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E vamos nós aprender
A como se comportar
Porque pra conviver 
É preciso sempre ajustar

Parece fácil demais
Mas se o fosse de fato
Não haveria motivo
Pra ser incentivado

Ilustração por João Francisco Borges (ilustração alterada)



Por isso, caros colegas
Prestem bem atenção
Pois no Código de Ética
Tem princípios, deveres e vedações

Ilustração por Marcela Nohama (ilustração alterada)



Se é correto ser honesto, 
respeitoso e cortês
Do mesmo modo ser diligente, 
impessoal e leal
É importante também não esquecer
Que a causa pública é fundamental

O que é de todos não é nosso
O que é de todos é de todos
Nem meu, nem seu
Por isso assim não posso
Tomar o de todos por meu



Quando o amigo for a campo
Visitar aquele jurisdicionado
É sempre bom ser elegante e educado
Só não se deve esquecer 
É o que se põe a perder
Que tudo demais é pecado

Ilustração por autor desconhecido



Aquela astúcia do controlador
De tudo saber e mandar
Tem que estar ajustada 
Com o que é devido cobrar

Ilustração por autor desconhecido (ilustração alterada)



Dialogar, orientar,
Prevenir e instruir,
Tudo na sua medida
Para que se tenham legítimos
A voz, a caneta e o agir

Ilustração por autor desconhecido



Com os de fora e com os de dentro
Tem que estar sempre atento
Para o bom trato aplicar
Com o colega o respeito,
A cordialidade, sem preconceito
É o que não pode faltar

Assim, caros colegas
Ser ético no trabalho é como na vida
Requer bom senso e equilíbrio
Porque de resto a lida ensina. 



Ilustração por autor desconhecido
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Imagens ilustrativas retiradas da inter-
net, parte delas com autoria identificada 
e preservada na reprodução, somente para 
composição de material para participação 
na Ginkética promovida pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 
para fins de disseminação interna do Có-
digo de Ética do órgão, sem aferição de 
qualquer vantagem comercial ou financei-
ra. Porque respeitar direitos autorais 
também é uma questão de ètica!

Texto de autoria de Andréa da Silveira 
Lima Rodrigues.




