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        Corrupção para nós brasileiros e para toda a população é uma palavra que 

interfere muito no cotidiano.  Isso, é um horror. 

        Aqueles políticos que dizem com todas as letras que vão fazer coisas 

possíveis e até impossíveis. Hoje em dia, para votar é uma coisa super 

complicada, por que sempre há perguntas como, em quem devo confiar? Será 

que meu candidato vai cumprir com suas promessas? Isso só deixa a população 

mais revoltada. 

        Alguns candidatos subornam as pessoas para ganhar seu voto dando 

cestas básicas, por exemplo, tudo isso para conseguir mais dinheiro. 

         Corrupção pode ser definida como utilização do poder para conseguir 

vantagens e fazer uso do dinheiro público para seu próprio interesse, e ainda 

por cima é CRIME. 

       O Dia Internacional Contra a Corrupção é comemorado dia 9 de dezembro 

e reúne 111 países. 

         Fazendo piada dessa situação, já vi também muitos cartuns em revistas, 

num deles, o político dizia assim: “Vou beneficiar o povo... o povo lá de casa”.  

         Tem muitos panfletos falando Zé Fulano vai fazer não sei o que, Zé 

Ciclano não sei o que lá.  E o pior, é sabermos que quase sempre, essas 

promessas são mentiras.  Não posso culpar a todos, mas têm muitos poucos 

que fazem e cumprem e que estão no poder para melhorar a nossa sociedade. 



          Queremos um Brasil mais unido, queremos um Brasil melhor e com 

pessoas que gostem dele porque quem ama cuida e realmente querer bem o 

nosso país é colocarmos pessoas que façam ele funcionar e que estejam nos 

cargos públicos nos representando e falando e fazendo o que todos nós 

achamos que é certo para fazer daquele político mais confiável. 

                   Esses itens abaixo revelam práticas corruptas: 

* Favorecer alguém prejudicando outros.  

* Aceitar e solicitar recursos financeiros para obter um determinado serviço 
público, retirada de multas ou em licitações favorecer determinada empresa.  

* Desviar verbas públicas, dinheiro destinado para um fim público, e canalizado 
para as pessoas responsáveis pela obra.  

* Até mesmo desviar recursos de um condomínio.  

 

 

 
       
 
 


