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Comentários & Réplicas
Msg email 16/7/21 e18/10 aos senhores
senadores, colegas e amigos:

Ver:
LEGISLANDO
CERTO E COM COMPETÊNCIA
https://mw.eco.br/zig/zap/211016Sib
utramina.pdf
Manfredo Winge - https://mw.eco.br/zig/hp.htm
[confraria democrática do bom senso]

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)

Msg whatsapp para grupos:
[16/10 4:53 PM] Manfredo Winge:

Ainda temos Juízes em Brasília!!
É impressionante que políticos (e até juízes
como esse do STF e relator da matéria em
pauta), na maior parte sem experiência
específica de assuntos técnico- científicos
que, por vezes são de extrema importância

como este dos remédios "emagrecedores",
se sentiram autorizados a decidir e aprovar
em 2017 o controvertido uso dele 6 anos
depois de ter sido proibido pela ANVISA,
instituição de Estado com esta função de
avaliação de remédios com a devida
competência. Ainda bem que a decisão do
STF foi nessa direção de derrubar a lei fajuta
e determinar que só a ANVISA é que pode,
oficialmente, definir problemas ligados à
Vigilância Sanitária. Lembrar que esta
questão remete para um amplo espectro de
problemas análogos de várias outras áreas
especializadas e que, erradamente, são
encaminhados diretamente à decisão política
quando na realidade deveriam ser analisados
e filtrados em câmaras próprias vinculadas
cada uma ao seu ministério ou setor próprio,
competente por lei, antes de chegar ao
Congresso para ver a parte politica do
processo, se houver.
(isto não lembra a guerra dos negacionistas do
"tratamento precoce" da COVID19?)
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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
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