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12/10/19- FAKE NEWS NA “POLÍTICA”
[12/10 17:32] Manfredo Winge: Prezados,
compartilhei esta reportagem/vídeo da Band News por achar o assunto da maior gravidade
ainda mais no quadro complicado e nervoso que vive nossa frágil democracia:
vídeo: https://youtu.be/ossECXMyah4
[Carlos Andreazza: “A reportagem que comprova a existência da milícia digital bolsonarista”]

e recebi como resposta, de pessoa a quem prezo muito mesmo, a seguinte pergunta para defesa
do atual governo: "onde está a reportagem atacando os jornalistas com fake news?"
(parece que não é uma reportagem com gente séria que mostra a cara e o nome, com CPF e
tudo, para as críticas, mas sim, “informação” de site criado para espalhar boatos).
Mesmo assim, saí à caça dessa informação e obtive algumas respostas do Google:
1) Jornalistas são solidários à Constança Rezende contra ‘fake news’ de Bolsonaro
https://revistaforum.com.br/politica/jornalistas-sao-solidarios-a-constanca-rezendecontra-fake-news-de-bolsonaro/
2) Bolsonaro compartilha fakenews
https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/bolsonaro-compartilha-fakenews/
3) Jornalista do Estadão: a intenção é arruinar Flávio Bolsonaro ...10 de mar de 2019 Esta jornalista do Estadão se chama Constança Rezende, a primeira ..... o Whatsapp é o
culpado das fake news, que o conservadorismo é extrema-direita, ...... Quero ver a D.
Vera falando deste assunto e o Andreazza dizendo que “tem método”. ...... e as principais
revistas do pais por difamação e injuria.
(Obs. de Manfredo: Este site eu não abri pois meu antivírus deu alerta. Quem quiser se
arriscar e abrir, coloque “tercalivre” entre os dois pontos após www do endereço abaixo:)
https://www..com.br/jornalista-do-estadao-a-intencao-e-arruinar-flavio-bolsonaro-e-ogoverno/
tercalivre
============
Aproveito para lembrar que os governos com viés autocrata, seja de “direita” (Trump, PutinexKGB, Fujimori, Rafael Correa, Erdogan, Orban, Ferdinand Marcos, Hitler, Mussolini,..), seja
de “esquerda” (Stalin, Fidel, Chavez, Maduro, ...), instalam-se por golpes ou começam a corroer
a democracia por dentro, usando as próprias facilidades democráticas como ferramenta, desde o
início do governo ou mesmo articulando bem antes. Procuram montar, assim, esquemas de auto
propaganda com um poderoso comunicador (tipo Goebbels do Hitler), que se caracteriza
por: ataques e perseguições a adversários políticos, principalmente ataques à imprensa livre em
geral, (lembrar que o Lulismo, logo no início, também tentou "regulamentar" a imprensa livre ou
"as comunicações"); críticas e ataques severos aos que pensam diferente em termos de costumes,
religião, artes; atacar as pesquisas científicas fazendo terra arrasada aos setores de pesquisas e
universidades, etc. Tudo isto, com valorização e "ajuda$$" aos canais que lhe são favoráveis
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e/ou encarregados em denegrir quem apresenta críticas, mesmo quando construtivas ou quem
aparente impedir ou dificultar seu "projeto de poder de longo prazo". Neste ponto, não se pode
deixar de criticar a ação de FHC que, logo em seu 1º mandato, conseguiu "$ensibilizar(?)" o
Parlamento, detonando o artigo constitucional que PROIBIA A REELEIÇÃO. Lembrar que a
reeleição é que fomenta quase todos os mecanismos corruptivos dos maus políticos que vicejam
na nossa pátria para usufruir da eterna “boquinha”... e até de pai para filho(s), como se esta
representação política e democrática temporária fosse uma profissão de trabalho. Quem quer
fazer política pela vida afora que tente sempre ir dos cargos mais locais como vereador a
regionais, finalizando no nível nacional até presidente. E CHEGA!! dá lugar para os mais novos
e fique como conselheiro político, se for o caso.
Seguem sugestões a respeito para discussão:
Sugestão 1 - PEC para voltar à proibição da reeleição (para os mesmos cargos);
Sugestão 2 - para dar mais estabilidade à Política e à Administração Pública:
a- REVISÃO DO SISTEMA ELEITORAL:http://mw.eco.br/zig/sug/POL_02_Rev_Sist_Eleit.pdf e
b- REORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: http://mw.eco.br/zig/sug/ADM_03_Planej_Exec_Publ.pdf ;
Sugestão 3 – acabar com a Propaganda Eleitoral e, assim, extinguir o Fundo Eleitoral (vai para
mais de R$3bi?), criando-se sistema de informações dos candidatos (PORTAL DOS
CANDIDATOS - baratinho) com incentivos e facilidades para mais debates públicos, etc.:
http://mw.eco.br/zig/sug/POL_01_Portal.pdf
Sugestão de bibliografia (Livros não fakes):
(1)Albright,M. 2018. FASCISMO - Um Alerta.
(2) Levitsky,S.; Ziblztt,D. 2018. COMO AS DEMOCRACIAS MORREM.
===========
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Comentários & Réplicas
De: Manfredo Winge
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Para: Manfredo Winge
Assunto: FAKE NEWS: Máquina do Ódio", Patrícia Campos Mello

Prezados colegas e demais,
a novela das fake News na política (http://mw.eco.br/zig/zap/191012FakeNewsNaPolitica.pdf)
continua e vem atacando, de forma muito agressiva e ilegal, as bases de nossa democracia. Pelo
que é amplamente divulgado, é realizada por funcionários públicos com recursos públicos!!!!!
A jornalista Patrícia Campos de Mello, perseguida por essa rede criminosa, documenta em livro
este processo de degradação da nossa Democracia, conforme a reportagem com link a seguir:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/08/e-uma-exposicao-brutal-violenta-demais-dizreporter-que-esta-lancando-livro-sobre-rede-de-difamacoes-online-ckdhdq2ra001r013gvstwv6md.html
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"É uma exposição brutal, violenta demais",
diz repórter que está lançando livro sobre rede de difamações online
Em "Máquina do Ódio", Patrícia Campos Mello narra perseguições sofridas desde
quando começou a publicar reportagens sobre a "máquina" que dá suporte ao
presidente Jair Bolsonaro
Abraços
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"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)
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