
Tibagi realiza concurso de redação com o tema corrupção

O  Movimento  Paraná  sem  Corrupção  mobilizou  os  estudantes  do  Colégio  Irênio  Moreira 
Nascimento,  no município  de Tibagi,  em um concurso de redações  sobre o tema corrupção.  A 
atividade  foi  conduzida  pela  promotora  de  justiça  Aysha  Sella  Claro  de  Oliveira.  Foram 
apresentados mais de duzentos trabalhos dos alunos do ensino médio,  fundamental  e E.J.A., os 
quais foram analisados por uma comissão de docentes.

Em razão de parceria da Associação Comercial de Tibagi ao Movimento Paraná sem Corrupção, o 
aluno vencedor recebeu um aparelho MP3 como prêmio.

Confira abaixo as redações que ganharam os cinco primeiros lugares.

1º LUGAR

ALUNA: JENIFER DE OLIVEIRA    CÓDIGO: 3204       TURMA: 2º ENSINO MÉDIO B.

CORRUPÇÃO X MUDANÇA: UM VOTO FAZ A DIFERENÇA
Corrupção: Uma palavra tão forte, tão usada e criticada na sociedade atual, mas nem sempre 

entendida e denunciada a partir de suas origens. Geralmente acusamos os outros de corruptos, sem 
questionar nosso posicionamento e nossa contribuição para que a corrupção termine. Isso deve nos 
levar a ter uma atitude mais ativa, contribuindo para enfraquecer a proliferação desta doença que 
afeta muitos de nossos políticos e governantes.

Quando se fala em corrupção a primeira ideia que nos vem à mente é: políticos. Certamente 
está muito ligada devido aos vários casos de políticos corruptos, de escândalos fraudulentos que 
chega  ao  nosso  conhecimento  através  dos  meios  de  comunicação,  os  quais  representam  uma 
vergonha à nação. Mas temos que pensar que fomos nós mesmos, com o nosso voto que delegamos 
a eles a missão de nos governar, sem mesmo conhecer seu histórico político.

Diante disso muitos têm uma atitude passiva, aceitando tudo sem questionar. No entanto, 
está em nossas mãos o poder de enfraquecer e até mesmo acabar com a corrupção. Um voto faz a 
diferença. Portanto, nessas eleições antes de apertar a tecla confirma, temos que ouvir as propostas, 
conhecer  o  perfil  de  cada  candidato,  e  não  nos  deixar  ludibriar  por  conversas  mentirosas.  E 
podemos fazer mais. Depois das eleições devemos continuar fiscalizando e cobrando as ações dos 
nossos eleitos, para que eles possam cumprir com suas promessas de campanha.

Com a Lei da Ficha Limpa, muita coisa melhorou, graças a pressão de vários segmentos da 
sociedade organizada. E ao nos defrontarmos com a realidade política atual somos impulsionados a 
revolta, contribuindo para a mudança. Nós jovens, estudantes e eleitores, temos em nossas mãos 
esta oportunidade de mostrar a sociedade o quanto podemos contribuir, pois somos responsáveis, 
não somente pelo nosso futuro, mas pelo que virá depois de nós.

2º LUGAR

ALUNA: ROSIDA DA S. NOGUEIRA     CÓDIGO: 5FERSN       TURMA: E.J.A. MÉDIO

O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO
Eis a nossa frente um problema no qual muita gente no país em que vivemos vê a solução 

apenas como utopia. E por isso vemos muita gente se conformando e até mesmo se deixando fazer 
parte dela.

O fato é que a corrupção não é invencível como pensam muitos. Se pararmos para analisar 
esse tema: “O que você tem a ver com a corrupção?”, veremos então que desde a mais simples 



atitude que tomamos, podemos dar grandes exemplos de honestidade a nossos filhos e a todas que 
estão a nossa volta. 

Nós vivemos em um país extremamente avançado em corrupção. Apesar de ser um país 
dotado de uma grande riqueza natural, contendo em si lindas praias e grandes matas, é também um 
país que impera em desigualdade social. Ver crianças nas ruas pedindo esmolas e passando frio, não 
é uma raridade por aqui. Isso sem entrar em detalhes da violência e da miséria generalizada em todo 
o Brasil.

