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Sintego cobra melhor atendimento e 
credenciamento de médicos ao IMAS
A presidenta do Sintego, Iêda 

Leal, se reuniu com o pre-
sidente do IMAS, Sandro Valverde, 
para cobrar um melhor atendimento 
do plano de saúde dos servidores 
municipais de Goiânia e aumentar 
o número de médicos credenciados 
ao Instituto, principalmente nas es-
pecialidades mais carentes. 

“O usuário já procura o IMAS por-
que não está bem de saúde, preci-
sando de algum procedimento mé-
dico e tem que ser bem atendido. 
Nós, servidores, temos descontados 
todos os meses a parcela do plano 
e, quando o procuramos, queremos 

atendimento ime-
diato. Para isso, 
precisamos de 
uma sede nova, 
mais atendentes 
e especialistas”, 
ressaltou Iêda. 

Durante a reu-
nião, o Sintego 
foi informado da 
contratação de 
mais 30 médicos 
e novas clínicas, além de um proje-
to que ainda está em estudo para o 
atendimento em casa. 

Também foi informado sobre a 

compra da sede própria do IMAS. “O 
imóvel já foi encontrado e acredito 
que a nova sede vai possibilitar um 
melhor atendimento”, disse a presi-
denta do Sintego. 
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A Regional Sindical de Silvâ-
nia e os professores de Leopol-
do de Bulhões se reuniram com 
o prefeito e a secretária munici-
pal de Educação para discuti-
rem o calendário de reposição 
das aulas. Segundo informou a 
secretaria de Políticas Sociais 
da Regional, Renildes Pereira, 

as aulas serão re-
postas, na maioria, 
aos sábados, du-
rante todo o mês de 
janeiro e 15 dias do 
mês de fevereiro, 
sendo que o ano le-
tivo de 2013 iniciará 
dia 25 de fevereiro.

Interior

Turvânia: Cassação de prefeito
 suspende greve

Os funcionários administrativos 
da rede municipal de Educação de 
Turvânia já retornaram às ativida-
des. Foram 51 dias de paralisação, 

em que os trabalhadores sofreram 
ameaças e perseguições por parte 
do prefeito, José Rodrigues Rosa, 
cassado por denúncias de irregula-
ridades. 

Segundo a presidenta da Regio-
nal Sindical de São Luís de Mon-
tes Belos, Leureni Caetano, o vice, 
Geraldo Vasconcelos Valadares, 
que assumiu o posto, se compro-
meteu a pagar as três folhas atra-
sadas, mais o terço das férias, até 
o próximo dia 30.

Na última sexta-feira, a juíza 
Luciana Nascimento Silva acatou 

pedido do Ministério Público e blo-
queou 60% dos recursos do FPM, 
Fundeb, IPVA e ICMS já creditados 
e que vierem a ser creditados na 
conta da prefeitura até nova deci-
são, para pagamento dos servido-
res.

“Quando um prefeito não honra 
seus compromissos, só nos resta a 
justiça para amparar e fazer valer 
nossos direitos e os trabalhadores 
de Turvânia estão de parabéns por 
terem resistido a todo tipo de pres-
são”, declarou Iêda Leal, presiden-
ta do Sintego. 


