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Vacinação de bancários contra covid-19 
Vários municípios brasileiros já seguem exemplo de Caldas Novas 
 
 Logo após o município de Caldas Novas(GO) reconhecer a importância de 
vacinar os bancários, vários municípios brasileiros (veja quadro) começaram a seguir 
o exemplo da cidade goiana e 
também vêm incluindo esses 
profissionais como público alvo nos 
planos locais de vacinação. 
 As prefeituras de Rio Verde e 
de Mara Rosa, ambas em Goiás, 
também se comprometeram em 
vacinar os bancários 
imediatamente, reconhecendo que 
a reivindicação da categoria 
bancária é justa em razão desses 
profissionais estarem na linha de 
frente de atendimento à população, 
portanto mais expostos à 
contaminação pelo coronavírus, 
como defendido pelo Sindicato dos 
Bancários de Goiás. 
 Muitos bancários dos vários 
municípios goianos têm atendido ao 
chamamento do nosso Sindicato e 
cobrado dos políticos regionais 
(vereadores, prefeitos e 
parlamentares) a inclusão de nossa 
categoria no Plano Municipal de 
Imunização. Lembrando que a nossa entidade sindical oficializa a solicitação à 
autoridade local, sendo interessante que o documento seja entregue pessoalmente 
por bancários (que são eleitores no município) ao prefeito, ocasião em que será feita 
a defesa da vacinação em caráter de urgência. O ofício ao prefeito pode ser 
solicitado pelo whatsapp 62 99997-6251, e-mail sindicato@bancariosgo.org.br ou 
diretamente aos membros do Sindicato. 
 “O Sindicato dos Bancários de Goiás espera o reconhecimento das autoridades 
municipais e estadual sobre a importância da inclusão urgente dos bancários nos 
planos locais de imunização, razão pela qual continua cobrando posicionamentos do 
Governo de Goiás e dos municípios goianos”, afirma Sergio Luiz da Costa, presidente 
do Sindicato dos Bancários de Goiás e da Federação dos Bancários de Goiás e 
Tocantins. 

Municípios brasileiros que já 
incluíram os bancários 

nos planos locais de imunização 
 
Caldas Novas(GO), Rio Verde(GO), Mara 
Rosa(GO), Macarani(BA), Cotegipe(BA),  
Macaúbas(BA),  Warderley(BA), ,  Soure(PA), 
Anajás(PA), Itaituba(PA), Aurora do Pará(PA), 
Castanhal(PA), Breves(PA), Curralinho(PA), 
Concórdia(PA), Mãe do Rio(PA), Cumaru do 
Norte(PA), Marapanim(PA), Cachoeira do 
Piriá(PA), Paragominas(PA), Itaporanga(SE), 
Tobias Barreto(SE),  Boquim(SE), Lagarto(SE), 
Estância(SE), Itapetim(PE),  Bom Conselho(PE), 
Bonito(PE), Surubim(PE), Ouricuri(PE), 
Salgadinho(PE), Goiana(PE), Mirador(MA), 
Alcântara( MA), Cantanhede(MA), Caxias(MA), 
Santa Rita(MA), Vitória do Mearim(MA), 
Amarante(MA), Barrado Corda(MA), Grajáu(MA), 
Gonçalves Dias(MA), Governador Nunes 
Freitas(MA), Cândida Mendes(MA), São Vicente de 
Ferrer(MA), Tuntum(MA), Pinheiro(MA), Antônio 
João(MS), Iguatemi(MS), Teresina(PI), Canto do 
Buriti(PI), Ourinhos(SP) 
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