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

POLÍTICA NO BRASIL 

ENTREVISTA DO JUIZ SÉRGIO MORO  
PROGRAMA RODA VIVA – TV CULTURA 26/03/2018 

De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]  
Enviada em: sábado, 31 de março de 2018 11:14 
Para: “CIRCURLAR” 
Assunto: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 
 

Ainda temos muitos juízes que honram seu cargo. Excelente.  
Para quem não assistiu, vale a pena “perder” 90 minutos (YOUTUBE): 

https://youtu.be/DqtPZVBhfNw 
 
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) 

Comentários & réplicas 
From: Cezar Gouvêa  
Sent: Saturday, March 31, 2018 4:57 PM 
To: Manfredo Winge  
Subject: Re: Fw: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 
 

Meu Deus, Manfredo! Esse cara destruiu a Engenharia pesada brasileira a mando das 
corporações multinacionais e da NSA, acabou com o Sistema Judiciário Nacional em conluio 
com a grande mídia, tendo a Globo por 'égua madrinha', exerceu uma justiça distorcida 
penalizando um lado do espectro político e desconhecendo os malfeitos do outro lado - ou seja, 
praticando a in-Justiça - em associação com esbirros do MP da republiqueta de Curitiba praticou 
as maiores arbitrariedades na contramão da lei e da ordem, afrontando até preceitos 
constitucionais, o que há para ver o admirar nesse "camisa nera" superinflado pelos interesses 
dos financistas, dos barões midiáticos e da direita entreguista. 
Se o argumento é o "combate à corrupção", amigo, nós os mais velhos que acompanhamos as 
cruzadas dos Lacerdas, Janios, Collors e similares, que usaram o pretenso combate a essa 
quimera para destruir, até fisicamente - Getúlio - seus opositores políticos, sempre com a 
participação conivente e até cúmplice dos Chateaubrians, Frias, Marinhos, Sirotskys e outros 
poucos mafiosos donos da "midia", não temos o direito de nos enganarmos outra vez, de 
concordarmos com as manipulações desses savonarolas de aluguel ou, como no teu caso, 
apoiarmos abertamente a ação vitriólica que eles vêm exercendo sobre o sistema produtivo 
brasileiro, apoiarmos esse grupelho manipulado pelos sistemas de pressão e predação 
administrado  desde Washington, aonde foi planejado, instruído e municiado esse mecanismo de 
destruição que se esmera em demolir qualquer veleidade de independência e soberania do Brasil, 
que até bem pouco tempo atrás estava na vanguarda dos países em desenvolvimento, 
ombreando com outros grandes protagonistas mundiais compondo os invejados BRICS. 
Eu sei que há Justiça no Céu, mas quero ainda ver em ação a Justiça em minha terra, revelando 
as entranhas da ação desses modernos calabares, e elevando-os ao patíbulo, que é a maior altura 
que eles jamais alcançarão nos registros da História. Não queiras ser uma nota de pé de página 
nesses registros infamantes, meu velho amigo. 

Sinceramente, C. Gouvêa  
 
 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
https://youtu.be/DqtPZVBhfNw
http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/ig/index.html
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/
http://sigep.cprm.gov.br/
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From: Manfredo Winge  
Sent: Saturday, March 31, 2018 7:07 PM 
To: Cezar Gouvêa  
Cc: Ayrton Adolpho Northfleet ; Carlos Alfredo Bortoluzzi ; Cleyton Schuch Baumgarten ; Flávio Koff Coulon ; Heinz Peter Lindstaedt ; Manfredo Frank Morche ; Mario Vicente Caputo ; Mário Vicente Caputo ; René Rodrigues ; Vilibaldo 
Maier ; Alfeu Levi da Silva Caldasso ; Alfredo Gonçalves ; Brenno Corrêa da Silva Filho ; Cezar Gouvêa ; Fernando Gouvêa ; Fernando Gouvêa ; Gerhard Otto Scharader ; Giovanni Toniatti ; Hardy Jost ; Manfredo Winge ; Mario Farina ; 

