PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Este é um texto para ser publicado em jornais locais, no oriente das Lojas. Não se esqueça de incluir no final o
endereço do local onde estão sendo coletadas as assinaturas.)
Texto 2
Corrupção nunca mais!

A corrupção é um mal que afeta todas as nações, pois ela é fruto da ganância do ser humano. Em nosso país ela está
se tornando endêmica e rotineira, e vem castigando os brasileiros. É por causa dela que não temos acesso a escolas e
hospitais 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 corruptos que estão matando o futuro de nossa sociedade.

Reflita sobre esta comparação:

- Um criminoso que saca de uma arma e mata uma pessoa será julgado e terá uma pena que varia de 6 a 30 anos e seu
crime pode ser considerado hediondo.

- Um corrupto que desvia o dinheiro que seria destinado a um hospital condena à morte muitas pessoas. A sua pena
varia de 2 a 12 anos e, por não ser considerado hediondo, bastará cumprir 1/3 da pena para estar em liberdade e, se
for condenado a pena inferior a 4 anos, sequer entrará em uma cadeia.

É um contrassenso.

Sabe o que o corrupto faz com o cidadão? Retira-lhe todas as condições de viver com dignidade e de crescer na vida!
Por estas razões devemos dar um basta neste mal. Chega de sermos tolerantes com o jeitinho; com aqueles que
gostam de levar vantagem em tudo; com o “rouba, mas faz!”.

Corrupção é crime e como tal deve ser tratada.
O projeto de lei de iniciativa popular denominado “Corrupção nunca mais!” busca estabelecer punições mais severas
para estes delitos, como forma de reduzir a impunidade hoje existente, onde aqueles que roubam o dinheiro público
raramente são condenados e, quando são, saem em curto espaço de tempo.

Conheça o projeto no site: www.corrupcaonuncamais.org.br

Deseja um país melhor? Hospitais mais humanos? Escolas Públicas de qualidade? Mais segurança e qualidade de
vida?
Participe. Assine e divulgue o projeto. Ajude o Brasil a se livrar da corrupção.
Necessitamos de um milhão e meio de assinaturas.

Local de coleta de assinaturas: ___________________________________ (inserir o local).

Por um país mais honesto! Corrupção nunca mais!
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