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1.Objetivo do Projeto 

Promover a conscientização individual e coletiva para a prevenção e o combate à 
corrupção na sociedade paranaense, fomentando uma cultura baseada na 
dignidade, na honestidade, em princípios éticos, na participação social e no 
exercício pleno da cidadania.   

 

2.Alinhamento Estratégico 

Intensificar a interação com a sociedade 

 

3.Justificativa do Projeto 

A campanha “O que você tem a ver com a corrupção?” foi idealizada pelo 
Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Affonso Ghizzo 
Neto, e lançada em 27 de agosto de 2004, com o objetivo de conscientizar toda a 
sociedade, especialmente crianças e adolescentes, sobre o valor da honestidade e 
transparência das atitudes do cidadão comum, destacando atos rotineiros que 
contribuem para a formação do caráter. Em 2005, a campanha foi vencedora do II 
Prêmio Innovare, na categoria Ministério Público. 

Em 2008, com o apoio do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) e 
da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), 
iniciou-se a nacionalização da campanha, com o objetivo de colocá-la em prática 
em todo o território nacional, ganhando força com o ato nº 001/2008 do CNPG, 
que determinava a institucionalização da campanha no âmbito dos Ministérios 
Públicos Estaduais e Federal. 

Para a institucionalização da campanha é preciso entender o que é a corrupção, 
sendo um mal que afeta toda a sociedade, pois arruína a prestação dos serviços 
públicos e o desenvolvimento social e econômico dos países, corrói a dignidade 
dos cidadãos, deteriora o convívio social e compromete a vida das gerações 
atuais e futuras. A luta contra a corrupção exige uma mudança cultural e de 
comportamento de cada cidadão, porque uma sociedade só se modifica quando os 
indivíduos que a compõem se modificam. Isoladamente, pode parecer difícil, mas 
com o comprometimento e esforços de todos é possível detê-la. 

Para enfrentar essa batalha uma das principais armas é a educação. Apenas com a 
formação de cidadãos conscientes, comprometidos com a ética, a moral, a 
cidadania e a honestidade, poderemos construir uma sociedade livre da 
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corrupção. 

Outro fator relevante nesta batalha é a adoção de medidas que contribuam para a 
diminuição da burocracia judicial e para a melhoria dos serviços da Justiça, com 
o fim de tornar mais eficaz a punição de corruptos e corruptores. Esta visão 
estimula a criação de soluções possíveis de serem executadas, como a atuação 
por meio da mobilização e conscientização social. É extremamente importante 
conscientizar a juventude brasileira sobre as consequências dos vícios e das 
condutas desonestas. 

Segundo o Índice de Percepção da Corrupção 2011, da ONG Transparência 
Internacional (http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/#CountryResults), que 
coloca os países em uma escala de zero a dez, com zero indicando altos níveis de 
corrupção e dez, baixos níveis, o Brasil está na 73ª posição, entre 183 nações 
analisadas, posição compartilhada com a Tunisia e estando a China em 75º. 

A situação do Brasil é comparável a da América Latina como um todo: 12 dos 20 
países ficaram com pontuação abaixo da média de 3,4, indicando problemas 
sérios de corrupção. Nove deles não passaram dos 03 pontos, marco indicativo de 
corrupção desenfreada. Sendo assim, é possível perceber que há necessidade de 
mudar esse quadro atual brasileiro e para tanto, em 2012, novas ações serão 
planejadas para dar continuidade à campanha e conseqüentemente à construção 
de uma sociedade mais humana, fraterna e justa, tendo como foco as crianças e os 
jovens, fazendo-os incorporar valores como a moralidade, a ética e o respeito. 
Por isso, a campanha continua em busca da consolidação de novas parcerias, 
visando ao alcance de seus objetivos e a divulgação de seus ideais, certa de que 
um futuro melhor poderá ser construído em nosso país. 

Sendo assim, é possível perceber que há necessidade de mudar esse quadro atual 
brasileiro e para tanto, em 2012, novas ações serão planejadas para dar 
continuidade à campanha e conseqüentemente à construção de uma sociedade 
mais humana, fraterna e justa, tendo como foco as crianças e os jovens, fazendo-
os incorporar valores como a moralidade, a ética e o respeito. Por isso, a 
campanha continua em busca da consolidação de novas parcerias, visando ao 
alcance de seus objetivos e a divulgação de seus ideais, certa de que um futuro 
melhor poderá ser construído em nosso país. 