Paulo Roberto Palagi ; Paulo Roberto Palagi ; Raif Cesar da Cunha Lima ; René Rodrigues ; Ruy Italo Tessari ; Ubirajara Milstersteiner Maino ; Zuleika Carretta Corrêa da Silva ; Arsênio Muratori ; Carlito Rippel ; Elimar Trein ; Fábio 
Bauermann Lummertz ; Herve Paschoto Saciloto ; Jorge Carlos Della Fávera ; José Antônio Urroz Lopes ; José Caruso Danni ; Onildo João Marini ; Paulo da Silva Pinto ; Reinhardt Adolfo Fuck ; Ruben Lahyr Schneider 
 Subject: Re: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube  
 

Caro Cezar, 
me admiro como ainda acreditas religiosamente em políticos completamente despreparados (e 
LADRÕES), metidos a pais do povo. Sinto muito, mas sou agnóstico em questão de divindades 
e de salvadores da pátria.  
Ao contrário de ti, enxergo neste rapaz Moro um excelente funcionário público que, junto com 
outros colegas juízes, parte do MPF e da PF (e, felizmente, a nova procuradora geral também) 
estão, corajosamente passando a limpo essa politicalha toda que está sendo presa 
independentemente  de ser dos auto denominados  “progressistas” ou dos “reacionários” 
(partido político no País não significa nada).  
Penso que a Lava Jato não pode parar por enquanto, pois tem muito ladrãozão e ladrão de 
qualquer matiz político (na real são todos do mesmo partido: Os Cleptocratas).  
Feita uma faxina, mesmo que parcial, vamos procurar votar em gente honesta e competente nas 
eleições.  
Vamos também propor soluções  para acabar com este sistema indutor da $$acanagem pública 
que é o presidencialismo de coalizão em que os partidos querem os ministérios de maiores 
investimentos para se lambuzarem no roubo desbragado.  
Ou tu achas que tudo que está acontecendo (prisões etc.) é decorrente da “mídia vendida”?? 
Abraço  
Manfredo 
  
PS –vamos ver o que nossos colegas geólogos da URGS de mesma faixa etária tem a dizer, Ok?   
Peço que quem apresentar pontos de vista, enviem seu e-mail respondendo sempre c/c para todos (sem fakes) 
 
 
De: Benjamim Bley de Brito Neves  
Enviada em: sábado, 31 de março de 2018 19:12 
Para: Manfredo Winge 
Assunto: Re: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 
 

MANFREDO 
TENHO MUITA CONSIDERAÇÃO POR VOCE COMO HOMEM, COMO CIDADAO , COMO GEOLOGO. 
MAS, MARCHAR AO LADO DESTES JUSTICEIROS ENCOMENDADOS, EU NÃO ENTENDO. 
ASSISTI O MORO. OUVI O DALL AGNOLL. 
 TENHO ACOMPANHADO TODA ESTA FARSA TRAÇADA PELA EXTREMA DIREITA, QUE INFELIZMENTE ILUDIU 
E ILUDE MUITOS BRASILEIROS ILUSTRES. 
RECEBI VARIOS E MAILS SEUS. JAMAIS OS RESPONDI POR QUE SABIA QUE IA PERDER TEMPO. ESTAMOS EM 
CAMINHOS OPOSTOS. EU ESTOU COM O POVO DA SENZALA, VOCE ESTÁ COM O POVO DA CASA GRANDE, DA 
GLOBO, DA VEJA, DA FOLHA DE SAO  PAU.LO, DA ISTO É ETC, ETC. 
ABRAÇOS 
BLEY 
ALGUEM DEVIA TER PERGUNTADO PARA MORO - E EXIGIDO RESPOSTA AO INVÉS DE EVASIVAS - por que ele 
não devolve o auxilio  MOROADIA???!!! 
SEU AMIGO, COLEGA E ADMIRADOR 
b. Bley 
 
