
Cartas publicadas ou não por Valdemar W. Setzer no Fórum dos 

Leitores do Jornal O Estado de São Paulo. 

 

Houve outras, mas não consegui localizar para copiar pois as datas da seção 

digital de busca, que mostra apenas um pequeno trecho das cartas, estão 

erradas ou abrem páginas erradas. Antigamente o Fórum dos Leitores aparecia 

nas pp. A2 e A3, e depois do formato tabloide (começou em 17/10/21) apenas 

na p. A4. Esta versão: 11/2/23. 

 

PUBLICADAS 

 

Em 27/3/23: 

País enlouquecido 

Quem será o mais louco: o que declarou que os planos para sequestrar e matar 

Sérgio Moro foram feitos pelo PT ou o que declarou que esses planos foram uma 

armação do ex-juiz? Eta país enlouquecido! 

++++ 

Em 10/2/23: 

Inteligência Artificial 

Nossos presidentes têm sido tão ruins que até um computador governaria 

melhor. 

 

Original: 

Ruindade 

Os nossos presidentes têm sido tão, mas tão ruins, que até um computador 

governaria melhor. 

++++ 

Na verdade, essa última carta foi uma paráfrase de outra publicada em 
20/4/2011 conforme foi minha anotação; na página do acervo digital do jornal 

não encontrei. A seção digital de busca dá 20/2/12, mas nessa página também 

não está: 

Tablets para os alunos 

O ensino está tão ruim, mas tão ruim, que até computador ensina melhor. 

++++ 

  



Em 3/12/22: 

Sempre ela 

Vamos entender claramente: as emendas parlamentares são um absurdo, pois 

se destinam a parlamentares enviarem recursos para seus redutos eleitorais, a 

fim de angariar mais votos. O correto seria que as verbas fossem distribuídas 
segundo as necessidades de cada município e região, em isonomia. Mas as 

emendas de relator, sendo secretas, não terão suas aplicações ligadas ao 

parlamentar que as utilizar. Só há uma explicação para isso: pura, acintosa e 

deslavada corrupção – sempre ela! 

++++ 

Em 1/8/22: 

Sem vergonha... 

Em um país onde impera a corrupção, os políticos em geral não têm vergonha, 

têm bolso. 

Original: 

Políticos... 

Em um país onde impera a corrupção, os políticos em geral não têm vergonha, 

têm Bolso. 

 

++++ 

Em 14/11/21: 

Lição 

"Moro não sabe o que é ser presidente", disse Bolsonaro. O presidente não 
percebe que ele ensinou magistralmente a todos os brasileiros algo talvez muito 

mais importante: o que um presidente não deve ser. 

Original: 

Lição do NÃO ser 

“Moro não sabe o que é ser presidente.” Bolsonaro não percebe que ele ensinou 

magistralmente a todos os brasileiros algo talvez muito mais importante: o que 

um presidente NÃO deve ser.  

++++ 

NÃO PUBLICADAS/PUBLICADAS NA SEÇÃO DIGITAL 

 

15/6/21: 

Loucura 

A pior loucura de uma nação 

é manter um louco na sua direção. 



++++ 

 

25/5/20 

Nova expressão 

Quando houver alguma reunião em que se comece a usar palavras de baixo 

calão, sugiro que se use uma nova expressão no vernáculo: "Isso está parecendo 

reunião do ministério!" 
++++ 

7/7/18 

Novo governo 

Brasileiros, alegrem-se: agora podemos voltar à anormalidade de sempre. 
 

8/2/18 

Internet não é para crianças 

O caso da menina de 7 anos que faleceu por ter inalado desodorante ilustra o 
que venho falando em minhas inúmeras palestras e escrevendo (veja-se meu 

site), mostrando que os meios eletrônicos não devem ser usados por crianças e 

adolescentes. Há inúmeras razões para isso, comprovadas cientificamente. Vou 

citar apenas um aspecto. Para que alguém use bem uma tecnologia, 

especialmente a digital, ele(a) precisa ter: 1. Muito conhecimento; 2. Muito 
discernimento; 3. Muito autoconhecimento; 4 Muito autocontrole. Crianças e 

adolescentes não os têm, estão desenvolvendo-os muito lentamente. Por isso 

houve aquela tragédia. 

 

++++ 

17/4/15 

Procura-se tesoureiro 

Procura-se ladrão, comprovadamente honesto, para assumir cargo de tesoureiro 

de um grande partido. 

 

9/4/11 

Cultivando a agressividade 

O fato de que o rapaz assassino "vivia na internet" é sintomático (8/4/11, p. 
C4). Está mais do que provado estatisticamente que violência na TV e nos 
video games aumentam a agressividade a curto, médio e longo prazo, tanto 
no laboratório quanto na vida real. Srs. Pais: querem aumentar 
garantidamente a agressividade de seus filhos? Deixem-nos assistir TV e 
jogar video games. Felizmente, parece haver uma repulsa natural do ser 
humano de matar outras pessoas, de modo que os casos extremos como o 
daquele rapaz são raros e dependem de situações psicológicas muito 



especiais. Mas isso não diminui os males não tão visíveis produzidos pelos 
meios eletrônicos. 
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Por favor, se publicarem coloquem o endereço de minha home page, e não o 

endereço de e-mail; este último está no topo daquela página. 