As referências para elaboração deste Plano de Trabalho da Campanha “O que 
você tem a ver com a corrupção?” para o ano de 2012 foram deliberadas na 5ª 
Reunião Ordinária – Projeto “O que você tem a ver com a corrupção?” realizada 
em Maceió-AL nos dias 01 e 02/03/12, com a participação da maioria dos ramos 
dos Ministérios Públicos. 
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4.Produtos Esperados (entregas do projeto) 

Produto 

a) 
Termos de Cooperação Técnica firmados pelo MPPR com a SEED e o 
Instituto GRPCOM 

b)  Identidade Visual do Movimento Paraná sem Corrupção construída 

c) 
Material de apoio (apresentações, vídeos, banners, folders, camisetas ) 
disponíveis  aos órgãos, entidades e membros  aderentes  

d) 
Portal DIA-A-DIA Educação com material de apoio à comunidade escolar 
(alunos, educadores e comunidade) 

e)  
Site MPPR com orientações e material de apoio aos membros  para 
desenvolvimento das ações locais 

f) Hotsite do Movimento Paraná sem Corrupção (paranasemcorrupção.org.br) 

  

 5.Macroetapas do Projeto 

Macroetapa Data Início Data Fim 

Realização de  parceria com a SEED e Instituto 

GRPCOM, com a formalização dos respectivos Termos de 

Cooperação Técnica   

Mai/12 Jul/12 

Desenvolvimento de identidade visual para o Movimento 

Paraná sem Corrupção 
Jun/12 Jun/12 

Organização e realização do I Encontro Estadual para 

lançamento do Movimento Paraná sem Corrupção 

(20/julho/2012) 

Jun/12 Jul/12 

Mobilização dos membros MPPR para participação no 

Movimento. 

1. Edição Ato Conjunto PGJ-CGMP para 

reconhecimento da participação no projeto na 

aferição do conceito de merecimento   

2. Elaboração de Termo de Adesão 

Jul/12 Jul/12 

Elaboração de material de apoio padrão para suporte às 

ações dos professores,membros do MPPR, e parceiros 
Jun/12 Jul/12 

Qualificação dos professores (SEED) 

       1.  Webconferência para  os coordenadores dos 32 
Jun/12 Ago/12 
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Núcleos Regionais de Educação 

      2.  Desenvolvimento de material de apoio para alunos, 

educadores e comunidade no Portal Dia-a-Dia Educação 

     3.  Capacitação dos professores na semana pedagógica 

de julho/12  

Desenvolvimento de hotsite para o Movimento Paraná sem 

Corrupção  
Jul/12 Ago/12 

Desenvolvimento de atividades junto à comunidade 

escolar, com foco nas eleições municipais (Voto 

Consciente)  

Ago/12 Set/12 

Desenvolvimento de atividades junto à comunidade 

escolar e outros parceiros, com os prefeitos e vereadores 

eleitos para garantir compromissos de campanha 

Out/12 Nov/12 

Divulgação das boas práticas desenvolvidas  pela 

comunidade escolar, membros do MPPR e parceiros  
Ago/12 Nov/12 

Avaliação dos resultados do Movimento Dez/12  

Divulgação dos resultados – 10 de Dezembro – Dia 

Internacional de Combate à Corrupção – evento alusivo à 

data, com participação de representantes dos jovens, dos 

professores, dos Núcleos Regionais de Educação, dos 

membros do MPPR, dos jornalistas do GRPCOM e dos 

parceiros locais. 

Dez/12  

Planejamento das ações para 2013 Dez/12  

  

 6.Interessados 

a) Ministério Público do Estado do Paraná 

b) Secretaria Estadual da Educação 

c) Instituto GRPCOM 

d) Sociedade paranaense 

e) CNPG 

f) Coordenador Campanha Nacional “o que você tem a ver com a corrupção?”  
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 7.Previsão de Custos (opcional) 

Item  Custo Estimado 

a) 300 Camisetas com a identidade do Movimento 5.000,00 

b) 100 banners com a identidade do Movimento 5.000,00 

c) 10000 folders de apresentação da instituição  MPPR 10.000,00 

  

 8.Gerência  

Nome e-Mail Telefone 

Eduardo Augusto Salomão 

Cambi  

eascambi@mp.pr.gov.br 
(41) 3250-4250 

�  Responsabilidades do gerente:  

a) inserir no site as notícias relevantes encaminhadas pelos membros do MPPR 
referentes ao tema; 
b) realizar eventos de divulgação do movimento em âmbito estadual; 
c) dar suporte e auxílio na realização de eventos de divulgação do movimento  no 
âmbito local; 
d) acompanhar, mensalmente, as atividades desenvolvidas pelos membros do 
MPPR; 
e) viabilizar orçamento e materiais para a realização de eventos do movimento  a 
nível estadual; 
f) divulgar as ações relativas ao projeto através de todos os meios de comunicação 
possíveis e pertinentes. 

  

    9.Aprovação do Projeto 

Elaborado por  Data Assinatura 

Eduardo Augusto Salomão Cambi   

Revisado por Data Assinatura 

Gilberto Giacoia   

Avaliação SUBPLAN  Data Assinatura 

Bruno Sérgio Galatti   

Avaliação SUBADM  Data Assinatura 
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José Deliberador Neto   

Avaliação CAOP (opcional)  Data Assinatura 

CAOP área temática   

Aprovação PGJ  Data Assinatura 

Gilberto Giacoia   

       