 
From: giovanni toniatti  
Sent: Saturday, March 31, 2018 7:18 PM 
To: Manfredo Winge  
Cc: Cezar Gouvêa ; Ayrton Adolpho Northfleet ; Carlos Alfredo Bortoluzzi ; Cleyton Schuch Baumgarten ; Flávio Koff Coulon ; Heinz Peter Lindstaedt ; Manfredo Frank Morche ; Mario Vicente Caputo ; Mário Vicente Caputo ; René 
Rodrigues ; Vilibaldo Maier ; Alfeu Levi da Silva Caldasso ; Alfredo Gonçalves ; Brenno Corrêa da Silva Filho ; Fernando Gouvêa ; Fernando Gouvêa ; Gerhard Otto Scharader ; Hardy Jost ; Mario Farina ; Paulo Roberto Palagi ; Paulo 
Roberto Palagi ; Raif Cesar da Cunha Lima ; Ruy Italo Tessari ; Ubirajara Milstersteiner Maino ; Zuleika Carretta Corrêa da Silva ; Arsênio Muratori ; Carlito Rippel ; Elimar Trein ; Fábio Bauermann Lummertz ; Herve Paschoto Saciloto ; 
Jorge Carlos Della Fávera ; José Antônio Urroz Lopes ; José Caruso Danni ; Onildo João Marini ; Paulo da Silva Pinto ; Reinhardt Adolfo Fuck ; Ruben Lahyr Schneider  
Subject: Re: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 
 

Eu assisti ao vivo e gostei.  
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From: Hardy Jost  
Sent: Saturday, March 31, 2018 9:28 PM 
To: Manfredo Winge  
Cc: CezarGouvêa ; Ayrton Adolpho Northfleet ; Carlos Alfredo Bortoluzzi ; Cleyton Schuch Baumgarten ; FlávioKoff Coulon ; Heinz Peter Lindstaedt ; Manfredo Frank Morche ; Mario Vicente Caputo ; MárioVicente Caputo ; Vilibaldo Maier ; 
Alfeu Levi da Silva Caldasso ; AlfredoGonçalves ; BrennoCorrêada Silva Filho ; CezarGouvêa ; FernandoGouvêa ; FernandoGouvêa ; Gerhard Otto Scharader ; Giovanni Toniatti ; Mario Farina ; Paulo Roberto Palagi ; Paulo Roberto Palagi ; 
Raif Cesar da Cunha Lima ; RenéRodrigues ; Ruy Italo Tessari ; Ubirajara Milstersteiner Maino ; Zuleika CarrettaCorrêada Silva ; ArsênioMuratori ; Carlito Rippel ; Elimar Trein ; FábioBauermann Lummertz ; Herve Paschoto Saciloto ; 
Jorge Carlos DellaFávera ; José AntônioUrroz Lopes ; JoséCaruso Danni ; OnildoJoãoMarini ; Paulo da Silva Pinto ; Reinhardt Adolfo Fuck ; Ruben Lahyr Schneider  
Subject: Re: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 

Caro Manfredo. 
Excelente entrevista. Ganhei os 90 minutos. 
Abração 
Hardy 

 
De: Manfredo Winge [mailto:mwinge@terra.com.br]  
Enviada em: sábado, 31 de março de 2018 22:52 
Para: 'Benjamim Bley de Brito Neves' 
Assunto: RES: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 

Meu caro amigo Bley, 
sinto muito ser complicado o nosso entendimento nesta questão de políticos e politicagens que 
douram a pílula para o povão. 
Copio ..[ver acima March 31, 2018 4:57 PM] e-mail que recebi do amigo Cezar - com críticas 
semelhantes às que me fazes - e a minha resposta. A partir desta, espero que entendas melhor a 
minha posição como cientista e não como fanático de nenhum partido. Só procuro criticar o 
que vejo errado a partir de fatos comprovados, muitos até filmados, e, sinceramente, não acho 
que quem defende o Foro de São Paulo esteja do lado da senzala. E eu não estou do lado da 
casa grande, mas defendo o livre-empreendedorismo que não consegue existir em nenhum 
regime com autoritarismo como o que o PT estava implantando e querendo se perpetuar no 
poder. 
Abraço forte 
Manfredo 

