


“É de pequenino que se torce o pepino”. Com esta frase

tão simples, a sabedoria popular nos transmite uma mensagem

cheia de verdade. De geração em geração, constatamos a

importância da formação moral da criança. Nos pequenos gestos do

dia-a-dia, na relação com pais, avós, professores, amigos, vizinhos, a

criança põe em prática os exemplos que vê. Reproduz o

comportamento dos adultos, sem juízo de valor, porque não tem

ainda, por si só, capacidade de distinguir o certo do errado. Nesta

fase tão delicada da vida, é que se deve plantar a semente do que se

quer colher. E a infância é campo fértil. Se bem cultivado, dará bons

frutos. È o que diz a experiência e é o que o tempo comprova.

Com este pequeno manual de cidadania destinado às

crianças e aos jovens, o TCMRJ pretende contribuir para a formação

ética e moral dos homens do futuro, demonstrando que o respeito

ao próximo, a honestidade e a solidariedade são valores que devem

ser transmitidos desde a infância. Só assim a sociedade estará livre

da corrupção.

Thiers Montebello

Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro





















O que você tem a ver com a Corrupção?

Certa noite ao deitar, dormi e parti para meus
sonhos. Me encontrei com Deus que de imediato
me perguntou se eu sei o que tenho a ver com
a corrupção. Sem saber o que dizer e meio sem
interesse respondi que não tinha nada a ver
com isso. Então Deus me perguntou se eu sabia
que muitos são roubados e muitos roubam
deixando vítimas reféns da corrupção. Daí
Deus disse que eu precisava aprender uma
lição e me pôs na terra no meio de várias
formas de corrupção, tirou minha fala e me fez
conviver com tudo isso.

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem participando das
reuniões do Grupo de Trabalho de Mobilização e Capacitação para o Controle
Social – GTCS, que tem por objetivo, através de diversas entidades públicas,
implementar estratégias articuladas para incrementar ações que visem o controle
social no Estado do Rio de Janeiro. O Grupo surgiu por iniciativa da Controladoria
Geral da União – CGU que promove, anualmente, um concurso nacional de desenho
e redação sobre a corrupção. Este ano o tema da redação foi: “O que você tem a
ver com a corrupção?”. O segundo colocado, dentre os participantes de todo o
Brasil, foi um aluno da rede Municipal do Rio de Janeiro, VAGNER BRENDO
JANUÁRIO VERLY, aluno da 8ª série da Escola Municipal Moacyr Padilha,
localizada em Bangu. Parabéns, Vagner!



Primeiramente eu vi políticos, que eram pra
ter nossa confiança, levando como podiam o dinheiro
direcionado a melhoria de vida nos bolsos, nas cuecas e
acho que se o dinheiro fosse mais elástico eles até o
vestiriam... Daí vi os famosos 171 enganando inocentes
e desviando seu dinheiro. Muitos se fazendo de “bons
moços” para depois extorquir o dinheiro dos pobres.
Depois vi pessoas corruptas no coração: sonegando
impostos que deveriam ser pagos em contas de luz, água
e assim por diante. Já outros adquirindo materiais
piratas e contrabandeados. Só depois percebi, quantas
pessoas que esperam ajuda por não terem condições
sofrem com a decomposição da sociedade. Vi tudo isso
com lágrimas nos olhos sem poder ecoar uma só
palavra, nem dar um grito de alerta. Daí Deus me
trouxe de volta ao céu devolveu a minha voz e
perguntou-me novamente o que eu tinha a ver com a
corrupção. Eu respondi:
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- Senhor, sinceramente não sou partícipe em
nenhum ato corrupto, mas aprendi que meu silêncio é
entendido pelos mal intencionados como aprovação das
barbaridades que cometem, e que não existe sociedade
corrupta mas sim pessoas com o coração corrompido pelo
pensamento que podem fazer e acontecer e ficarão
impunes. Entendi que só nos unindo, nos movimentando
e fazendo barulho poderemos diminuir o espaço que os
corruptos, ou seja, os podres usam para corromper e
perverter a sociedade.

Depois disso, tudo a minha volta sumiu.
Dentro de mim senti como que um fogo me consumisse e
martelasse meu pensamento. Daí abri meus olhos,
levantei a cabeça e alto gritei:
Chega! Chega de corrupção!
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