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MSGS WHATSAPP - & comentários  

4/6/19 TOQUE DE HUMANIDADE vs  IRRESPONSABILIDADES 

 AOS PÉS DA CAMA, MINHA IRMÃ – David Coimbra 

 GENTILEZA, ENFIM! – Leandro Karnal 

AOS PÉS DA CAMA, MINHA IRMÃ – David Coimbra  

Ver cópia de artigo: David Coimbra em Zero Hora de 4/6/19. Aos pés da cama, minha irmã 

 

Comentários & Réplicas 

[4/6 12:05] Manfredo Winge: É bom ler artigo assim cheio de Humanidade, ainda mais nestes 

momentos aziagos quando pessoas despreparadas e inconsequentes, mas brandindo o cetro do 

poder, se arvoram a impor regramentos estapafúrdios que afrontam o bom senso e a segurança 

de todos, tais como os estímulos a: armamento generalizado da população, retirada de 

controladores de velocidade em autopistas, 10 anos sem exames para revalidar carteira de 

motorista, permissão de até 40 pontos de atestados de má direção, etc. Isto vai ser bom para os 

inconsequentes, playboyzinhos e borrachos criminosos, mas leva a que a "véia da foice" nos 

chegue a muitos de repente ou em sofrimentos terríveis além de encher, ainda mais, os hospitais 

com atropelados, esmagados, queimados e outros acidentados em geral, muitos tornando-se 

incapacitados, dependentes da família e da Sociedade ou como abandonados sem políticas 

públicas sérias de acolhimento em um regime que só se preocupa com a saúde financeira, 

principalmente do sistema financeiro. Neste sentido não esqueçamos dos enormes custos 

financeiros diretos e sociais para toda a Sociedade decorrentes destas malucas decisões, se 

avalizadas forem pelo Parlamento. 

 

GENTILEZA, ENFIM! – Leandro Karnal 

Ver excerto do Caderno DOC de ZeroHora de 27/12/20 – GENTILEZA, ENFIM 

 

Comentários & Réplicas 

[28/12 6:27 AM] Manfredo Winge: GENTILEZA, ENFIM! – Leandro Karnal 

Ver em Caderno DOC de Zero Hora de 27/12/20 – GENTILEZA, ENFIM! 
"AINDA QUE FOSSE UM DIREITO NÃO SE VACINAR, E NÃO O É, POIS UMA SOCIEDADE É COMPOSTA 
POR DEVERES COMUNS, SERIA UM ATO DE GENTILEZA: SEM UM PORCENTUAL ALTO DE PESSOAS 
VACINADAS, O VÍRUS AINDA ESTARÁ À SOLTA, MATANDO. VACINA NÃO FUNCIONA DE MANEIRA 
INDIVIDUALIZADA,  PORÉM EM GRUPO.” 

http://mw.eco.br/zig/zap/190604_Toque_David_Coimbra.pdf
http://mw.eco.br/zig/zap/190604_Toque_David_Coimbra.pdf
http://mw.eco.br/zig/zap/201227Karnal_Gentileza.pdf
http://mw.eco.br/zig/zap/201227Karnal_Gentileza.pdf
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Comentário: Crônica magistral e objetiva de quem tem bom senso,  humanidade e clareza do 
que é relevante arejando, de forma clara e incisiva, esta atmosfera rusguenta que assola o país, 
cheia de imbecilidades e mau-caratismo que incentivam o "infantil" "nós contra eles". 
 
[29/12 11:39 AM] Adv. CK: Esse sujeito, para min, é o campeão da frase feita, padrão "Globo" 

do "politicamente correto".  Nas entrelinhas de um discurso sobre gentileza, destila sectarismo 

e, ao contrário do Nazareno que ele ousa citar, aponta o dedo acusador para os que não vêem as 

coisas como ele às vê... 

[29/12 8:16 PM] Manfredo Winge: Meu caro amigo, não penso assim pois considero o Karnal, 

pelos seus vídeos e textos,  um grande pensador e filósofo, com enorme cultura e grande 

humanismo. E fico triste quando pessoas, normalmente esclarecidas, amigas e 

familiares  principalmente, não conseguem ver a realidade flagrante, diuturnamente apresentada 

em variados canais de comunicação (excluindo os extremistas e “pouco” sinceros), da M em que 

o País está metido. Isto faz transformar qualquer assunto político controverso em problemas de 

“NÓS CONTRA OS OUTROS”,  igualzinho ao do discurso do Lula. Para essas pessoas crentes 

mesmo, que ainda acreditam,  este governo, diferentemente dos demais que tivemos,  não 

pode  ser criticado e instado a fazer o bem (politicamente correto,???) como, por exemplo 

atualmente,  defender e coordenar (coordenar realmente e não só fazer blá-blá) a vacinação 

extensiva para acabar, o mais breve possível, com os riscos de recrudescimento da pandemia e 

dos males que a acompanham. Em grande parte isto ocorre porque estamos com um MS 

descaracterizado de seu ativismo sanitário tradicional e porque parece só se mover se instado, 

e/ou “politicamente” forçado, a agir. 

Depois de todos os despautérios explícitos de lesa res publica, propondo e incentivando ataques 

para a derrocada dos pilares da nossa democracia, STF e Legislativo, de promover  a  detonação 

da educação, pesquisa, ciência, cultura e artes, sem falar do nosso rico patrimônio cultural e 

ambiental, e de praticar a “política” rasteira junto com o pior grupo de deputados do parlamento 

do baixo clero, Jefferson et allii, com vistas exclusivas à uma reeleição, antes cinicamente 

abjurada durante o processo eleitoral, este governo, que não tem adversários, pois só tem 

inimigos (como todo o governo autoritário, incluindo o do seu amado Trump) e é simpático à 

força bruta para resolver problemas, e que está com pendengas judiciais envolvendo filhos, com 

rachadinhas, fake news,..  junto com amizades "sinceras" com milicianos, alguns medalhados, 

ainda se acha acima de tudo e de todos com tiradas melancólicas como à de dizer que esse 

negócio de vacinação "EU NEM DOU NEM BOLA". Mas, deu bola sim quando seu "inimigo" 

n. 1, seja por oportunismo ou por maior compreensão do problema, adquiriu em tempo vacinas 

e direitos de sua fabricação pelo Butantã para  a produção e distribuição  dentro do SUS em São 

Paulo em 25 de janeiro de 2021 (sic) 
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