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AUMENTO SALARIAL PARA A cATEgORIA!
A Convenção Coletiva dos Tecnólogos, 
Técnicos e Auxiliares em Radiologia dos 
Hospitais Particulares e da Filantropia foi 
fechada após trabalho árduo, feito com 
seriedade durante todo o período de ne-
gociações pelo Presidente Sinclair Lopes 
e sua Diretoria.
 
Mesmo durante a crise econômica, o 
SINTTARESP conquistou um aumen-
to significativo de quase 10% no salário 
base dos Profissionais da Radiologia do 
Estado de São Paulo.

O SINDHOSP (Sindicato dos Hospitais, 
Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios 
de Pesquisas e Análises Clínicas do Esta-
do de São Paulo) e o SINDHOSFIL (Sindi-
cato das Santas Casas de Misericórdia e 
Hospitais Filantrópicos do Estado de São 
Paulo) aceitaram a proposta do SINTTA-
RESP e definiram em Convenção Coleti-
va o aumento no salário base dos Profis-
sionais das Técnicas Radiológicas.

Destacamos que as empresas da Filan-
tropia de Campinas e região, que antes 
tinham Convenção Coletiva fechada com 
o SINTTARCRE, passam a seguir a partir 
de 2016, a Convenção Coletiva do SIN-
DHOSFIL - SÃO PAULO, fechada com o 
SINTTARESP.

“Saímos de um patamar em que prati-
camente não havia possibilidade de um 
reajuste salarial para quase 10% de cor-
reção. Fizemos o melhor possível para 
evitar demissões e manter a empregabi-
lidade da Classe. Isso é uma grande vitó-
ria, pois outros Sindicatos não consegui-
ram aumentos tão significativos para suas 
categorias, em virtude da crise econômi-
ca em que o país está”, afirma Sinclair 
Lopes, presidente do SINTTARESP. 

SINDHOSP - CAMPINAS E REGIÃO - 9% DE AUMENTO

TECNÓLOGO     R$ 2.125,00 + 40% (insalubridade) = R$ 2.975,00

           PISO SALARIAL - ANO BASE 2016

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 1.820,00 + 40% (insalubridade) = R$ 2.548,00

R$ 1.018,00 + 40% (insalubridade) = R$ 1.425,20

CARGO

     

SINDHOSP - SÃO PAULO - 9% DE AUMENTO

TECNÓLOGO     R$ 2.125,00 + 40% (insalubridade) = R$ 2.975,00

           PISO SALARIAL - ANO BASE 2016

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 1.853,00 + 40% (insalubridade) = R$ 2.594,20

R$ 1.018,00 + 40% (insalubridade) = R$ 1.425,20

CARGO

     

 SINDIHCLOR - 8,50% DE AUMENTO

TECNÓLOGO     R$ 1.910,54 + 40% (insalubridade) = R$ 2.674,75

           PISO SALARIAL - ANO BASE 2016

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 1.768,55 + 40% (insalubridade) = R$ 2.475,97

R$     977,26 + 40% (insalubridade) = R$ 1.368,16

CARGO

     

SINDHOSFIL - SÃO PAULO - 9% DE AUMENTO

TECNÓLOGO     R$ 2.102,38 + 40% (insalubridade) = R$ 2.943,33

           PISO SALARIAL - ANO BASE 2016

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 1.972,10 + 40% (insalubridade) = R$ 2.760,94

R$ 1.020,00 + 40% (insalubridade) = R$ 1.428,00

CARGO

     

SINDHOSFIL - VALE DO PARAÍBA - 9% DE AUMENTO

TECNÓLOGO     R$ 1.958,73 + 40% (insalubridade) = R$ 2.742,22

           PISO SALARIAL - ANO BASE 2016

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 1.751,63 + 40% (insalubridade) = R$ 2.452,28

R$     986,45 + 40% (insalubridade) = R$ 1.381,03

CARGO

     