 
From: Cezar Gouvêa  
Sent: Sunday, April 01, 2018 10:50 AM 
To: Benjamin Bley de Brito Neves ; Manfredo Winge  
Cc: Ayrton Adolpho Northfleet ; Carlos Alfredo Bortoluzzi ; Cleyton Schuch Baumgarten ; Flávio Koff Coulon ; Heinz Peter Lindstaedt ; Manfredo Frank Morche ; Mario Vicente Caputo ; Mário Vicente Caputo ; René Rodrigues ; Vilibaldo 
Maier ; Alfeu Levi da Silva Caldasso ; Alfredo Gonçalves ; Brenno Corrêa da Silva Filho ; Fernando Gouvêa ; Fernando Gouvêa ; Gerhard Otto Scharader ; Giovanni Toniatti ; Hardy Jost ; Mario Farina ; Paulo Roberto Palagi ; Paulo 
Roberto Palagi ; Raif Cesar da Cunha Lima ; Ruy Italo Tessari ; Ubirajara Milstersteiner Maino ; Zuleika Carretta Corrêa da Silva ; Arsênio Muratori ; Carlito Rippel ; Elimar Trein ; Fábio Bauermann Lummertz ; Herve Paschoto Saciloto ; 
Jorge Carlos Della Fávera ; José Antônio Urroz Lopes ; José Caruso Danni ; Onildo João Marini ; Paulo da Silva Pinto ; Reinhardt Adolfo Fuck ; Ruben Lahyr Schneider ; Jane Brun ; Carlos Schobbenhaus Filho ; Ligia Gouvêa ; Geórgia 
Gouvêa ; Master Piscinas ; Gustavo G. Villar ; Daniel Ivan Gimenez Guerra ; Regina Gubert  
Subject: Re: Fw: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 

 

