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Corrupção é um termo genérico que define a má conduta de utilizar o 

poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro 

público para o seu próprio interesse, de um integrante da família ou amigo, 

dinheiro este que pagamos em impostos para que o governo nos ofereça 

serviços essenciais à nossa boa sobrevivência. Assim ela envolve uso 

indevido, desvio, malversação ou apropriação do nosso dinheiro pago em 

impostos. E, ao contrário do que alguns pensam, todos nós pagamos 

impostos embutidos nos preços de tudo que compramos. E o Brasil possui 

uma das maiores taxas de impostos de todo o planeta. 

A corrupção está presente em todos os países do mundo, pois ela é 

fruto da ganância do ser humano. 

 Em nosso querido BRASIL ela está se 

tornando endêmica e rotineira, e vem assolando a 

nação, retirando das administrações públicas 

vultosas quantias de recursos que deveriam estar 

sendo destinados a uma prestação de serviços 

públicos mais humanos e eficientes para a 

sociedade brasileira. É por esta razão que não 

temos acesso a hospitais e escolas de qualidade, que vivemos uma onda 

generalizada de crimes, pois o dinheiro, que deveria estar destinado a estas 

e outras áreas, vai parar no bolso de poucos corruptos que estão matando o 

futuro de nossa sociedade. 

A corrupção afeta a todos nós em geral, mas de uma forma mais 

intensa àquelas pessoas mais humildes, pois estes dependem muito mais 

dos serviços públicos e das ações do governo para lhes proporcionar uma 

melhor qualidade de vida. 

Por estas razões devemos dar um basta neste mal. 

 

  

O que é corrupção?1
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O projeto de lei de iniciativa popular “Corrupção Nunca Mais!” 

busca estabelecer procedimentos e punições mais severas para todos os 

delitos que estejam relacionados ao uso 

indevido, desvio, malversação ou 

apropriação de recursos públicos, 

estabelecer rito para recuperação dos 

recursos extraviados, aumentar os prazos 

de prescrição destes delitos e das penas 

de inelegibilidade, como forma de evitar e 

reduzir a impunidade hoje existente. 

De que forma? Criando mecanismos legais que permitam ao Estado 

maior agilidade no combate a tais crimes. Para tanto busca o envolvimento 

de todos os maçons, dos órgãos e entidades de defesa da sociedade, dos 

clubes de serviço e de todos os cidadãos brasileiros que amam esta PÁTRIA, 

no apoio ao projeto. 

De que necessita? Um projeto de lei de iniciativa popular para ser 

apresentado à Câmara Federal necessita ser assinado por, no mínimo, um 

por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 

com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

Isto significa que necessitamos colher, aproximadamente, 1.500.000 (um 

milhão e meio) de assinaturas de eleitores para que a Câmara Federal 

recepcione e vote o projeto. 

Este não é um projeto da Maçonaria ou de qualquer uma das 

entidades apoiadoras, mas um projeto do povo brasileiro. 

 

Participe!  

Ajude-nos a ajudar o Brasil !!! 

  

Apresentação do projeto2
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Existem duas maneiras de participar do projeto: a primeira é 

procurando pessoas e entidades envolvidas e assinando o formulário 

próprio; a outra é tornando-se um multiplicador. 

Em razão da correria do dia-a-dia, normalmente muitas coisas nos 

passam despercebidas, por isto a atuação do multiplicador é essencial. 

É ele quem irá ajudar na divulgação e na coleta de assinaturas. 

Para ser um multiplicador você deve adotar as seguintes 

providências: 

a) Primeiramente acesse nosso site www.corrupcaonuncamais.org.br 

e imprima o material necessário (cópia do projeto, folders, 

banners, formulário, etc); 

b) De posse do material leia todo o projeto e o memento (pequeno 

resumo que explica o projeto) para poder informar as pessoas do 

que se trata a iniciativa; 

c) Caso tenha alguma dúvida, procure uma Loja Maçônica ou entre 

em contato pelo link “fale conosco” em nosso site; 

d) Não tenha receio de participar. Não há qualquer risco e a sua ação 

estará ajudando a criar um Brasil melhor para todos. 

  

Como participar3

http://www.corrupcaonuncamais.org.br/
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O multiplicador é aquele cidadão consciente e participativo que fará a 

campanha chegar onde as entidades participantes não conseguem atingir, portanto 

sua atuação é essencial. 

Sua atuação não se restringe a colher 

assinaturas, mas envolve também a divulgação e a 

defesa do projeto.  

Portanto, divulgue em seu local de trabalho, 

escola, clube, enfim em seu ciclo de amizade, bem 

como compartilhe em seu twitter, facebook, ou 

outra comunidade da qual faça parte. 

