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ainda sobre a eficiência como princípio 

administrativo a ser alcançado em sua 

plenitude no serviço público.
 Logo em seguida, Raimundo Silva, 
colaborador-instrutor da Comissão de Ética 
Pública do Poder Executivo Federal (CEP), 
por meio do tema “Padrão Ético ao Agente 
Público”, abordou o papel da ética no ambien-
te de trabalho, nas relações interpessoais e no 
atendimento à  comunidade externa. 
Raimundo tratou ainda da função da 
Comissão de Ética como mediadora de 
conitos e ressaltou a importância do respeito 
mútuo.
 Após as palestras, o professor do 
IFTO Marcelo Rythowem mediou debate no 
qual os presentes fizeram questionamentos, 
aos quais os palestrantes responderam com 
comentários elucidativos.  
 Durante o período vespertino, foi 
ministrado curso sobre as atribuições, 
ordenamentos jurídicos e características 
próprias da Comissão de Ética. Participaram 
desse curso os atuais membros da comissão e 
potenciais membros, uma vez que em breve 
será lançado regulamento 
para que sejam eleitos novos 
membros da Comissão 
de Ética.

Encontro de Conscientização destaca a 
importância da ética no ambiente de trabalho

onscientizar, difundir, dialogar sobre 

Ca ética no âmbito do Instituto Federal 

do Tocantins (IFTO), esses foram 

alguns dos objetivos do Encontro de 

Conscientização sobre a Ética, realizado no 

dia 6 de novembro, no Auditório Central do 

Campus Palmas.

 “A ética pode ser uma prática diária 

em nosso meio, e o IFTO colabora quando 

deixa claro o que cada um deve fazer, ou seja, 

o que é certo fazer. Temos observado que no 

dia a dia a maioria dos servidores colabora na 

construção de um ambiente mais humano e 

harmonioso, onde reine a paz e o respeito. 

Neste sentido é importante destacar que a 

Equipe da Comissão de Ética trabalhou nos 

últimos seis anos com essa missão, que é 

potencializar a prática da ética no IFTO”, 

destaca Robleik Barbosa, presidente da 

Comissão de Ética.
 O evento iniciou-se com a palestra do 

juiz de Direito da Comarca de Colinas do 

Tocantins Océlio Nobre, que tratou do tema 

“Eficiência no Serviço Público?”, oportunida-

de em que realizou reexões sobre a impor-

tância de o servidor público agir conforme as 

necessidades coletivas, e não baseado em 

anseios individuais. Océlio Nobre dissertou 

Dr. Océlio Nobre durante palestra sobre a eficiência no serviço público
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Como reflexão, a equipe da Comissão de Ética deixa a seguinte mensagem: 

Um pai ao repreender a filha por pegar a caneta de uma coleguinha na escola, dizia, mais ou menos, assim:
- Isso não se faz filha. Estou muito decepcionado com você. 
Ela, cabisbaixa e visivelmente envergonhada, respondia:
- Desculpe, pai. Não faço mais.
E ele continuava em tom indignado:
- Por que você não me avisou que queria uma caneta? Eu teria trazido da empresa onde trabalho.

(Diálogo retirado do livro: O lado humano do sucesso – Autor: Carlos Morassutti)
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1-Apresentação dos membros da Comissão de Ética;
2-Reitor do IFTO Francisco Nairton na abertura do evento;
3-Professor Raimundo Silva ministrando sua palestra;
4-Participantes do curso sobre normas e padrões;
5-Curso ministrado pelo professor Raimundo Silva;
6-Homenagem a servidora Idrlan Batista, primeira secretária 
executiva da Comissão de Ética.
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