Meu velho amigo Manfredo. 
O PS de tua mensagem resposta me interessou vivamente, a consulta aos nossos colegas de 
provecta idade "acima dos setenta", para fazermos um confronto - não entre duas agremiações 
políticas, sequer entre duas tendências ideológicas - entre duas maneiras de ver o conjunto dos 
países que compartilham esse pobre planetinha, e a forma como deve, ou deveria, ser o 
desenvolvimento desse conjunto. 
Duas teorias econômicas embasam e influenciam a discussão interminável, que dura há quase 
tanto tempo quanto aquele que suspiramos pelo O2 e bebemos nossas cachaças. Falo do 
Keynesianismo e do Neoliberalismo, sendo que esse último está sempre no substrato de tuas 
ideias para a salvação do Mundo. 
E é muito bom tomarmos como universo de pesquisa esse conjunto de colegas e amigos, cuja 
evolução de que fomos testemunhas, ilustram perfeitamente esse embate. 
Lembremo-nos que o processo a nos trazer para a Geologia, não foi nenhuma especulação 
sobre o futuro de uma atividade quase desconhecida no Brasil de então - alguns de nós, apenas, 
teríamos tido a oportunidade ímpar de conhecer "O poço do Visconde", de Monteiro Lobato, 
como introdutório às Ciências Geológicas - ou a constatação da agilidade do processo privado 
em explorar as riquezas minerais do país, que não eram desconhecidas mas quase inexploradas. 
O que nos trouxe a esse campo foi uma ação do Estado Indutor, nessa época atendendo pelo 
nome de Juscelino Kubitschek, por nós reconhecido pela sigla CAGE, Campanha de Formação 
de Geólogos. 
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As benesses governamentais, mormente a bolsa de estudo ou o contrato de trabalho com a 
Petrobras, que nos propiciavam condições de viver na cidade grande (de 250 mil habitantes, a 
esse tempo), trouxeram hordas de jovens de todo o interior do RS, atraídos pelas condições 
excepcionais de poder cumprir um programa universitário, contornando a obrigação de imediato 
engajamento no trabalho, na maior parte das vezes em seguimento da labuta dos pais, alguns 
operários, a maioria agricultores afogados na atividade estafante do cultivo rudimentar da terra, 
em suas colônias do interior. 
Não me venham os discípulos do "Consenso de Washington", criado em Chicago, dizer que foi 
o esforço pessoal desses meninos que os levou ao destaque da massa de seus iguais, num 
exemplo de 'empreendedorismo' confirmador da excelência da 'livre iniciativa'. 
Lembremos quem eram esses jovens. 
A maioria provinha do interior, mormente das áreas de colonização alemã ou italiana do RS, 
raros "pelos-duros" da 'Serra' ou da 'Fronteira', uns poucos já urbanizados na "Cidade Sorriso", 
tendo vindo anteriormente do interior, acompanhando o êxodo rural que já começava a afetar o 
Estado. 
Uma minoria morava em casas e apartamentos próprios na Capital; a maioria vivia em 
pensionatos, pensões e repúblicas, geralmente congraçando jovens oriundos de uma mesma 
região do interior, e alguns, inclusive, viviam em próprios da Universidade, cedidos de favor, 
exercendo como contrapartida a função de zeladores desses prédios. 
Um pequeno número contava com "carro próprio", tu participavas dessa elite com o velho fusca 
de Da. Alice, normalmente veículos de 'segundas ou muitas mãos', alguns verdadeiras relíquias. 
A grande maioria se deslocava de bonde, e alguns a pé mesmo. 
Quase todos tinham encontros diários ao meio-dia, percorrendo pacientemente as filas do RU 
para acesso ao parco 'bandeijão', que custava um ou dois 'merréis'. 
A grande maioria provinha do ensino primário nos "grupos escolares", ótimos, e alguns -dez no 
nosso acesso - do segundo grau no C. E. Júlio de Castilhos, numa época em que o ensino em 
escolas públicas era excelente no Rio Grande do Sul. 
Dessa descrição sumária e genérica da 'matéria prima' que foi admitida na Escola de Geologia de 
Porto Alegre - URGS, no nosso tempo, vemos que representávamos mais a base da pirâmide 
social do que seu pináculo, ou mesmo sua porção mediana. 
Me assusta, nos dias que correm, é ver colegas que tiveram os pés muito bem fincados nesse 
substrato, se declararem gente da elite - coisa que relevo, consoante o ditado que diz que 
"pretensão e água benta, cada um toma o que quer" - mas defendam os crus interesses e 
preconceitos dessa elite fajuta do Brasil, retrógrada, egoísta, entreguista, carcomida, 
pretendendo, em alguns casos de patologia mais grave, serem lídimos representantes da pequena 
nobreza pátria, ainda perdida nos meandros do Primeiro Império e seu líder pernicioso, D. 
Pedro II. 
O que me exclui desse quase pensamento único, é que trago ainda na paleta, marcado pela 
palavra incandescente do Paraninfo de nossa Formatura, a frase: "quando usarmos de um 
recurso para conquistar um grande obstáculo no nosso caminho, o mínimo que devemos fazer é 
manter esse recurso, para que outros que nos sigam possam dele se utilizar". 
O que dizer, então, velho amigo, de outros que nos seguiram, que têm no seu passado a palavra 
do padrinho de suas graduações, certamente muito mais fortes e comprometidas do que aquelas 
do Professor Goñi, posto que pronunciadas pelo grande líder político do Rio Grande, Leonel 
Brizola. 
Minha ojeriza  ao "ducce" Moro e sua 'enturrage' de moleques que procuram o que querem 
achar, com o séquito de meganhas federais claramente comprometidos com as posições mais 
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reacionárias, é que eles se opõem à permissão dessas portas que admitem aos jovens pobres o 
acesso aos estratos de maior poder e rendimento, que condenam o favelado, sobretudo àqueles 
que não conseguem o certificado de "raça pura", à morte na bala dos esbirros ou nas grades da 
justiça lenta, cara e deformada, que desserve ao povo brasileiro. 
Por isso, amigo, sempre que eu vir a imagem do Moro, bem envelopada em suas camisas, ternos 
ou toga, pretos, como a reproduzir a escuridão que lhe vai na alma, mesmo quando edulcorada 
pela competência ambiental da rede Globo e qualificada pelo assessoramento de seus patrões 
norte-americanos, vejo um títere, traidor do País que deu guarida a seus antepassados, micróbio 
que destrói as instituições basilares de seu povo, farsante que se julga acima dos seus 
semelhantes por ter sido aprovado em um concurso e titulado por sistemas poucos confiáveis, 
mas que lhe dão direito, junto com os de sua iguala, a auferir rendimentos pornográficos pagos 
pelo povo que ele persegue, trai e repudia. 
Com minhas desculpas pela extensão da resposta, e por trazer velhos temas que venham a 
assombrar  alguns dos nossos colegas, fico na esperança de que esse texto seja de alguma valia 
para que uns e outros reflitam sobre os conceitos que lhes têm sido inculcados, pelo trabalho 
vitriólico dessa grande mídia que nos bombardeia, e que retomem ao norte da classe que nos 
deu origem e a defendam, posto que o processo ainda se subordina as linhas gerais definidas 
pelo velho Marx, apresento meus respeitos a ti e a nossos amigos a quem o texto se destina, 
inclusive a longa lista de políticos que encabeça costumeiramente tuas diatribes. 
C. Gouvêa   

