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APRESENTAÇÃO
 Esta cartilha faz parte do projeto “Democratizando a Cidadania”, 
proposto pelo Observatório Social de Guarapuava. Nosso desejo é despertar 
em você o interesse de participação cidadã, através da construção de uma 
consciência coletiva voltada ao exercício da cidadania.
 Mas, primeiro precisamos conhecer o que é interesse de todos os 
cidadãos brasileiros: como são aplicados os recursos públicos arrecadados 
pelo pagamento de impostos? Qual é meu direito e dever enquanto cidadão 
brasileiro? O que eu posso fazer para contribuir para melhorar meu município? 
Como os agentes públicos devem agir em prol de uma gestão pública efi ciente 
que nos proporcione serviços públicos de qualidade? Qual é o caminho para o 
combate à corrupção?
 São muitas as perguntas, mas juntos podemos descobrir o que fazer 
e como fazer! 

“O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem 
participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço 
do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem 

das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo 
que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, 

nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que 
é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e 

multinacionais.”
(Bertold Brecht, escritos e teatrólogo alemão, 1898/ 1956)

E o que você tem a ver com tudo isso?
Vamos descobrir juntos?
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1º Encontro

2º Encontro

3º Encontro

4º Encontro

Observar para agir:
O que faz o Observatório Social

de Guarapuava (OSG)?

A Construção da Democracia:
Relação entre o Estado e a Sociedade Civil

Tributos e sua Função Social

Transparência e participação social como
caminhos para o Combate à Corrupção
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 Olá pessoal! Neste primeiro encontro vamos descobrir o que é e para que serve o 
Observatório Social de Guarapuava. E também o que é o Controle Social! Vamos lá?

 O Observatório Social de Guarapuava é uma ONG (Organização Não 
Governamental), ou seja, somos uma organização, sem fi ns lucrativos, e trabalhamos em 
defesa de uma causa específi ca, a boa aplicação dos recursos públicos para que tenhamos 
serviços públicos de qualidade! Somos mantidos exclusivamente por empresas e sindicatos 
que compartilham da nossa causa.
 Trabalhamos em rede, ainda existem mais 98 observatórios espalhados por todo 
o Brasil! E todos com o mesmo objetivo, lutamos e incentivamos a participação cidadã junto 
à gestão pública. 
 Fomos o 19º observatório que surgiu, nascemos no ano de 2009 com 13 entidades 
representantes da sociedade civil organizada, apoiando nossa ideia.

OBSERVAR PARA AGIR:
O QUE FAZ O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE 

GUARAPUAVA (OSG)?

FUNDADORES OSG:
- Associação Comercial e empresarial de Guarapuava (ACIG)

- Coordenadoria das Associações Comerciais do Centro-Oeste do Paraná (CACICOPAR);
 - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas (SESCAP-PR);
- SICOOB;

- Federação Industrial e Empresarial do Paraná (FIEP);
- Associação Central para o Desenvolvimento de Entre Rios (ACENDER);

- Conselho Popular de Guarapuava (CPG);
- União Guarapuavana das Associações de Moradores (UGAM);

- OAB –Seccional Guarapuava – PR;
- Clube de Dirigentes Lojistas (CDL);

- Rotary Club;
- Escola de fé e política – ESFEPOL.
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 O Controle social está intimamente relacionado com a participação da sociedade 
civil na gestão pública.
 Onde os cidadãos podem intervir na tomada da decisão junto ao poder público, 
orientando a administração para que adote medidas que realmente atendam ao interesse 
público. 
 Precisamos entender o controle social, como uma conquista da sociedade civil. 
 Segundo Sheila Santos Cunha (2013):

 

 
 
 A Constituição Federal que rege nosso País diz, em seu artigo 1º parágrafo único, 
que:

 Isso signifi ca que temos o direito de participar e dar nossa opinião nas tomadas 
de decisões junto com o poder público! Além de poder participar do processo de tomada de 
decisões, ainda temos o direito de saber para onde está indo nosso dinheiro! Já que pagar 
imposto faz parte de nosso dever como cidadão.

O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE GUARAPUAVA (OSG) É UM 
ESPAÇO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA SENDO UM 

INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL.

“[...] O CONTROLE  SOCIAL TÊM COMO PILAR A FISCALIZAÇÃO 
DAS AÇÕES PÚBLICAS, MAS O SEU PAPEL É MUITO MAIS 

AMPLO. VISAM, SOBRETUDO, A INDICAR CAMINHOS, 
PROPOR IDÉIAS E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA 

COMUNIDADE NAS DECISÕES DE CUNHO PÚBLICO.”

TODO O PODER EMANA DO POVO, QUE O EXERCE POR MEIO DE 
REPRESENTANTES ELEITOS OU DIRETAMENTE, NOS TERMOS 

DESTA CONSTITUIÇÃO.

“

“

”

”

Mas, espera aí!
O que é Controle Social?

+
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 Pagar impostos é o custo que temos para se viver em sociedade. Ele só precisa 
ser bem aplicado para que tenhamos serviços públicos de qualidade, como uma boa escola, 
um bom posto de saúde, entre outros serviços que são deveres do Estado nos oferecer.
 Você sente falta de quadra de esportes, parques para passear em um domingo 
a tarde em seu bairro? Os recursos públicos servem para isso também! Investimentos em 
lazer, educação, imagine que legal um lugar que tenha ofi cinas de artes, música, dança... 
E tudo gratuito! Quando você participar e lutar pelos seus direitos, esses sonhos podem 
tornar-se realidade! 
 Agora que você já sabe o que é Controle Social, podemos exercer nossa cidadania!
 

 
 Cidadania vem do latim “civitas” e signifi ca cidade. O termo foi usado utilizado 
pela primeira vez na Roma antiga para se referir a situação política de uma pessoa e aos 
direitos que ela possuía ou poderia exercer.
 Cidadania é a qualidade do cidadão de poder participar de forma consciente e 
responsável na sociedade, zelando para que seus direitos civis, políticos e sociais não sejam 
violados.

Não adianta olhar pro céu
Com muita fé e pouca luta
Levanta aí que você tem muito protesto pra 
fazer
E muita greve, você pode, você deve, pode crer
Não adianta olhar pro chão
Virar a cara pra não ver
Se liga aí que te botaram numa cruz e só 
porque Jesus
Sofreu não quer dizer que você tenha que 
sofrer!
Até quando você vai fi car usando rédea?
Rindo da própria tragédia
Até quando você vai fi car usando rédea?
Pobre, rico ou classe média
Até quando você vai levar cascudo mudo?
Muda, muda essa postura

Até quando você vai fi cando mudo?
Muda que o medo é um modo de fazer censura
Até quando você vai levando? (Porrada! 
Porrada!)
Até quando vai fi car sem fazer nada?
Até quando você vai levando? (Porrada! 
Porrada!)
Até quando vai ser saco de pancada?

Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente
O seu fi lho sem escola, seu velho tá sem dente
Cê tenta ser contente e não vê que é revoltante
Você tá sem emprego e a sua fi lha tá gestante
Você se faz de surdo, não vê que é absurdo
Você que é inocente foi preso em flagrante!
É tudo flagrante! É tudo flagrante!
Até quando você vai levando? (Porrada! 

MAS, O QUE É CIDADANIA?

E para refletir em tudo isso vamos ouvir a música:
“ATÉ QUANDO?” 

(Gabriel O Pensador)



77

Diante de tudo isso, qual é seu papel na sociedade e nas decisões do poder público?
Você pode ser o protagonista da mudança desta história!

Porrada!)
Até quando vai fi car sem fazer nada?
Até quando você vai levando? (Porrada! 
Porrada!)
Até quando vai ser saco de pancada?
A polícia
Matou o estudante
Falou que era bandido
Chamou de trafi cante!
A justiça
Prendeu o pé-rapado
Soltou o deputado
E absolveu os PMs de Vigário!

Até quando você vai levando? (Porrada! 
Porrada!)
Até quando vai fi car sem fazer nada?
Até quando você vai levando? (Porrada! 
Porrada!)
Até quando vai ser saco de pancada?

A polícia só existe pra manter você na lei
Lei do silêncio, lei do mais fraco
Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro 
saco
A programação existe pra manter você na 
frente
Na frente da TV, que é pra te entreter
Que é pra você não ver que o programado é 
você!
Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, 
quero trabalhar
O cara me pede o diploma, não tenho diploma, 
não pude estudar
E querem que eu seja educado, que eu ande 
arrumado, que eu saiba falar
Aquilo que o mundo me pede não é o que o 
mundo me dá
Consigo um emprego, começa o emprego, me 

mato de tanto ralar
Acordo bem cedo, não tenho sossego nem 
tempo pra raciocinar
Não peço arrego, mas onde que eu chego se eu 
fi co no mesmo lugar?
Brinquedo que o fi lho me pede, não tenho 
dinheiro pra dar!
Escola! Esmola!
Favela, cadeia!
Sem terra, enterra!
Sem renda, se renda! Não! Não!

Até quando você vai levando? (Porrada! 
Porrada!)
Até quando vai fi car sem fazer nada?
Até quando você vai levando? (Porrada! 
Porrada!)
Até quando vai ser saco de pancada?

Muda, que quando a gente muda o mundo 
muda com a gente
A gente muda o mundo na mudança da mente
E quando a mente muda a gente anda pra 
frente
E quando a gente manda ninguém manda na 
gente!
Na mudança de atitude não há mal que não se 
mude nem doença sem cura
Na mudança de postura a gente fi ca mais 
seguro
Na mudança do presente a gente molda o 
futuro!

Até quando você vai fi car levando porrada
Até quando vai fi car sem fazer nada
Até quando você vai fi car de saco de pancada?
Até quando você vai levando
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 Até chegarmos aqui, com todos esses direitos que possuímos, muita água rolou, 
você sabia?

 A relação entre o Estado e a Sociedade vem sendo construída com a história da 
própria humanidade. Ela é resultado dos conflitos, dos interesses, das interações e dos 
sonhos. Tratar dessa relação é falar sobre o poder, como se organizar e como assegurar a 
sobrevivência da espécie humana, garantindo a um maior número de pessoas o acesso aos 
recursos básicos que lhes possibilitem viver com dignidade.
 Uma breve retrospectiva da relação do Estado e Sociedade, nos mostra como 
ela moldou a nossa história: explodimos bombas atômicas, produzimos guerras mundiais, 
declaramos que todos os humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos; criamos 
doenças e inventamos vacinas; geramos o efeito estufa, comprometemos a biosfera, lutamos 
contra as mudanças do clima; praticamos a tolerância; concentramos renda, lutamos contra 
as injustiças sociais.
 Mas, observe que essas interações continuam acontecendo: os conflitos de 
interesses e os convívios. 
 
 Logo, a relação do Estado e Sociedade é marcada historicamente por tudo o que construímos 
no agora por nossas decisões, valores e visão de mundo. Também construímos quando somos 
indiferentes ou omissos ou, ainda, quando estamos alheios a realidade. Portanto, devemos entender o 
Estado como fruto da sociedade politicamente organizada. É nosso dever cuidar do Estado.

 Quando achamos natural vermos crianças nas esquinas mendigando ou se 
prostituindo. Quando vemos miséria, violência, corrupção, destruição do meio ambiente.
 Nunca se esqueça que a cada resposta ou omissão, defi nimos quem somos. A 
cada sim ou não, construímos essa relação. São nossas marcas deixadas na vida, nossos 
passos pelo chão.
 A condição de estarmos vivos exige responsabilidade e cuidado para conosco, 
para com o outro, com a natureza e tudo o que esta ao redor.
 Aqui no Brasil, O processo de participação da sociedade civil, emerge com a 
efervescência dos movimentos sociais no período da Ditadura Militar, na década de 1970. 

A CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA:
RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E

A SOCIEDADE CIVIL
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Neste contexto, surgem novos partidos políticos, compostos a partir de sindicatos urbano e 
rural, de setores da igreja, da classe média, enfi m, de uma parcela da sociedade. 
 Mas, o processo democratizante, teve sua materialização a partir da elaboração 
da Constituição Federal de 1988. Ela fi cou conhecida como Constituição Cidadã, pelo fato de 
haver sido declarada a mais democrática de todos os tempos.
 O processo de elaboração da Constituição foi reflexo de todo o progresso 
conquistado pela sociedade civil, inclusive uma evolução na área dos direitos sociais e 
políticos e também se aprovou os direitos e deveres coletivos e individuais.
 Foi uma conquista para nós, o povo brasileiro!
 Diante de tudo isso, podemos entender que somos frutos de um processo 
histórico.  Hoje, após muitos entraves, reconhecemos que vivemos em um Estado 
Democrático de direito!

 
 

MAS, O QUE TUDO ISSO SIGNIFICA?
O QUE É ESSA TAL “DEMOCRACIA”? ?

 DEMOCRACIA É A FORMA DE GOVERNO EM QUE 
A SOBERANIA É EXERCIDA PELO POVO. A PALAVRA 

DEMOCRACIA TEM ORIGEM NO GREGO DEMOKRATÍA QUE É 
COMPOSTA POR DEMOS (QUE SIGNIFICA POVO) E KRATOS 
(QUE SIGNIFICA PODER). OU SEJA, É O PODER DO POVO, 

PELO POVO E PARA O POVO.
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1.2   ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

 Nunca podemos esquecer que a fi nalidade do Estado é promover o bem comum, 
proporcionar aos cidadãos meios necessários para se ter uma vida digna!
 E para que se concretize a fi nalidade do Estado, se fez necessário uma divisão de 
tarefas entre os 3 Poderes que existem no Brasil, são eles:
 

 
 

 Eles atuam de forma conjunta, mas cada um possui uma tarefa específi ca para  
 desenvolver.

 O poder Legislativo é responsável pela fi scalização do executivo e aprovação de leis.

 O poder Executivo tem como missão executar as leis;

 O poder judiciário é o fi scalizador das leis.

 

 O PODER LEGISLATIVO
 É composto, no âmbito Nacional, pela Câmara dos Deputados, Senado Federal; 
No âmbito Estadual, Assembleias Legislativas ou Distritais e no âmbito Municipal temos a 
Câmara de Vereadores;
 
 O PODER EXECUTIVO
 É exercido, em âmbito Nacional, pelo Presidente da República, com auxilio dos 
ministros de Estado, no nível Estadual, o Governado do Estado com auxílio dos Secretários e 
no âmbito Municipal os Prefeitos;

 O PODER JUDICIÁRIO
 É exercido pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais 
Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes 
Eleitorais, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal. 
 
 Eles atuam de forma conjunta, mas cada um possui uma tarefa específi ca para 
desenvolver.

EXECUTIVO                 LEGISLATIVO               JUDICIÁRIO
 

O QUE CADA UM FAZ? ?

E QUEM REPRESENTA ESSES PODERES? ?
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TRIBUTOS E
SUA FUNÇÃO SOCIAL

 Você sabe o que é tributo? Qual é a sua função Social? De que maneira é aplicado? 
Qual é o retorno para, nós, a sociedade? 

 Entender a função social do Tributo signifi ca compreender que o Estado existe 
para estabelecer o bem comum e que a sociedade é a destinatária dos recursos arrecadados 
pelo governo. 
 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, defi ne a República Federativa do 
Brasil como um Estado Democrático de Direito, cabendo-lhe assegurar e garantir os direitos 
sociais, como a educação, a saúde, ao trabalho, ao lazer, a segurança, a previdência social e 
a assistência social. 
 Para desempenhar suas funções, o Estado deve possuir uma fonte de renda, que 
pode ser proveniente de receitas correntes e de capital. As receitas correntes são ingressos 
de recursos fi nanceiros advindos das atividades operacionais do governo. São denominadas 
de receitas correntes porque são derivadas do poder de tributar ou da venda de produtos e 
serviços que contribuem para a fi nalidade principal do órgão ou entidade pública.
 Já as receitas de capital são recursos fi nanceiros provenientes de atividades 
operacionais ou não operacionais visando ao atingimento de programa e ações previamente 
estabelecidos. São denominadas como receitas de capital porque são derivadas da obtenção 
de recursos mediante constituição de divida, amortização de fi nanciamento ou empréstimo 
ou alienação de bens.
 No Brasil, o tributo é a principal fonte de fi nanciamento sustentável das atividades 
estatais e sua normatização esta expressa no Sistema Tributário Nacional, regido por 
princípios constitucionais.
 O fi nanciamento do Estado via arrecadação tributária deve permitir que o Estado 
Brasileiro cumpra suas três funções essenciais:

• Garantir os recursos necessários ao Estado para realização de seus fi ns;

• Ser instrumento de distribuição de renda e indutor do desenvolvimento social do País;

• Contribuir para minimizar as diferenças regionais.
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 É imprescindível, no entanto, que o governo seja capaz de dar efetividade aos princípios 
constitucionais que balizam a construção do Sistema Tributário Nacional. E um dos pilares 
necessários para assegurar o é cumprimento desses princípios e a participação da sociedade. 
A existência de uma relação tributaria governo/cidadão transparente, com instrumentos e 
informações disponíveis, permite o envolvimento dos cidadãos nos rumos da administração 
tributária e da reforma tributária, sempre na busca de aperfeiçoamentos em nosso sistema, de 
tal forma que ele seja socialmente mais justo e economicamente mais efi ciente.

 A palavra deriva do latim tributum. Diz respeito aquilo que, por dever é entregue ao 
Estado. Sua fi nalidade é subsidiar o Estado para que este possa realizar sua função social. Os 
Tributos se dividem em: impostos, taxas e contribuições de melhoria.
 Aqui, especifi camente, trataremos de uma espécie de tributo, o Imposto.
 O imposto é a quantia em dinheiro legalmente exigida pelo poder público, que 
pagamos através de diversas maneiras, como veremos no quadro a seguir.
 

OS IMPOSTOS PODEM SER DIRETOS OU INDIRETOS, PROGRESSIVOS OU REGRESSIVOS.

É aquele em que a pessoa que paga 
(contribuinte de fato) é a mesma que 
faz o recolhimento aos cofres públicos 
(contribuinte de direito).
Exemplos: IRPJ, IRPF, IPVA e IPTU.

É aquele em que o contribuinte de fato não é o 
mesmo que o de direito. O exemplo clássico é 
o ICMS. É falsa a ideia de que o comerciante 
é sempre quem paga esse imposto; em geral, 
ele simplesmente recebe do consumidor 
e recolhe ao Estado o imposto que está 
embutido no preço da mercadoria vendida.
Exemplos: ICMS, IPI e ISS.

O tributo é progressivo com relação à renda quando sua alíquota 
aumenta em razão do crescimento do valor do objeto tributado, ou 
seja, o valor aumenta de acordo com a capacidade econômica do 
contribuinte.
Existem alíquotas diferenciadas que aumentam à medida que os 
rendimentos fi cam maiores.
Exemplo: IRPF e IRPJ.

O tributo é regressivo em relação à renda do contribuinte quando a 
proporção entre o imposto a pagar e a renda decresce com o aumento 
do nível de renda, ou seja, não considera o poder aquisitivo nem a 
capacidade econômica do contribuinte.
A regressividade é uma característica dos impostos indiretos, como 
aqueles que incidem sobre o consumo, onde as alíquotas dos impostos 
são as mesmas para todos os indivíduos, independentemente dos níveis 
de renda indivíduais.
Exemplo: ICMS.

MAS QUAL É A DEFINIÇÃO DE TRIBUTO ?

IMPOSTOS
DIRETO

INDIRETO

PROGRESSIVO

REGRESSIVO

IRPJ: Imposto sobre a Renda (Pessoa Jurídica) | IRPF: Imposto de Renda (Pessoa Física) | IPVA: Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores | IPTU: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano | ICMS: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços | IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados | ISS: Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.
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O que precisamos nos questionar é o por quê não temos serviços 
públicos de qualidade se pagamos tão caro para isto?

Além, da má gestão e má aplicação do recurso público temos outra questão que contribui 
para que isto aconteça, é a Sonegação Fiscal.
 
VOCÊ SABE O QUE É ISTO?
Sonegação fi scal é um crime tributário, é que corresponde ao não pagamento dos impostos. 
Isto é corrupção!
 
E O QUE ISTO SIGNIFICA?
Quando o imposto é sonegado, não somente o governo é prejudicado, mas toda a sociedade, 
pois serviços que deveriam atender a população deixam de existir ou passam a ser de má 
qualidade.
 

 COMBATER A SONEGAÇÃO FISCAL É TAMBÉM
EXERCER NOSSA CIDADANIA!

 
 Garantir o exercício dos direitos e dos deveres, individuais e coletivos, respeitar os 
princípios a serem seguidos pela Administração Pública previstos na Constituição Federal 
(CF); promover a equidade na distribuição dos recursos; e realizar prestação de contas, de 
forma a possibilitar à população o acompanhamento e o controle público sobre suas ações, 
são medidas fundamentais que todo governo deve tomar para atender às  necessidades e 
aos anseios da população.