Mas enfim, somos cidadãos brasileiros, querendo nós ou não e já que estamos aqui vamos 
lutar com todas as nossas forças e possibilidades para mudar a realidade desse país, fazer com que o 
nosso dinheiro tome o rumo certo, em direção as pessoas que se encontram na necessidade de uma 
vida mais digna. E podemos começar a partir de uma atitude humanitária que na minha visão é a 
mais nobre: o voto consciente.

3º LUGAR

ALUNA: AMANDA ORZA        CÓDIGO: 1202          TURMA: 2º ENSINO MÉDIO A

O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO
A corrupção atinge todos direta ou indiretamente. O voto nulo ou o voto dado por parentesco 

ou venda elege pessoas que muitas vezes não estão preparados ou só querem dinheiro fácil.
Somos nós que pagamos o salário dos nossos representantes com diversos impostos que nos 

são cobrados e não é justo que esse dinheiro vá para a construção da piscina do prefeito ou banque a 
viagem do deputado para Las Vegas. Nós temos que exigir nossos direitos conscientemente. Nosso 
país está afundando cada vez mais e de quem é a culpa? Nossa! Pessoas sem caráter não se elegem 
sem votos.

Tudo na vida é uma questão de escolha, o problema é dar pouca importância para grandes 
coisas como exigir nosso direito de ver a boa aplicação do dinheiro público. Devemos ter mais 
discernimento para escolher nossos representantes e não acabar fazendo da urna uma lixeira.

As eleições  acontecem de  quatro  em quatro  anos.  Já  parou para  pensar  no quanto  essa 
escolha é séria?

Voto não é brincadeira, por isso criança não vota! Não faça papel de bobo, não queira “tirar 
vantagem”, pois o preço dessa pizza somos nós que pagamos.

4º LUGAR

ALUNA: ROSIDA DA S. NOGUEIRA     CÓDIGO: 5FEGTB     TURMA: E.J.A. MÉDIO

O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO
Ao praticar qualquer ato de corrupção estamos prejudicando nosso país, aceitando algo em 

troca do meu voto estou sendo corrupto, e ao praticar este ato estarei violando a lei.
A corrupção impede o desenvolvimento da nação, atingem as classes mais baixas, ela é a 

porta mais próxima para um candidato praticar um ato ilícito. A luta contra a corrupção não é dever 
só da justiça, a população tem o direito e dever de interagir nesta batalha árdua.

Nós cidadãos temos a escolha de não aceitar ser corrompidos, casa um deve prestar melhor 
atenção,  fiscalizar a proposta dos candidatos. Esta pouca vergonha chamada corrupção abala as 
estruturas das nossas eleições deixando os eleitores desiludidos e sem perspectiva de um futuro 
melhor.

Já é hora de acordar, dobrar as mangas e ir a luta por um país limpo e livre da corrupção, 
depende de cada um fazer a sua parte para um futuro melhor.

Será que ainda há esperança de dias melhores?



Só depende de nós! Somos responsáveis por quem colocamos no poder, o futuro está em 
nossas mãos.

5º LUGAR

ALUNA:  RAPHAELLA MONIZZE BIELSKI  CÓDIGO: 1223  TURMA: 2º ENSINO MÉDIO A

CORRUPÇÃO
Hoje em dia a corrupção não está só no Brasil, mas sim no mundo inteiro. Existem pessoas 

corruptas e as que colaboram com a corrupção. Por exemplo; se um vereador ou um prefeito que 
está candidato, vai até sua casa e quer comprar seu voto e você vende por uma cesta básica ou litros 
de gasolina, você está colaborando. Mas se você diz que não vai vender seu voto, você não vai 
colaborar com a corrupção, e fará com que ele perceba que ainda existem pessoas honestas no 
mundo.

No Brasil há muita corrupção, verbas desviadas o que prejudica muito o país, principalmente 
a Saúde e a Educação. As pessoas querem cada vez mais estar no poder, por que sabem que quem 
entra na política vai roubar um pouco para ele, que ainda contrata pessoas sem qualificação para 
aquele cargo, que estão lá por algum parentesco, ou em troca de favores.

As pessoas deveriam pensar muito antes de entrar no mundo da corrupção, que está presente 
em todo lugar, até nas igrejas, escolas e nas nossas casas.


