PRESS RELEASE

Campanha Unidos Contra a Corrupção
recebe Guilherme Boulos
Candidato do PSOL realizou visita institucional para conhecer
a iniciativa que já conta com apoio de mais de 330 mil pessoas
e 83 organizações da sociedade civil
A campanha Unidos Contra a Corrupção recebeu nesta quarta-feira (29/8), em São
Paulo, o presidenciável Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
para uma reunião que discutiu o andamento desta mobilização nacional e as Novas
Medidas contra a Corrupção. Representantes do Instituto Ethos, do Pacto pela
Democracia e da Transparência Internacional - Brasil – organizações e movimentos
sociais que integram a coalizão que está à frente da campanha – ressaltaram o aspecto
colaborativo de construção das Novas Medidas e como elas podem oferecer uma
resposta sistêmica ao problema estrutural da corrupção no país. Adicionalmente,
debateram a importância do envolvimento da sociedade neste trabalho. Boulos e sua
equipe discutiram o conteúdo, expuseram suas impressões e tiraram dúvidas.
O candidato da Coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil, composto por PSOL e
pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), destacou a existência de pontos que mostram
convergência entre as propostas da campanha e seu programa de governo. “Para nós,
o combate à corrupção é igualmente uma pauta de defesa de direitos e que tem de ser
combatida de forma sistêmica. É preciso encarar esse problema em todos os níveis,
com mais isenção e rigor técnico, mais participação social, e menos espetacularização.
Experiências ao redor do mundo mostram que, somente desta forma, é possível
avançar no combate à corrupção”, destacou.
Boulos afirmou que pretende se debruçar sobre as medidas e avaliar os pontos
convergentes que poderão, inclusive, ser incorporados a seu plano de governo.
Declarou também que estenderá o convite para que candidatas e candidatos de seu
partido a cargos no Legislativo Federal possam conhecer as propostas e a campanha.
Desde 20 de agosto, a Unidos Contra a Corrupção abriu a todas/os postulantes à
Câmara de Deputados e ao Senado Federal uma plataforma online de cadastro em que
poderão atestar passado limpo e demonstrar seu compromisso com a democracia e
com as Novas Medidas contra a Corrupção. A partir de 31 de agosto, o eleitorado
poderá conferir essas adesões por meio do link www.unidoscontraacorrupcao.org.br.

Convite aberto – Em meados de julho, a coalizão da campanha enviou carta a todos os
partidos solicitando o comprometimento dos candidatos a cargos ao Poder Legislativo
federal com a iniciativa. A primeira candidata a se reunir com a campanha foi Marina
Silva, da Rede Sustentabilidade, em agosto, e o segundo candidato foi Boulos, nesta
quarta-feira.

Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional - Brasil, reforçou no
evento este recado: "Nossa campanha tem foco no Congresso Nacional, mas os
políticos que almejam a Presidência da República e outros cargos do Poder Executivo
têm grande importância enquanto promotores desta agenda. Por isso, estendemos o
convite e continuamos abertos a receber todos os presidenciáveis para que venham
conversar conosco e demonstrar seu apoio a esta iniciativa" , disse.
Sobre a campanha – A Unidos Contra a Corrupção tem o objetivo de se tornar a maior
campanha de mobilização cidadã contra a corrupção da história do país. Com cerca de
três meses de vigência, já são mais de 330 mil cidadãs/ãos brasileiras/os
cadastradas/os e participando ativamente do movimento, além de 83 organizações e
movimentos da sociedade civil apartidários.
Ela é liderada por um comitê gestor formado por Contas Abertas, Instituto Cidade
Democrática, Instituto Ethos, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral-MCCE,
Observatório Social do Brasil e Transparência Internacional - Brasil. Sua proposta é
atuar para que as Novas Medidas estejam no debate eleitoral deste ano e que cheguem
ao novo Congresso Nacional como pauta prioritária no ano que vem.
A partir de 2019, a coalizão de entidades dará prosseguimento ao trabalho de controle
social e advocacy junto ao novo Parlamento eleito, monitorando o cumprimento dos
compromissos de debater e aprovar as propostas compiladas nas Novas Medidas
contra a Corrupção.

Sobre as Novas Medidas – As #NovasMedidas foram coordenadas pela Transparência
Internacional e pelas Escolas de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV), com a
participação de diversas instituições e pessoas de diferentes formações e preferências
ideológicas. O projeto consultou 373 organizações brasileiras; foi redigido e revisado
por mais de 200 especialistas; e, na etapa final de consulta direta à população, através
da plataforma online Wikilegis, contou com participação ativa de 912 usuários, que
fizeram 379 sugestões às Novas Medidas. O pacote possui 70 propostas legislativas –
projetos de lei, propostas de emenda constitucional e resoluções, divididas em 12
blocos temáticos – que visam dar uma resposta sistêmica a este problema social.
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