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CIRCULAR

Prezados colaboradores,  

Desde o início da campanha de vacinação para imunização contra 
a COVID-19, destinada exclusivamente aos grupos prioritários nesse 
momento, a mídia tem noticiado diversas ocorrências de pessoas que têm 
se valido da facilidade de acesso às vacinas para “furar filas”.  

Nesse contexto, ressalta-se que o IGESDF repudia qualquer tipo de 
favorecimento indevido em decorrência do cargo em que ocupa, para si 
ou para terceiros, consoante o que dispõe o Código de Ética e Conduta, 
sob pena de responsabilização após a devida apuração dos fatos.  

Recorda-se que o “espírito de corpo” é um valor institucional, previsto 
no Planejamento Estratégico vigente, que enseja no dever de empatia, 
consciência e colaboração coletiva. O plano de vacinação foi pensado para 
priorizar aqueles que estão mais suscetíveis aos riscos de contaminação. 
O ato de “furar a fila” do plano de vacinação pode deixar de fora um 
colaborador que atua na linha de frente de combate ao vírus.

Por fim, salienta-se que a gestão do IGESDF está envidando todos os 
esforços para vacinar todo o seu corpo funcional. 

Cordialmente,

BRUNO ARAÚJO BESERRA LAGO
Controlador Interno

CONTROLADORIA INTERNA


