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Dos membros de conselho diretor... 
 
Nesta edição contamos-lhes dos sucessos atuais e dos projetos novos que estão planejados ou procurando 
financiamento. Para apoiar qualquer destos projetos, ou o crescimento continuo do IGI, visita www.igi-
integrity.com/support.aspx. Caso você não possa apoiar financeiramente, por favor que ore. Se vôce ainda não é 
membro do IGI, considere candidatar-se ou no nosso site (www.igi-integrity.com/Membership.aspx) ou por correio. 
Que Deus lhe abençoe no seu trabalho para a integridade! 

 
Corrupção cotidiana no Quênia 
 
A corrupção não é simplesmente pagamentos grandes 
por projetos lucrativos do governo. Em paises como o 
Quênia a corrupção estraga a vida normal do povo. 
 
Pense em Johnston, que migrou do seu lar rural para 
procurar emprego em Nairobi. Ele ingressou num auto-
escola, mas assim que se matriculou um instrutor lhe 
sugeriu que se ele pudesse pagar mais 5.000 xelins 
quenianos, se fazeriam o que é preciso para tirar 
carteira de motorista sem fazer o curso inteiro e os 
exames. 
 
Com certeza os outros estudantes fizeram igual, então 
ele pagou. Tirou a carteira, mas sem aprender as 
habilidades essenciais. Daí a pouco consegiu emprego 
num departamento do governo. 10km fora de Nairóbi 
ele perdeu o controle do carro, se chocou, e morreram 
ele e os três passageiros. Não é surpreendente que 
tem entre 25 e 30 vezes mais mortes por acidentes do 
trânsito do que o Reino Unido (por cada veículo 
registrado). 
 
 

 
 
O IGI quer desenvolver um projeto com o setor de 
trânsito da ‘Receita Federal’ do Quênia (The Kenya 
Revenue Authority – KRA) para reduzir a fraude e 
assegurar que somente quem sabe condizir e tem as 
qualificações precisas possa tirar carteira de motorista. 
 
Assim como projetos semelhantes, este projeto 
precisa do seu apoio para começar. 
 

 
 
Relatórios de Buea 
 
Enquanto avança o projeto dos Faculdades no Camarão, 
o FITCAM (o equipe de integridade local no Camarão) tem 
reportado boas novas de sucesso extraordinário. O Vice-
Reitor da Faculdade confirmou no dia 26 de julio uma 
grande redução de casos reportados de ma conduta em 
exames, que tem sido 30% em certos áreas em anos 
recentes, mas por enquanto em 2011 tem sido menos de 
1%. Os trabalhadores do FITCAM verificaram isso, em 
discussão com os vigilantes. 
 
Além disso foi notado que as reclamações de faculdades 
estrangeiros sobre a falsificação de certificados e outros 
documentos essenciais têm reduzido de mais ou menos 
60% em anos recentes a mais ou menos 5% agora. Isso 
segue um aperto nas medidas que faz dificil para quem 
tenta forjar os documentos e para os cúmplices. 
 
O sucesso continuo deste projeto tem o seu base no apoio 
dos membros do IGI, o qual logo nos permitiu acessar 
financiamento de ONGs externos.  
 

Projeto da Faculdade de Bukavu (RDC)  
 
Um projeto do IGI para melhorar a governança e reduzir a 
violência e o tormento na Faculdade de Bukavu no leste 
da Republica Democrática do Congo deveria começar em 
setembro. 

 
“Quem é o homem que deseja a vida, e quer longos dia s para ver o bem?... Aparta-te do mal, e faze o bem. ” 

Salmos 34:12/14   (João Ferreira de Almeida Atualizada)  


