
S N

1-Saqueia cargas de veículos acidentados nas estradas.

3-Suborna ou tenta subornar quando é pego cometendo infração.

6-Trafega pela direita nos acostamentos num congestionamento.

10-Fura filas nos bancos, utilizando das mais esfarrapadas disputas.

11-Espalha mesas, churrasqueira nas calçadas.

12-Pega atestados médicos sem estar doente, só para faltar ao 
trabalho.

13-Faz  "gato" de luz, de água e de tv a cabo.

18-Comercializa objetos doados nessas campanhas de catástrofes.

19-Estaciona em vagas exclusivas para deficientes.

22-Substitui o catalisador do carro por um que só tem a casca.

23-Diminui a idade do filho para pagar menos.

24-Emplaca o carro fora do seu domicílio para pagar menos IPVA.

25-Freqüenta os caça-níqueis e faz uma fezinha no jogo de bicho.

28-Falsifica documentos para faciliar entraves burocráticos

REFLEXÃO

5-Fala no celular enquanto dirige.

7-Para em filas duplas, triplas em frente às escolas.

8-Viola a lei do silêncio.

9-Dirige após consumir bebida alcoólica.

TOTAL 

ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES

Está reclamando do Lula? do Serra? da Dilma? do Arrruda? do Sarney? Do Collor? Do Renan? Do Palocci? Do Delubio? Da Roseana Sarney? Dos

politicos? E você? Como reage no dia a dia diante de situações questionáveis? Faça uma

auto-avaliação e veja qual o seu nível de consciência ética. As questões abaixo foram elaboradas visando identificar o seu nível de atuação ética.

Não existe resposta certa ou errada, o importante aqui e a sua percepção, portanto responda com sinceridade, marcando com um "X" à frente da

situação citada que representa a maneira como você reage ou reagiria se estivesse vivendo o problema.

CAESARIUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA

4-Troca voto por qualquer coisa: areia, cimento, tijolo, dentadura.

VOCÊ SE CONSIDERA UMA PESSOA ÉTICA?

PONTOS

2-Estaciona nas calçadas, debaixo de placas proibitivas.

SITUAÇÕES

15-Compra recibo para abater na declaração do imposto de renda para pagar menos imposto.

14-Registra imóveis no cartório num valor abaixo do comprado, muitas vezes irrisórios, só para pagar menos impostos.

29-Quando volta do exterior, mente quando o fiscal aduaneiro pergunta o que traz na bagagem.

30-Quando encontra algum objeto perdido, na maioria das vezes não devolve.

27-Comercializa os vales-transporte e vales-refeição que recebe das empresas onde trabalha.

26-Leva das empresas onde trabalha, pequenos objetos como clipes, envelopes, canetas, lápis.... como se isso não fosse roubo

20-Adultera o velocímetro do carro para vendê-lo como se fosse pouco rodado.

21-Compra produtos piratas com a plena consciência de que são piratas.

17-Quando viaja a serviço pela empresa, se o almoço custou 10 pede nota fiscal de 20.

Se você respondeu "Sim" para os ítens 1, 4, 9, 13, 25, 26, 28, 29, saiba que eles são considerados como crime, portanto você pode ser preso por 

praticar este ato.       

Se você respondeu "Sim" para os ítens 2, 5, 6, 7, 8, 19, saiba que são são considerados como infração, portanto vcê pode ser multado por este ato.    

Se você respondeu "Sim" ao sítens 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 30, saiba que embora não sejam caracterizados diretamente como 

crime ou infração, podem trazer consequências danosas para você e/ou outras pessoas.

Então, como foi o seu resultado? Quantos ítens você marcou que são considerados como crime ou infração? Você se sente confortável com este 

resultado? Quem elege os políticos que aí estão? Saíram do meio do povo ou não? Afinal, brasileiro reclama de quê?

Os políticos são eleitos pelo povo e esta é a mais pura verdade, o que é o pior! Então sugiro adotarmos uma mudança de comportamento, 

começando por nós mesmos, onde for necessário.

Vamos dar o bom exemplo! Espalhe essa idéia!

"Fala-se tanto da necessidade deixar um planeta melhor para os nossos filhos e esquece-se da urgência de deixarmos filhos melhores (educados, 

honestos, dignos, éticos, responsáveis) para o nosso planeta, através dos nossos exemplos..." 

Amigos! A mudança deve começar dentro de nós, de nossas casas, nos nossos valores e nas nossas atitudes!

Se você respondeu "Não" a todos os itens, PARABÉNS", você realmente é uma pessoa ética em todos os aspectos! Continue assim!

16-Muda a cor da pele para ingressar na universidade através do sistema de cotas


