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05/09/20 – “A CONDIÇÃO BÁSICA PARA APOIAR O
MOVIMENTO ANTIVACINA DE BOLSONARO”
© ZERO HORA – INFORME: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/tulio-milman/noticia/2020/09/a-condicaobasica-para-apoiar-o-movimento-antivacina-de-bolsonaro-ckeogr4ny000a0137nbbzlghg.html

[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. Manfredo Winge]

Comentários & Réplicas

[whatsapp: 5/9 12:05PM] Manfredo Winge:
APOIO AO MOVIMENTO ANTIVACINA OU PRÓ-VACINA?
Excelentes e inteligentes considerações do cronista Tulio Milman na Zero Hora de
5/9/20. Acrescento alguns pontos e experiências a respeito. Na frase/orientação do Bolsonaro
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(como líder do País) [Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina], ocorrem duas negações que,
processadas na lógica, formam afirmações, ou seja, a frase significa "Alguém pode obrigar
alguém a tomar vacina" que é bem correta do ponto de vista de se viver em uma sociedade
democrática em que deve haver respeito pelos interesses coletivos. Há tempos venho pensando
em discutir no meu site esta questão de restrições da liberdade quando uma ação ou omissão
individual pode levar a prejudicar a coletividade e/ou aos serviços de interesse coletivo como
Milman apontou. Este interesse começou a partir de um incidente em minhas antigas
caminhadas/corridas matinais (com menisco ainda legal): - passando por uma senhora que
fumava (coisa que eu já fiz até 45 anos atrás), disse, como sempre brincando: "cigarrinho,
cigarrinho dá câncer e mata devagarinho"... recebi como resposta bem agressiva: " Ninguém tem
nada que ver com isso, faço o que quero"
Minha réplica já indo embora foi: " mas a senhora pode vir a ocupar vaga de outros no hospital"
e saí rápido pra não ouvir os xingamentos que sucederam a este "diálogo".
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