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Prefeitura faz parceria com MP para combater a corrupção

Uma reunião realizada na tarde de quinta-feira (23), na Escola de Governo, em Toledo, oficializou a campanha “O que você tem a ver com a
corrupção?”. Iniciativa do Ministério Público do Paraná com apoio do Estado e dos Municípios, a campanha tem o objetivo de trabalhar com
crianças e jovens a importância de combater a corrupção através de mudanças culturais, começando nas salas de aula. No Paraná o
movimento surgiu em maio de 2012
e vem conquistando a adesão de diversos parceiros da comunidade escolar, da sociedade organizada, de empresários e de cidadãos
paranaenses. O município assinou um termo de compromisso com o Ministério Público, aderindo à campanha.
O promotor substituto da Justiça de Toledo, Hugo Ego Magro Correia Urbano, apresentou o projeto para os educadores da cidade, momento
em que pediu apoio para que o objetivo seja atingido. Segundo ele, essa campanha, que tem repercussão nacional, merece atenção
especial, tento em vista que essa mobilização conjunta vai garantir um futuro mais justo e humanitário. “O Brasil ocupa a 73º colocação no
índice de corrupção no mundo, classificado pela Organização Transparência Internacional. Esse número é muito elevado, fator preocupante
principalmente em um ano eleitoral. Por isso desde 2007, o Ministério Público vem firmando parcerias e agora intensifica uma campanha
para que desde cedo a população entenda a importância de um comprometimento ético e moral”.
Trabalhar essa questão nas escolas foi a melhor opção encontrada, devido ao tempo que os alunos permanecem no local, convivendo com
pessoas das mais diferentes condutas. Para preparar os professores para o desafio, foi criado um site em parceria do Governo Estadual,
onde todo um material de apoio está disponível. O link dessa página também está no portal da Prefeitura de Toledo (www.toledo.pr.gov.br),
para que a população possa acompanhar os trabalhos desenvolvidos, não só na cidade, mas em todo o estado. “A ideia da divulgação é
fazer um marketing da campanha, mostrando o que cada instituição está fazendo. Assim, as ações de umas podem servir como
complemento para outras”, destacou Urbano, salientando que um apoio por parte da promotoria será realizado junto com as Secretarias de
Educação para que as iniciativas se fortaleçam.
O prefeito de Toledo, José Carlos Schiavinato, que juntamente com o promotor assinou o convênio, estabelecendo uma parceria para a
divulgação da campanha na cidade, destacou a importância de se trabalhar de forma limpa e correta. “Fico feliz em estar assinando esse
termo, que se bem trabalhado vai garantir cidadãos mais íntegros, além de formar uma sociedade melhor. Toledo é exemplo neste quesito,
pois coloca em seu portal um sistema de prestação de contas em tempo real, com o intuito de deixar os moradores informados para onde
está indo o dinheiro público. Todas as licitações são transmitidas ao vivo, em áudio e vídeo para dar maior transparência”.
A secretária de Educação de Toledo, Maria Eva Tizziani, apoia o projeto, destacando que a educação hoje, já atua na busca de formar
pessoas mais dignas. Pensando nisso, a secretária pretende estender o projeto levando as informações para os pais e a comunidade.
“Devemos pensar nos alunos também fora da escola. O que é trabalhado dentro de sala de aula deve ser disseminado na sociedade. Por
isso estamos avaliando a possibilidade de envolver a família nessa corrente, de forma que os resultados sejam mais expressivos”.
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