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O Movimento Área Livre de Corrupção propõe que cada 

cidadão assuma um papel de protagonista das mudanças 

que todos querem ver no Brasil, praticando e motivando 

outras pessoas, posicionando-se como exemplo na 

família, na escola, na empresa, no serviço, público ou 

privado, nos eventos sociais, e aplicando seus dons 

artisticos, atendendo a proposta feita no sexto Enos em 

Brasilia realizado no mês de março deste ano que propõe 

uma iniciativa de compromentimento para chegarmos a 

um Brasil Ideal: o Pacto Pelo Brasil - Qual a tua 

contribuição? 
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 Justificativa: 

 

. Despertar, por meio da cultura, o espirito de patriotismo e 

consciência cidadã, destacando valores e atitudes que 

compõem o senso coletivo de moralidade civismo e 

cidadania; para construção de um Brasil melhor.  

. Envolver artistas e sociedade num conceito coletivo de 

boas praticas a serviço da cidadania.  
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 Objetivo Geral: 

 

Apresentar diversas atividades artisticas que abordem 

Civismo, Patriotismo e a Correta aplicação dos recursos 

públicos   como modo de incentivar o protagonismo de 

transformação do Brasil em um país melhor.  
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  Objetivos Específicos: 

  

• Estimular a sociedade a refletir a respeito de 

questões que envolvem o bem comum. 

 

• Contribuir para que as relações pessoais, 

comerciais e de governo sejam construídas sobre 

as bases da honestidade e da integridade 
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Objetivos Específicos:  

 

•  Digulvar os trabalhos dos artistas locais (canto, 

dança, música, teatro, artes plásticas, artesanato, 

desenhos e outros) 

 

•  Tornar os Cidadãos mais conscientes de seu papel 

na sociedade. 

 

• Promover maior engajamento entre o Observatório 

social de Erechim, parceiros e Artistas. 
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A criação artística poderá ser individual ou 

coletiva, sem limite de 

personangens/participantes, permitindo a 

inscrição de mais de um projeto por CPF ou 

CNPJ. 

 

Quando for espetáculo, deverá ter duração 

máxima de trinta minutos. 
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O projeto “ARTISTA CIDADÃO”, incentiva as 

pessoas de qualquer idade a desenvolverem com 

criatividade, seja uma música; dança; pintura; 

poesia; peça teatral; escultura, ou qualquer outra 

demonstração artística a respeito do tema: 

“CULTURA A SERVIÇO DO CIDADÃO”, e que 

reflitam a respeito dos assuntos que abordam 

civismo; patriotismo e a correta aplicação dos 

recursos públicos 
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DA PREMIAÇÃO: 

Não haverá remuneração, indenização ou 

premiação. Os participantes receberão  

certificado de participação  
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Vamos refletir sobre a influência do seu 

comportamento na vida da sociedade e 

perceber que, a partir de pequenas atitudes, 

forma-se o conceito coletivo de boas práticas 

de conduta, contribuindo para que as relações 

pessoais, comerciais e de governo sejam 

construídas sobre as bases da honestidade e da 

integridade 


