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Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

POLÍTICA NO BRASIL 

PLEBISCITO NACIONAL 
 
Texto de msgs enviadas por WhatsApp: 
Caro William OK mas, acrescentei minha sugestão no tópico sobre eleições. 
Abç Manfredo 
Repassando inclusive por e-mail para sairmos dessa sinuca de bico: 
=========== 
Camen Lucia ‘Prima: Carta’ publicada ontem no O Globo... 
“Para fazer "a revolução", não precisamos pegar em armas ou acabar com a vida de ninguém. A 
nossa "arma", são as redes sociais, acredite no poder que nós temos. Basta cada um fazer a sua 
parte e ampliar. 
Tá na sua mão. Na nossa mão. Seja bastante coerente.” 
 
Esta é uma Matéria que vale a pena repassar, chega de nepotismo e de interesses ardilosos! 
Carta publicada ontem no Globo por Gil Cordeiro Dias Ferreira 
 
✅QUE VENHA UM REFERENDO: 

✳ Voto facultativo? SIM! 

✳ Apenas 2 Senadores por Estado? SIM! 

✳ Reduzir para um terço os Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores? SIM! 

✳ Acesso a cargos públicos exclusivamente por concurso, e NÃO por nepotismo? SIM!!! 

✳ Reduzir os 39 Ministérios para 12? SIM! 

✳ Cláusula de bloqueio para partidos Nanicos de aluguel e sem voto? SIM! 

✳ Férias de apenas 30 dias para todos os políticos e juízes? SIM! 

✳ Ampliação do Ficha-limpa? SIM! 

✳ Fim de todas as mordomias de integrantes dos três poderes, nas três esferas, Tribunais de 

Contas e Ministérios Públicos? SIM! 

✳ Cadeia imediata para quem desviar Dinheiro Público elevando-se para a categoria de Crime 
Hediondo? SIM!. 

✳ Atualização dos códigos penal e processo penal? SIM! 

✳ Fim dos suplentes de Senador sem votos? SIM! 

✳ Redução dos 20.000 funcionários do Congresso para um quinto? SIM! 

✳ Voto em lista fechada? NÃO! 

✳ Financiamento Público das Campanhas? NÃO! 

✳ Horário Eleitoral obrigatório? NÃO! 

✳ Mandatos com 5 anos, para todos os cargos, e sem direito a reeleição? SIM!!! 

✳ Eleições Diretas e Gerais de 5 em 5 anos? SIM!!! 

✳ Ou de 3 em 3 anos com substituição de 50% dos vereadores deputados e senadores 
eleitos por 6 anos sem direito à reeleição para o mesmo cargo. Ver mais em 
http://mw.eco.br/zig/Pequenas_Sugestoes.pdf (incluído por Manfredo) 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/Pequenas_Sugestoes.pdf
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✳ Um BASTA! na politicagem  rasteira que se pratica no Brasil? SIM !! 
 
✅ O dinheiro faz homens ricos; o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens 
grandes. 
 
DIVULGUEM PELO MENOS PARA DEZ PESSOAS DA SUA RELAÇÃO 
VAMOS VER SE MUDAMOS O BRASIL?  
ESTÁ EM NOSSAS MÃOS. 
LEMBRE-SE: A FICHA LIMPA SÓ ESTÁ AÍ POR MOBILIZAÇÃO DO POVO!! 
 
O pior é que quase ninguém repassa, não sai às ruas como na Grécia, na Síria, no Egito etc. 
Vamos mudar isso! 
SE VAIS REPASSAR, MANDE UM "OK" AO REMETENTE. 
 

 
Enviada em: domingo, 17 de dezembro de 2017 10:33 
Para: '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'; '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  
Cc: Aristides Arthur Soffiati Netto (as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David Coimbra ; Francisco Marshall ; Juremir Machado ; Larissa Roso (larissa.roso@zerohora.com.br); Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha 
Medeiros; Paulo Germano (paulo.germano@zerohora.com.br); Percival Puggina ; Rosane de Oliveira 
Assunto: ENC: Plebiscito NACIONAL 
 

Prezados, foi-me encaminhado por WhattsApp pelo qual já repassei. 
Agora repasso por e-email. 
Att 
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) 

 
De: Alvaro  
Enviada em: domingo, 17 de dezembro de 2017 10:47 
Para: 'Manfredo Winge' 
Assunto: RES: Plebiscito NACIONAL 

Caro Manfredo, 
Ao pedir o não financiamento público de campanhas eleitorais sugere o sim para o 
financiamento privado. Entendo que o financiamento público, obviamente dentro de limites 
bem estabelecidos, é um mecanismo mais democrático. O financiamento privado-empresarial 
abre justamente o campo para a prostituição do mandato, o qual passa a ser dedicado à defesa 
dos interesses de seus financiadores. 
Como você vê isso? 
Forte abraço, 
Álvaro 

 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: domingo, 17 de dezembro de 2017 20:58 
Para: 'Alvaro' 
Assunto: RES: Plebiscito NACIONAL 

 

Prezado Álvaro, 
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O ELEITOR não precisa de propagandas suntuosas para fazer sua avaliação sobre os 
candidatos que só devem expor seu currículo e debater programas e problemas de governo. 
Precisamos é das informações fidedignas sobre todos os candidatos (*) e de debates que podem 
perfeitamente  ser veiculadas sob “patrocínio” das TVs e Rádios públicas sem esses ônus 
substancial que este políticos de hoje estão nos empurrando goela abaixo (2,6 bilhões tchê.. isto 
é muita sacanagem). 
 
(*) PORTAL DOS CANDIDATOS sob a coordenação do TSE e dos TRE’s. sugestões 

apresentadas em http://mw.eco.br/zig/sug/POL_01_Portal.pdf   

 
Poderiam talvez se permitir recursos captados (máximo de ?1.000?? reais/cpf) de pessoas físicas 
para custear  as viagens dos candidatos e se apresentarem em praças públicas com discursos 
e,  de preferência, com debates transmitidos, etc.. pelo País afora. 
.. que é que achas? 
MW 
 
De: Alvaro [mailto:santosalvaro2@gmail.com]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de dezembro de 2017 10:33 
Para: 'Manfredo Winge' 
Assunto: RES: Plebiscito NACIONAL 

Manfredo, 
Eu concordo, o que quis dizer é que só destacar a posição contrária ao financiamento público e 
não se referir ao financiamento privado o documento dá a entender que esse último possa 
ocorrer sem limites. E isso seria consagrar o sistema atual onde o financiamento privado tira 
totalmente o caráter democrático das eleições.  
Talvez melhor ainda fosse, além de se limitar o financiamento privado à pessoas físicas (com 
teto de doação), proibir a figura do marqueteiro, esse profissional especializado em engabelar a 
população. 
Abraços, 
Álvaro 

 
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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