SINDHOSFIL - PRESIDENTE PRUDENTE - 9,82% DE AUMENTO

TECNÓLOGO     R$ 1.943,00 + 40% (insalubridade) = R$ 2.720,20

           PISO SALARIAL - ANO BASE 2016

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 1.770,00 + 40% (insalubridade) = R$ 2.478,00

R$     880,00 + 40% (insalubridade) = R$ 1.232,00

CARGO

     

 SINAMGE - 8,50% DE AUMENTO

TECNÓLOGO     R$ 1.910,54 + 40% (insalubridade) = R$ 2.674,75

           PISO SALARIAL - ANO BASE 2016

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 1.768,55 + 40% (insalubridade) = R$ 2.475,97

R$     977,26 + 40% (insalubridade) = R$ 1.368,16

CARGO

     

 SIMPAVET - 9,81% DE AUMENTO
           PISO SALARIAL - ANO BASE 2016CARGO

     

TECNÓLOGO     

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 2.183,00 + 40% (insalubridade) = R$ 3056,20
R$ 1.984,00 + 40% (insalubridade) = R$ 2.777,60

R$ 2.750,00 + 40% (insalubridade) = R$ 3.850,00

R$ 1.004,00 + 40% (insalubridade) = R$ 1.405,60

SATR     



Em visita ao SINTTARESP, no 
início de setembro, os admi-
nistradores da Empresa Pro-
tón Serviços Radiológicos de 
Campinas, fizeram uma apre-
sentação sobre como é feita 
a gestão dos profissionais da 
Radiologia na Instituição.

A empresa fica na região de 
Campinas, e possui instala-
ções próprias dentro da Fun-
dação Centro Médico de Cam-
pinas. 

Atualmente, a equipe de Ra-
diologia da Próton conta com 
21 Técnicos, todos com regis-
tro em carteira, de acordo com 
as normas da CLT e com a Lei 
7.394/85. 

A média salarial dos profissio-
nais é de 4 (quatro) salários 
mínimos + 40% do adicional de 
insalubridade, além de outros 

benefícios oferecidos.

O exemplo deve ser seguido 
por todas as empresas de Ra-
diologia não só em Campinas, 
mas em todo o Estado de São 
Paulo.

O Sindicato, parabeniza a Em-
presa Protón pela valorização 
dos Profissionais da Radiolo-
gia de Campinas, que presta 
serviços de excelência na Ra-
diologia, segue todos os pro-
tocolos da Profissão e as leis 
trabalhistas. 

Com isto, queremos mostrar à 
Categoria que vale a pena in-
vestir em especialização para 
atuar em Instituições ímpares 
como a PROTÓN, que valo-
rizam a categoria e oferecem 
melhores salários e condições 
de trabalho para os profissio-
nais da Radiologia.

SINTTARESP PARABENIZA A 
EMPRESA ”PROTÓN SERVIÇOS 
RADIOLÓgIcOS DE cAMPINAS”

EMPRESA QUE VALORIZA O PROFISSIONAL 
DA RADIOLOGIA, MERECE APLAUSOS!

gREVE EM
cAcHOEIRA 

PAULISTA
Para apoiar a Categoria, o 
SINTTARESP esteve presen-
te ativamente nas mobiliza-
ções que ocorreram em fren-
te a Santa Casa de Cachoeira 
Paulista.

O motivo da greve dos Profis-
sionais da Radiologia é devi-
do ao atraso de mais de dois 
meses dos salários, férias 
vencidas e supressão dos be-
nefícios previdenciários.

A situação da Santa Casa 
de Cachoeira Paulista é de 
calamidade pública há muito 
tempo. e com o propósito de 
resolver a situação de manei-
ra amigável, o SINTTARESP, 
SINDSAUDE SJC e o inter-
ventor da Santa Casa agen-
daram reunião na Prefeitura 
Municipal com o Prefeito João 
Luiz do Nascimento Ramos. 

Entretanto, o mesmo não 
compareceu, e foi represen-
tado pelo seu Departamento 
Jurídico, que se mostrou bas-
tante hostil, e por esse motivo 
as partes não chegaram a um 
acordo amigável, na ocasião.