 
De: oswaldo [mailto:oswaldo@unb.br]  
Enviada em: domingo, 1 de abril de 2018 22:16 

Para: Manfredo Winge 
Assunto: Re: ENC: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 

Don Manfred et al. 
Lamento dizer que, o que ouvi e vi através das gravações do You Tube as declarações e 
argumentações do endeusado juiz Sérgio Moro, a meu ver tendenciosíssimas, e este ora no 
estrelato midiático. Elas são a meu ver de uma tendenciosidade inacreditável! "Quosque tandem" 
haverá neste país juízes laudáveis pela classe da Casa Grande mantenedores do status quo, sob a 
guisa de se fazer justiça, usando da conhecida e subjetiva lábia jurídica?? Pergunto por que não 
foram a julgamento os "magnânimes" e corruptíssimos presidentes pretéritos José Sarney, 
Fernando Color de Melo e Fernando Henrique Cardoso (o príncipe dos sociólogos, que 
comprou o Congresso quase inteiro para se reeleger) por crimes que considero hediondos?? Isso 
realmente, me revolta!!!Esta trama é de um cinismo imensurável! Basta de teatro de mal gosto, 
cara! A operação "Lava a Jato" está próxima ao fim e irá ser terminada com a prisão do Lula. 
Para isto é que ela foi efetivamente criada. Seu papel foi cumprido! 
Tenho dito, 
From: Benjamim Bley de Brito Neves  
Sent: Monday, April 02, 2018 11:54 AM 
To: Manfredo Winge  
Subject: Re: Fw: Assista a "Roda Viva | Sérgio Moro | 26/03/2018" no YouTube 
 

MANFREDO AMIGO ... 
OURICURI, PETROLINA, SANTA CRUZ, SIMOES, SÃO VICENTE, BOQUEIRÃO ETC ETC. 
DEPOIS DE VOCE VER COM SEUS OLHOS O QUE FOI FEITO NO GOVERNO LULA, VOCE PONDERARÁ MAIS. 
OURICURI, ONDE EU PASSAVA FOME COM DINHEIRO NO BOLSO, HOJE TEM 6 BANCOS, COMÉRCIO EM FRANCO ANDAMENTO, 
LUZ E AGUA, 11 POUSADAS. 
TODO POLITICO É FARINHA DA MESMA LAIA. 
FHC FALOU, FALOU E NÃO FEZ. 
LUAL FEZ E SEREI GRATO A ELE. 
ELE NÃO É UM SANTO, É UM HOMEM. UM POLITICO. 
MAS, FEZ!!!!!!!!!!!!! 
BLEY 
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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 

 
 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/emails/PARA_REFORMA_POLITICA.pdf
mailto:mwinge@terra.com.br?subject=comentarios_sugestoes_criticas_mw_eco_br_zig
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm

