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Fórum Nacional de Combate à Corrupção - FNCC

CAMPANHAS E PROJETOS EDUCACIONAIS DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Nome Objetivo Links

O que você tem a
ver com a

corrupção?

Conscientizar a sociedade, por meio de palestras, distribuição de
materiais didáticos e difusão de vídeos, destacando atos rotineiros que

contribuem para a formação do caráter

https://www.facebook.com/Corrupcaotofora/ (MP/SC)
https://www.mpsc.mp.br/campanhas/o-que-voce-tem-a-ver-

com-a-corrupcao (MP/SC)

10 medidas
contra a

corrupção
Colher assinaturas e apoio ao Projeto de Lei n. 4850/2016 (CD) http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas

Corrupção não

Mobilizar o maior número de pessoas possível em torno de uma ideia
simples: o primeiro passo para acabar com esse problema é dizer "NÃO"

a qualquer atitude corrupta.
Também, visa divulgar o importante papel dos Ministérios Públicos no

combate à corrupção em seus respectivos países.

http://corrupcaonao.mpf.mp.br/

João Cidadão Contribuir com o desenvolvimento da cultura de direitos humanos no
Brasil e promover uma maior aproximação entre o Ministério Público e a
sociedade, em especial os jovens, por meio da divulgação de conteúdo

formativo e informativo sobre o os direitos fundamentais e a atuação do
MP em sua defesa, e de reflexões e ações que estimulem o

http://www.cnmp.mp.br/joaocidadao/
https://www.facebook.com/joaocidadaooficial/?fref=ts

Setor de Administração Federal Sul (SAFS) - Quadra 2, Lote 3 - Brasília/DF - Cep: 70070-600                            Pabx: (61) 3366-9270 - www.cnmp.mp.br

https://www.facebook.com/joaocidadaooficial/?fref=ts
http://www.cnmp.mp.br/joaocidadao/
http://corrupcaonao.mpf.mp.br/
http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas
https://www.mpsc.mp.br/campanhas/o-que-voce-tem-a-ver-com-a-corrupcao
https://www.mpsc.mp.br/campanhas/o-que-voce-tem-a-ver-com-a-corrupcao
https://www.facebook.com/Corrupcaotofora/


reconhecimento e exercício dos direitos e deveres de cada pessoa em
situações concretas, com destaque à sua relevância no dia-a-dia.

Todos juntos
contra Corrupção

Sensibilizar a sociedade para colaborar com as atividades de prevenção,
detecção e punição da Agenda de Combate à Corrupção do Governo

Federal.

http://www.todosjuntoscontracorrupcao.gov.br/participe/divu
lgue.html

Política para
jovens

Despertar a consciência dos jovens de escolas de ensino médio no
município de Franca e região acerca dos problemas políticos brasileiros,

contribuindo para desconstruir a visão generalista que representa
“política” e “corrupção”, como sinônimos, por meio da reflexão sobre os

principais mecanismos de participação popular, as formas de organização
dos partidos políticos, em suma, pela análise do funcionamento do

sistema político brasileiro.

http://cepcorrupcao.com.br/?page_id=86&lang=pt

Olho vivo no
dinheiro público

Incentivar o controle social da pelos cidadãos, nos municípios brasileiros
da aplicação dos recursos públicos, por meio da capacitação e

mobilização social.

http://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-social/olho-vivo
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