O SINTTARESP continua 
acompanhando a situação, 
bem como lutando por seu 
desfecho, que deve aconte-
cer após reunião da Santa 
Casa com a Promotoria de 
Justiça da cidade. 

O Sindicato trabalha para que 
os direitos dos profissionais 
das Técnicas Radiológicas 
sejam respeitados. Estamos 
amparados pela lei e merece-
mos respeito. 



REVERSÃO DE DEMISSÃO POR JUSTA cAUSA
No início de setembro (2016), 
ex-funcionário da empresa Soc. 
Brasileira De Beneficência San-
ta Cruz, entrou em contato com 
o Departamento Jurídico do 
SINTTARESP para reverter a 
demissão por justa causa.

O Profissional da Radiologia foi 
demitido sob alegação de ter re-
alizado exames de Raios-X em 
uma paciente gestante. O Téc-
nico não tinha ciência da gesta-
ção, já que na ficha da paciente 
não constava nenhuma obser-
vação e ao perguntar se estava 
gestante a resposta foi negativa. 
Fato confirmado pela testemu-

nha “(...) independentemente de 
a paciente passar pela triagem e 
pelo médico, o setor de radiolo-
gia sempre pergunta para a pa-
ciente se está grávida ou se tem 
suspeita de gravidez”.

Após ouvir a testemunha e os 
advogados do SINTTARESP, a 
Juíza do Trabalho Ana Caroli-
na Parisi Apollaro Zanin, anulou 
a demissão por justa causa e 
condenou a Soc. Brasileira De 
Beneficência Santa Cruz ao pa-
gamento das verbas rescisórias:

● Aviso prévio indenizado; ● Sal-
do de salário; ● 13º salário pro-

porcional; ● Férias; ● FGTS so-
bre verbas rescisórias; ● Multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS.

A Juíza reconhece No processo 
de 0000989-36.2015.5.02.0022, 
a importância do Sindicato e diz: 
“Especialmente pelo fato de es-
tar o Reclamante assistido por 
sindicato da categoria profissio-
nal (...) defiro honorários assis-
tenciais, à razão de 15% sobre o 
líquido apurado na execução da 
sentença(...)”.

LUTAMOS PARA QUE OS 
DIREITOS TRABALHISTAS 

SEJAM RESPEITADOS!

Por meio de parceiras fecha-
das pelo SINTTARESP, nossos 
associados dispõem de diver-
sos serviços e convênios, que 
visam o seu bem-estar, bem 
como a diminuição de custos 
em seus orçamentos mensais. 

Preocupado com a saúde, edu-
cação e qualidade de vida dos 
profissionais da Radiologia, 
o Sindicato oferece descon-
tos em clínicas odontológicas, 
estabelecimentos comerciais, 
instituições de ensino e hotéis.
Para curtir as férias, por exemplo, 
nossos associados podem viajar 
para a praia de Caraguatatuba e 
se hospedar com ótimos preços 
no hotel Costa Norte, que conta 
com uma bela vista para o mar.

Na área da educação, os sindica-
lizados possuem descontos em 
faculdades, escolas de idiomas 
e empresas de capacitação pro-
fissional como a Approvare, que 
oferece cursos e treinamentos em 
diversas áreas da Radiologia.

Disponibilizamos, também, con- 
vênios com clínicas e planos 
odontológicos, como a Soesp 
Odonto, que possuem excelentes 
profissionais e localizações privi-
legiadas em todo o Estado de SP.

Entre em nosso site e confira a 
lista de todos os convênios que 
o SINTTARESP concede para 
você. Sindicalize-se e aproveite 
estas e outras vantagens de ser 
um associado.

