Instituto Mude

Segue posicionamento do Movimento Mude:

1) Não há como reconhecer a literalidade das supostas mensagens atribuídas a integrantes
do Movimento Mude, seja pela forma como foram adquiridas, seja pelo lapso de tempo em
que estão sendo apresentadas;
2) Somos um Movimento social apartidário, que promove ações práticas de mobilização
para fortalecimento de uma cultura de intolerância à corrupção. As ações do Mude foram e
são definidas a partir de discussões internas. Não são ou foram definidas por sugestões de
indivíduos ou entidades. Como exemplos de ações podemos citar promoções de palestras
de conscientização cidadã, apoio a pautas de combate à corrupção, curso online e projetos
educativos em escolas. O trabalho realizado pelo Mude junto à comunidade foi reconhecido
pelo Prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos.
3) Somos uma rede de voluntários formada por profissionais de diversas áreas que
representa tão somente os anseios da sociedade civil por um Brasil justo e sem corrupção;
4) Ressaltamos que o Movimento Mude tem contato e se relaciona com diversas lideranças
e formadores de opinião tais como juristas, historiadores, jornalistas, empresários,
deputados e senadores, dentre outros, com os quais temos credibilidade e pelos quais
somos referenciados. Portanto, o contato com o coordenador da maior operação de
combate à corrupção já realizada no Brasil é natural. Tal contato iniciou-se a partir do
conhecimento da proposta das Dez Medidas contra a corrupção;
5) Apesar de não haver nenhum empecilho legal para tal, o procurador Deltan Dallagnol
nunca foi integrante ou associado do Instituto Mude, tampouco fez parte da liderança do
Movimento ou atuou como um diretor informal. Afirmar isso faz parte da construção de uma
narrativa para desqualificar o procurador, a Lava Jato e iniciativas de apoio ao combate à
corrupção vindas da sociedade, como o Movimento Mude;
6) O Mude, como Movimento, sem agente financiador ou recursos públicos, viabiliza suas
ações através da iniciativa de voluntários de todo Brasil que buscam recursos para ações
locais em suas próprias regiões e de forma independente. Desde sua fundação, o Mude
recebeu doações de algumas pessoas jurídicas e físicas, as quais, em seu somatório, não
chegam nem a R$500mil. Deste montante, nenhuma doação individual, seja de pessoa
física ou jurídica, excedeu o valor R$50mil.
7) O Movimento Mude nunca teve sede própria, mantendo endereço para correspondências
e reuniões esporádicas em casas, escritórios ou espaços cedidos por voluntários e
apoiadores.

8) Lamentamos o tipo de reportagem que tenta colocar em xeque participação cidadã
voluntária, iniciativas e mobilizações de combate à corrupção que inegavelmente têm
contribuído para a conscientização da população e para a formação de um ambiente de
intolerância à corrupção.
9) Reafirmamos nosso apoio à Força Tarefa da Lava Jato por entender que as
investigações têm lançado luz a práticas centenárias de corrupção, enraizadas na cultura
brasileira e na maneira de se fazer política e negócios no Brasil;
10) Nosso compromisso não é com uma pessoa ou com uma instituição, mas com o
combate à corrupção. Reafirmamos nosso compromisso público, independente e
apartidário.