 

 

Como colher assinaturas das demais pessoas: 

a) Comece coletando assinaturas de familiares e amigos. Trabalhar com um 

círculo familiar e de amizade é mais fácil; 

b) Crie PONTOS DE COLETA. A criação destes pontos é simples e não 

exige formalidade. Basta que você se una a outros brasileiros - 

incomodados e dispostos a mudar o Brasil - para formar um Ponto de 

Coleta em sua cidade e recolher assinaturas para o projeto. 

i. Identifique parceiros, em seus contatos e locais de atuação, como: 

bairro, trabalho, cidade, etc. e apresente-os a proposta; 

ii. Para assegurar a presença do maior número de participantes é 

importante que os convites sejam feitos não só por e-mail, pelas 

redes sociais, mas também que haja um convite pessoal ou 

telefônico; 

iii. Caso for criá-lo em via pública, procure um local de maior 

concentração ou passagem de pessoas. Identifique-o com banners e 

cartazes e tenha um grupo de pessoas para auxiliá-lo; 

iv. Clubes de lazer e shoppings centers são bons locais para a 

localização de Ponto de Coleta; 

  

A atuação do multiplicador4
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v. Solicita-se que a criação do PONTO DE COLETAS seja informada a 

uma Loja Maçônica de sua cidade ou a uma das entidades 

participantes, para que possa ser apoiado na sua atividade; 

vi. Os PONTOS DE COLETAS não precisam ter sede própria e podem 

migrar para diferentes locais; 

c) Atuando em sua escola, academia ou local de trabalho: 

i. Inicie fomentando a discussão sobre corrupção. Enfatize os males 

que ela provoca! Isto irá despertar nas pessoas o repúdio pela 

corrupção e reforçará responsabilidade que elas têm no combate a 

este mal; 

ii. Após, dê conhecimento do que se trata o projeto “Corrupção 

nunca mais”; identifique pessoas que podem estar lhe ajudando 

nesta empreitada (amigos, professores, etc.); 

iii. Normalmente as pessoas não carregam o Título de Eleitor (essencial 

para assinar o formulário), portanto marque um dia e local 

específicos para colher as assinaturas (se necessário crie um Ponto 

de Coleta). Não se esqueça de solicitar autorização para os 

responsáveis pelo ambiente onde irá colher as assinaturas; 

iv. Adolescentes maiores de 16 anos e que possuem o Título de Eleitor 

podem votar e, portanto, assinar o projeto. 
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Este é um momento que requer muita atenção, pois qualquer erro 

invalida todo o formulário e desperdiça o tempo e o trabalho de coleta das 

assinaturas. Portanto fique atento às seguintes orientações: 

 

a) Todos os dados do formulário devem ser preenchidos, nenhum pode 

ficar em branco; 

b) Acompanhe o preenchimento e confira cada um dos dados, 

especialmente o número do Título de Eleitor (consta no documento 

como número de inscrição). Todos devem estar PREENCHIDOS 

CORRETAMENTE. Se necessário, preencha os dados e peça a pessoa 

apenas para assinar; 

c) Não pode haver rasuras no formulário, nem qualquer outra coisa 

escrita que não sejam os dados solicitados; 

d) Uma pessoa não pode assinar mais de uma vez, mesmo que 

em formulários diferentes. Portanto, não se esqueça de questionar 

se ela já assinou outro formulário anteriormente; 

e) Somente portadores do Título de Eleitor podem assinar o projeto! 

f) O campo do lado esquerdo do formulário deve ser deixado em 

branco, pois será numerado dentro do contexto de cada Estado; 

g) Cada folha do Formulário de Assinaturas deve conter eleitores de 

apenas um município. Caso necessário, tenha formulários específicos 

para cada município onde for colher assinaturas (necessário em 

regiões conurbadas). 

  

Preenchendo o formulário de assinaturas5
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Terminada a coleta de assinaturas, entregue os formulários 

preenchidos em uma Loja Maçônica ou sede de alguma entidade 

participante do projeto (veja relação no nosso site) ou, ainda, envie para o 

endereço que consta no rodapé do formulário. Acompanhe em nosso site as 

informações sobre o andamento do projeto. 

 

Pronto! Dever cumprido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as assinaturas coletadas serão entregues, juntamente com o 

projeto de lei para o presidente da Câmara Federal. A partir daí iniciar-se-á 

uma nova fase que é o acompanhamento do trâmite do projeto e a pressão 

junto aos parlamentares para que ele seja colocado em votação e possa, 

senão extinguir, minimizar este câncer que corroe o nosso País, para que 

possamos dizer em alto e bom tom:  

  

Onde entregar as assinaturas recolhidas6
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