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Olá!

O Programa “UM POR TODOS E TODOS POR UM!
 PELA ÉTICA E CIDADANIA” convida você a iniciar uma 

jornada de conhecimento.
Para se tornar um bom cidadão é necessário ser 

ético! E isso tem a ver com as suas atitudes no dia 
a dia e como você se relaciona com as pessoas, 

com o meio ambiente e com os bens públicos.
Cidadania significa exatamente isso: educação, 
integridade, respeito às leis e ao próximo e 

interesse pelo bem da comunidade, ou seja, um por 
todos e todos por um! Todos juntos podemos 

construir um mundo melhor!
Vamos juntos nessa viagem? 

EU SEREI UM BOM CIDADão.

Assinatura
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A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão central 
do Sistema de Controle Interno do Governo Federal 
responsável por realizar atividades relacionadas 

à defesa do patrimônio público e à melhoria da 
transparência na administração pública, por meio de 

ações de auditoria, correição, ouvidoria, prevenção e 
combate à corrupção. 

Por acreditar na transformação pela educação, a CGU 
desenvolve um conjunto de ações voltadas ao público 
infantojuvenil cujo objetivo é incentivar a reflexão 

sobre temas importantes relacionados à construção da 
cidadania para que se tornem cidadãos conscientes do 

papel que devem exercer na sociedade. 

A ética é fundamental em um sistema de educação que 
promete transformar indivíduos e a realidade social 

pela mudança de cultura. E nada melhor do que a 
escola, que pode e deve contribuir para a formação do 
cidadão pleno, cujo comportamento deve ser marcado 

por valores e princípios éticos. 

O Programa Um por todos e todos por um! Pela ética 
e cidadania é fruto de uma parceria da CGU com o 

Instituto Cultural Maurício de Sousa e quer, com auxílio 
do universo lúdico e divertido da Turma da Mônica, 
incentivar o desenvolvimento de uma cultura ética 
e cidadã entre crianças e adolescentes por meio da 

valorização da autoestima, respeito às diferenças e ao 
patrimônio público e interesse pelo bem-estar coletivo. 

Construir a cidadania é uma 
ação conjunta em que a família, 
a escola e o Estado têm papeis 

muito importantes. Os benefícios 
dessa união são usufruídos por 
todos. Convidamos você a nos 
seguir nesse caminho! Participe 

dessa construção!

sobre a cgusobre a CGU
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