BENEFÍcIOS PARA ASSOcIADOS DO SINTTARESP
Conheça as vantagens oferecidas aos sócios do Sindicato



O jOrnal é uma publicaçãO dO SindicatO dOS tecnólOgOS, técnicOS e auxiliareS em radiOlOgia nO eStadO de SãO paulO
preSidente: Sinclair Lopes de Oliviera - SecretÁria de imprenSa: Eliane Cristina Oliveira Benedito

SindicaliZe-Se juntOS SOmOS maiS FOrteS!

Sede  de SãO paulO:
Rua: Demini, 471 - Penha de França 
Vila Matilde / SP
CEP: 03641-040
Fone: (11) 3804-9283
cobranca@sintaresp.com.br

Sub-Sede bauru: 
Rua: Aviador Gomes Ribeiro,  
Quadra 39, nº 58 – Jd. Marambá
Bauru - SP CEP: 17030-530
Fone: (14) 3010-9221
regionalbauru@sintaresp.com.br

Sub-Sede SOrOcaba:
Rua: Rio de Janeiro, 201 - Centro  
Sorocaba / SP
CEP: 18035-450
Fone: (15) 3329-5333
regionalsorocaba@sintaresp.com.br

Sub-Sede Vale dO paraÍba:
Rua: Rubião Júnior, 708 - Centro
São José dos Campos / SP
CEP: 12210-180
Fone: (12) 3207-9283
regionalvaledoparaiba@sintaresp.com.br

O mês de setembro ficará mar-
cado por grandes conquistas. 
Através da realização de um 
trabalho árduo e de muita dedi-
cação, mais uma vez, o SINT-
TARESP se superou e con-
quistou o aumento salarial tão 
aguardado pela Categoria.

A Convenção Coletiva dos 
Tecnólogos e Técnicos em Ra-
diologia dos Hospitais Particu-
lares e da Filantropia foi fecha-
da, depois de termos revertido 
um reajuste de 0% para 9% no 
salário base dos Profissionais 
da Radiologia do Estado de 
São Paulo.

Também conseguimos a equi-
paração salarial dos profissio-
nais da Radiologia de Campi-
nas e Região com os de São 
Paulo, após negociações com 

os Sindicatos Patronais.

Certamente, atingimos um 
resultado melhor do que pre-
visto, uma vez que evitamos 
demissões e mantivemos a 
empregabilidade da Classe, 
visto a atual instabilidade eco-
nômica do país.

Agradeço a todos os envolvi-
dos pelo empenho na Campa-
nha Salarial 2016/2017, e re-
forço que o apoio da Categoria 
foi essencial para alcançarmos 
mais essa vitória.

Aproveito para destacar a im-
portância da sindicalização 
para que você, profissional da 
Radiologia, usufrua de todos 
os benefícios conquistados 
pelo SINTTARESP nas Con-
venções Coletivas.

PALAVRA DO PRESIDENTEcONTRIBUA
SOLIDARIAMENTE 
cOM O SINDIcATO
O SINTTARESP trabalha para 
defender os direitos e valorizar 
os profissionais da Radiologia. 
Para tanto, utilizamos dos re-
cursos da Contribuição Assis-
tencial para manter atividades 
essenciais em prol da Classe. 

A Contribuição Assistencial é 
regulamentada pela CLT, que 
diz “são prerrogativas dos sin-
dicatos: e) impor contribuições 
a todos aqueles que participam 
das categorias econômicas ou 
profissionais ou das profissões 
liberais representadas.”

Os profissionais da Radiologia 
devem estar cientes que o va-
lor descontado de sua folha de 
pagamento é utilizado integral-
mente em prol de atividades 
que beneficiem a Categoria. 

“Gostaria que os profissionais 
das Técnicas Radiológicas 
viessem pessoalmente ao 
Sindicato, para que possam 
conhecer nossas instalações 
e certificar-se do trabalho que 
realizamos diariamente”, Sin-
clair Lopes, presidente do 
SINTTARESP. 

Para mudanças ainda mais 
significativas para a profissão, 
a Contribuição Assistencial é 
muito importante, por isso, pe-
dimos o apoio e a união da Ca-
tegoria para que juntos possa-
mos alcançar grandes vitórias. 