PRECISAMOS FICAR ATENTOS E EXIGIR DO PODER PÚBLICO 
O RETORNO DESSES IMPOSTOS QUE PAGAMOS, ATRAVÉS DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE!“ ”
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 A história da corrupção se inicia no jardim do Éden. Onde o primeiro ato de corrupção 
pode ser imputado à serpente, que seduziu Eva através de uma falsa ideia de que se ela 
experimentasse do fruto proibido, ela não morreria e teria conhecimento do bem e do mal.
 Corrupção é, portanto, o comportamento desonesto, fraudulento ou ilegal que implica, 
muitas das vezes, na troca de dinheiro, valores, serviços ou vantagens em benefício próprio.
 Existem três tipos de corruptos. O agente corruptor, o corruptível e o omisso. 
O agente corruptor é o que corrompe o que causa deterioração, alteração destrutiva. O que 
procura e consegue corromper a outrem, lesar o Estado e a sociedade. Aquele que corrompe 
alguém ou algo. E o agente corruptível é aquele que se deixa subornar pelo agente corruptor.
O omisso é aquele que omite e não interfere quando presencia o ato da corrupção entre o agente 
corruptor e o corruptível.

 Nós acreditamos que a clareza, a abertura, visibilidade e simplicidade nas informações 
dos atos públicos são fundamentais para a sociedade no sentido do combate à corrupção.
 Acreditamos também que quanto mais participação da sociedade civil organizada, 
houver nos meios de tomadas de decisões, mais democrático, transparente e efi ciente será 
o resultado das ações do poder público. É isso que buscamos: Uma sociedade livre, justa e 
solidária, e só teremos nosso objetivo alcançando, quando todos se engajarem nessa causa!
 Nunca se esqueça, sua participação vai além das urnas!  
 

 Você pode ser voluntário do Observatório Social de Guarapuava;
 Participar de Audiências Públicas;
 Fazer parte de Conselhos Municipais de Direito; 
 Ser ativo na sua Associação de Bairro;
 Ser integrante do Grêmio Estudantil de seu Colégio.

 TRANSPARÊNCIA E
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

COMO CAMINHOS PARA
O COMBATE À CORRUPÇÃO

CORRUPÇÃO:
Do latim corruptio, -onis, deterioração, sedução, depravação

E COMO PODEMOS COMBATER TANTA CORRUPÇÃO DO PODER PÚBLICO? ?

MAS COMO POSSO PARTICIPAR MAIS EFETIVAMENTE? ?
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 Enfi m, esses são alguns dos espaços que qualquer cidadão tem o direito de participar.
 Existem vários mecanismos de participação, só nos resta romper com essa cultura 
política de não participação e juntos, lutarmos por um Brasil melhor!

PARA
REFLETIRSÓ DE SACANAGEM

Elisa Lucinda  

Meu coração está aos pulos!
Quantas vezes minha esperança será posta à prova?
Por quantas provas terá ela que passar?
Tudo isso que está aí no ar: malas, cuecas que 
voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do 
nosso dinheiro que reservamos duramente pra 
educar os meninos mais pobres que nós, pra cuidar 
gratuitamente da saúde deles e dos seus pais.
Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu 
não posso mais.
Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha 
confi ança vai ser posta à prova?
Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais?
É certo que tempos difíceis existem pra aperfeiçoar 
o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus 
brasileiros venha quebrar no nosso nariz.
Meu coração tá no escuro.
A luz é simples, regada ao conselho simples de 
meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os 
precederam:
“ - Não roubarás!”
“ - Devolva o lápis do coleguinha!”
“ - Esse apontador não é seu, minha fi lha!”
Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido 
que escutar. Até habeas-corpus preventivo, coisa 

da qual nunca tinha visto falar, e sobre o qual minha 
pobre lógica ainda insiste: esse é o tipo de benefício 
que só ao culpado interessará.
Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fi el fé 
do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear: 
mais honesta ainda eu vou fi car. Só de sacanagem!
Dirão:
“ - Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo o 
mundo rouba.”
E eu vou dizer:
“- Não importa! Será esse o meu carnaval. Vou 
confi ar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu fi lho e 
meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente 
deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo 
a gente consegue ser livre, ético e o escambau.”
Dirão:
“ - É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde o 
primeiro homem que veio de Portugal”.
E eu direi:
“ - Não admito! Minha esperança é imortal!”
E eu repito, ouviram?
IMORTAL!

SEI QUE NÃO DÁ PRA MUDAR O COMEÇO, MAS, SE A GENTE 
QUISER, VAI DAR PRA MUDAR O FINAL.“ ”
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