
~I

F0 6 c 0 To §
Fémm Tsaantinensa e

"
(intimate a Cormpgaa

EDUCAQAOCONTRA A CORRUPQAO

Sugestao de adogao, como tema

transversal, nos projetos pedagégicos das

disciplinas ministradas nas unidades
escolares do Tocantins da “Educagao contra
a corrupgéo”.

O FORUM PERMANENTE DE COMBATE A CORRUPQAO NO ESTADO
DO TOCANTINS- FOCCO-TO, através do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, do MINISTERIO
PUBLICO DE CONTAS, do MINISTERIO PUBLICO FEDERAL da CONTROLADORIA GERAL DA

UNIAO, da ADVOCACIA GERAL DA UNIAO da CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, do
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL por intermédio dos

representantes ao nal indicados e:

CONSIDERANDO que a corrupgao compromete proporgoes relevantes dos
recursos pL’Iblicos, o que prejudica — gravemente - a prestagao e a qualidade de servigos basicos
como saL'Ide, seguranga pL’Iblica,educagao, dentre outros;

CONSIDERANDO que, dessa forma, a corrupgao Iesa toda a sociedade
brasileira que ca sujeita, diariamente, as péssimas condigoes dos hospitais/unidades de sadde, a

redugao da estrutura policial para enfrentamento da criminalidade urbana e a precarizagao da
escola pL’Iblica,com baixa qualidade de merendas escolares, baixo salario dos professores, etc;

CONSIDERANDO que, conforme estudos do Banco Mundial destacados

por estudiosos do tema1, se 03 niveis de corrupgao e desvio de valores fossem diminuidos pela
metade, ocorreria, por consequéncia, a redugao imediata dos seguintes fatores de lesao social: a)
mortalidade infantil seria reduzida em 51%; b) desigualdade na distribuigao de renda, reduzida em

54%; c) porcentagem da populagao que vive com menos de dois délares por dia, reduzida em

45%, exatamente pela aplicagao dos recursos pIJincos em prol da sociedade;

CONSIDERANDO que, no Brasil, pais que nao atingiu nI’veis de‘
desenvolvimento humano razoaveis, o quantum desviado por ano dos cofres publicos é

1GARCIA, Emerson. A corrupgdo. Uma visao

urzdico-sociologica
Revista de Direito

Administrative, jul. set 2003. p.117.
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projetado, conforme aponta a Associacao Nacional de Procuradores da RepL’Jblica, em 200 bilhoe
de reais2 V

CONSIDERANDO que a necessidade de conscientizara a sociedade que os

recursos pi’Jblicos desviados sao exatamente fruto dos impostos pagos por toda a populacao,
sendo mister fomentar uma cultura de cidadania fiscal, que contemple aversao a sonegacao fiscal
e ao mal uso dos valores arrecadados pelos gestores;

CONSIDERANDO que ainda a corrupcao enfraquece também as instituicoes
piliblicas e 03 valores da democracia, da ética e da justica ao comprometer o desenvolvimento
sustentével dos povos e do Estado de Direito;

CONSIDERANDO que a Convencao das Nacoes Unidas contra a Corrupcao
assinada no ano de 2003 por varios paises, dentre eles o Brasil, prevé que corrupcao deixou de
ser um problema local para converter—3e em um fenémeno transnacional que afeta todas as

sociedades e economias, faz-se necessaria a cooperacao internacional para preveni-Ia e lutar
contra ela;

CONSIDERANDO de outro lado que a mesma Convencéo das Nacoes
Unidas contra a Corrupcao, prevé no artigo 13 que os paises deverao fomentar a participaca'o
ativa de pessoas e grupos que néo pertencam ao setor pdblico, como a sociedade civil, as

organizacées nao-governamentais e as organizacées com base na comunidade, na prevencéo e

na luta contra a corrupca'o, e para sensibilizar a opiniéo publica a respeito a‘ existéncia, as

causas e a gravidade da corrupgéo, assim como a ameaca que esta representa.

CONSIDERANDO que esse mesmo artigo da Convencao lnternacional

prevé que essa participacao deve, dentre outras formas, ser estimulada por atividades de

informagéo publica para fomentar a intransigéncia a‘ corrupca'o, assim como programas de

educaga'o publica, incluidos grogramas escolares e universitérios;

CONSlDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases prevé, no artigo 26, que
“os curriculos da educacéo infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base

naciona/ comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas caracten’sticas

regionais e Iocais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos
”
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mesmo artigo na norma prevé que a integralizacéo curricular poderé inc/uir, “a critério dos

sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o

caput”

RESOLVEM:

SUGERIR e SOLICITAR aos professores e profissionais da Educacao que,
dentro de suas possibilidades e respeitada sua autonomia, incluam como temas transversais e

tratem no curso das disciplinas regulares (portugués, histéria, geograa, etc.) a temética da

gravidade dos prejuizos sociais causados pela corrupcao e a necessidade de se fomentar

uma cultura contra a corrupcao, de modo a colaborar com o desenvolvimento humano das

futuras geracoes do Brasil.
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Os orgaos subscritores dessa sugestao de uma ducagéo Contr a %
2 htt.://www.an r.0r'.br/ima es/an r_em_acao/20l4/dezembro/ corrupcaocr‘ ehediondo.pdf M
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Corrupgéo, colocam-se é disposigéo dos senhores educadores, crendo que a formagéo das
criangas e jovens é uma das medidas necessérias do enfrentamento dessa mazela social que é a

corrupgéo.

Palmas/TO, 07 de dezembro 2017 (semana do dia do Dia Internacional
Contra a Corrupgéo).

'3» 0
” $§%.°«6\<\

. selheiro Manoel Pires dos 2%£7RuensCarma Presidente do TCE/TO
Santos

. @g
p

10 Marques 1;r OCUrador d3 Re . 2%

(3er gen ,, deA9010Operactona|d8
‘P'atnmémoPb‘ . e Cnmma!- CACPA


