo ou mais tarde, estaremos livres disso, assim como ficamos livres 

de outras doenças — a peste bubônica, várias gripes, a paralisia infantil, a meningite, a Aids. Elas 

não desapareceram, mas já as conhecemos e as combatemos com eficiência suficiente para não 

temê-las mais (ou não temê-las tanto). 

Mais difícil vai ser encontrar uma cura para a maldição que rege Brasília. E que não, não vem de 

2018, embora nesse ano tenha chegado a um patamar nunca antes atingido na História desse 

país. Saímos cheios de esperança da ditadura — para cair em Sarney e Collor. Elegemos 

Fernando Henrique — mas ele nos legou a reeleição, essa sim a verdadeira Herança Maldita, que 

fez com que todos os que se sentassem depois naquela cadeira desgraçada sonhassem em se 

fincar no poder até o fim dos tempos (ou, pelo menos, até o fim das reeleições possíveis). 

De desastre em desastre viemos dar aqui: um sociopata genocida apoiado por militares. 

Não é difícil entender Bolsonaro. Ele é um Napoleão de hospício com poder real, com a caneta 

que é, afinal, o sonho de todo Napoleão de hospício. Numa sociedade saudável, porém, 

Napoleões de hospício estão, obviamente, no hospício, e não na Presidência da República. 

O Napoleão de Hospício é doido, mas as pessoas que estão ao seu redor não são. 

Por isso, paradoxalmente, é tão difícil entender o fenômeno Bolsonaro, sobretudo para além das 

eleições. Eleitores desesperados (ou seja, quase todos, sempre) fazem qualquer coisa, de entregar 

países a tiranos ou cidades a rinocerontes. Mas uma coisa é entregar uma cidade a um 

rinoceronte, outra deixá-lo governar e, ainda por cima, incentivar os seus arroubos. 

Cacareco continuou no zoológico; Jair Bolsonaro é presidente. 

Os militares passaram os últimos 35 anos tentando mudar a imagem sombria que conquistaram 

durante a ditadura. Ainda que não possam reescrever a História, tiveram êxito. Respeitaram a 

constituição, trabalharam muito e falaram pouco. As pesquisas de opinião mostram que 

reconquistaram a confiança da população. 

Agora, como se 1964 não tivesse acontecido nunca, começam a sair dos quartéis e se aliam a um 

homem que foi afastado das Forças Armadas por indisciplina e deslealdade. 

http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2020/05/21/cora-ronai-que-papelao-forcas-armadas/
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Voltar para o SITE – Voltar para Ensino Público no Brasil 

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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