
Publicação do Sindicato dos Empregados Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia Diagnóstico por Imagem e Terapia do Estado de São Paulo

‘’Valorize quem promove a ética e a transparência.’’

Ato na Radiologia Por Melhores Salários
Passeata junto à categoria por melhores salários no Hospital das Clínicas

 O Sintaresp junto ás Centrais Sindicais, convocam os 
trabalhadores e a população em geral para o manifesto nacional 
que acontecerá no dia 11 de Julho às 12:00am, no vão livre do 
Museu de Arte de São Paulo (Masp).
Exigimos medidas para aprovar e por em prática as nossas 
reivindicações que constam na pauta trabalhista:

- Campanha Salarial de 12% para o Sindhosfil e Sindhosp;
- Anuidade do CRTR;
- Bandeira de Luta;
- NÃO negociaremos às 24 horas na radiação ionizante;
- A radiação salva, mas também mata;

 Nos encontraremos na sede do Sintaresp situado na rua 
Pires da Mota, 1029, Aclimação/SP às 9:00.
 Companheiros, juntos vamos lutar por um Brasil melhor, 
com desenvolvimento, valorização do trabalho, distribuição de 
renda e justiça social.

 Ao longo do tempo a radiologia vem 
sofrendo com a invasão dos roedores da 
corrupção, desemprego, autoritarismo, 
assédio, salário baixo, anuidade 
abusiva, falso moralismo.

 Precisamos de nova Era já ! Pois não 
aguentamos mais tanto blá blá blá...

 A radiologia juntamente com os 
diretores do Sintaresp vão esmagar de 
uma vez por todas os dinossauros da 
corrupção !!!

Sintaresp combate os ‘roedores da radiologia’
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1° Jornada Radiológica

Presidente Sincler e seus diretores junto á categoria.

 No mês de Junho ocorreu a 1° Jornada Radiológica promovida pelo 
Sintaresp, na abertura do evento contamos com a presença do 
Companheiro Onofre Gonçalves presidente da Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e do presidente do Sintaresp Sincler, 
além dos professores que ministraram as palestras da jornada.

Na primeira etapa abordamos os seguintes temas:

- Nova Lei da Mamografia;
- Raio X Convencional e Digital;
- Tomografia Computadorizada;
- Contraste na Tomografia;

 O presidente Sincler contou abertamente sobre os problemas que 
o Sintaresp enfrentou e vem enfrentando com a má administração do 
sindicato no passado, o acordo coletivo e a passeata que o Sintaresp irá 
realizar até o Conselho apoiando a iniciativa da categoria contra anuidade 
abusiva do CRTR.
 Agradecemos a categoria que participou fervorosamente da 1° 
Jornada Radiológica e a todos que nos ajudaram a tornar esse evento 
possível.

O Sintaresp não tem  !!!comPaixão

Ato na Santa Casa de São Paulo
 No dia 13 de Maio a diretoria do Sintaresp realizou a primeira 
rodada de negociações com o Sindhosfil da base de São Paulo e de 
Ribeirão Preto a fim de apresentar a pauta de reivindicação com as reais 
demandas da categoria.

 Na pauta estava o reajuste salarial com aumento real, o piso 
salarial, cesta básica dentre outros, o Sr. Edison Ferreira da Silva diretor 
da Santa Casa de São Paulo e o representante do Sindhosfil se recusou 
a entender nossos problemas e a aceitar nossas soluções ameaçando 
encerrar as negociações caso continuássemos com a reivindicação.

 Sendo assim nós do Sintaresp fomos até a Santa Casa de São 
Paulo entregar a carta aberta da reunião realizada, a todos os técnicos e 
tecnólogos que lá estavam para mostrar tamanha rispidez do diretor 
Edison com relação aos seus profissionais, mas nós não aceitaremos os 
6% de aumento e continuaremos lutando para melhores condições de 
trabalho e reajustes mais dignos.

H i s t ó r i a s I n u s i t a d a s
Pedimos aos nossos companheiros para compartilhar conosco alguma história inusitada ou engraçada que tivesse acontecido no plantão, veja abaixo duas 
das histórias mais doidas:

Eli Santos: "kkk... Nossa um paciente certo plantão estava bem mal do intestino e soltava algo no ar que não consegui finalizar o exame, acabou com a sala 
literalmente (pensa)".

Evandro Lopes: "Em uns desses plantões 24hrs da vida... Já no finalzinho ao realizar um incidência de ABD simples, solicitei ao paciente que colocasse o 
dedo no umbigo (saber se o mesmo estava bem posicionado... pontos de anatomia topográfica)... ae ele me pergunta: "o dedo do pé?" rsrsrs respondi.... rsrsrs 
se você conseguir ! rsrsrsrsrs".

A cada plantão uma história a cada história um aprendizado por isso companheiros devemos fazê-la com muito amor e dedicação ! Pois é uma profissão 
magnifica e de grande valia.

Edital de Convocação: Assembleia Geral no dia 13.07.2013
O Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia Diagnóstico por Imagens e Terapia no Estado de São Paulo/SP - Sintaresp, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os TÉCNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES, associados ou não, a participarem da 
segunda Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 13 de Julho de 2013 (Sábado), na Sede do Sintaresp, na rua Pires da Mota, 
1029, Aclimação, São Paulo, a instalar-se, em 1° Convocação, às 8:00 horas - com metade mais um dos sindicalizados - e, em 2° Convocação, às 
9:00 horas - com qualquer numero de presentes (conforme art.22 do Estatuto e art. 549, parágrafo terceiro, da CLT), para constar, conforme 
decidido na Assembleia Geral ocorrida em 29 de Junho de 2013: 1. Venda do imóvel de propriedade do Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e 
Auxiliares em Radiologia Diagnóstico por Imagens e Terapia no Estado de São Paulo/SP - Sintaresp, cujos recursos deverão ser utilizados 
unicamente para a compra de um novo imóvel, conforme opções apresentadas pelo Diretor da secretária de patrimônio. São Paulo, 03 de Julho 
2013. Diretoria Executiva do Sintaresp.


