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SINTARESP DENUNCIA INFRAERO 
AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

SEUS DIREITOS SÃO NOSSOS DEVERES!

NÃO DESISTIMOS DE LUTAR PELOS PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA!

Saímos em defesa dos trabalhadores das técnicas 
radiológicas para recuperar postos de trabalho no 
aeroporto

Desde o início da nova gestão do Sintaresp a 
diretoria do sindicato tem trabalhado constan-
temente em favor dos profissionais da radiologia. 
No decorrer destes dois anos de gestão os 
profissionais das técnicas radiológicas puderam 
colher os frutos do trabalho firme que o presidente 
Sinclair juntamente com seus diretores desem-
penham em favor da categoria.

As conquistas são inúmeras desde a compra da 
sede em São Paulo, abertura da nova sub-sede de Bauru e o recente significativo aumento do salário base para os profissionais 
que atuam em instituições filantrópicas.

Sabemos que muitas mudanças ainda precisam ser feitas, por isto ainda queremos mais! Não estamos satisfeitos com profissionais 
estranhos tomando os postos de trabalho dos trabalhadores da radiologia a exemplo do que acontece nos aeroportos.

Mais uma vez saímos em defesa dos trabalhadores e denunciamos a INFRAERO ao Ministério do Trabalho e Emprego para 
que possamos retirar a mão de obra desqualificada da radiação ionizante e colocar no lugar profissionais capacitados 
para o trabalho.

Todos os profissionais das técnicas radiológicas que já tiveram a oportunidade de ir ao aeroporto puderam perceber o absurdo de 
ter um trabalhador aplicando radiação e sendo irradiado de uma forma inadequada. Estamos no caminho para mudar este quadro e 
para darmos sequencia nesta importante conquista precisaremos de sua ajuda, você profissional da radiologia, nos apoie e 
participe desta luta conosco!
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CRTR-SP DIFICULTA O SINTARESP A COMBATER 
AS EMPRESAS SÓCIO COTISTAS

Desde o início da nova gestão do Sintaresp, um dos maiores 
embates é contra as empresas “sócios cotistas”, regime 
infelizmente muito comum de contratação na radiologia, mas 
totalmente ilegal que rouba todas as conquistas trabalhistas já 
adquiridas.
 
Temos ciência de que para reprimir este tipo de desrespeito com 
nossos direitos não basta somente notificar e fiscalizar estas 
empresas para adquirir as carteiras assinadas, assim como o 
Sindicato já tem feito. Para cortar o mal pela raiz é necessário 

impedir que tais empresas abram e é ai que entra em cena a 
função do CRTR-SP. Quando é aberta uma empresa na área da 
radiologia o Conselho, com pouquíssimos critérios, emite um 
aval liberando a empresa que, por sua vez, pode realizar esta 
exploração com os profissionais.
 
Não podemos aceitar que o CRTR-SP, que deveria resguardar a 
profissão, seja omisso ou até mesmo conivente em permitir que a 
classe trabalhe como sócio cotista sem ter benefícios previstos 
em súmulas, participar de acordos coletivos, não tem qualquer 
tipo de vínculo trabalhista, adicional de insalubridade de 40%, 
jornada de trabalho de 24 horas semanais, férias, 13° salário e 
ainda sem ter o devido recolhimento do FGTS.
Queremos que o Conselho faça um processo mais rigoroso de 
emissão deste certificado para impedir que empresas sócio 
cotistas existam e prejudiquem os trabalhadores das técnicas 
radiológicas.
 
Estamos em uma luta digna e não iremos deixar de combater as 
irregularidades que assolam a categoria. Queremos ver o CRTR-
SP e o Sintaresp trabalhando juntos de forma arrojada, 
transparente e com pulso firme com um só objetivo: resgatar a 
categoria
*Veja os documentos probatórios em nosso site.

MAIS UMA EMPRESA SÓCIO COTISTA DESMASCARADA PELO SINTARESP

Departamento jurídico do Sintaresp mais uma vez sai em 
defesa dos profissionais da categoria e ganha ação 
trabalhista

O Sintaresp foi mais uma vez vitorioso em uma ação movida 
em favor dos profissionais das técnicas radiológicas que eram 
explorados como sócio cotista. Desta vez, a ação foi contra o 
Hospital e Maternidade Jardim e a W.K Serviços Radiológicos 
Ltda.

A sentença favorável concedeu aos trabalhadores o vínculo 

empregatício com o Hospital, agora os técnicos terão registro 
retroativo em carteira, além de condenar as empresas a 
pagarem uma indenização de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) por danos morais coletivos.
Esta é mais uma demonstração do trabalho que a nova 
diretoria do Sintaresp vem desempenhando. Nestes pouco 
mais de dois anos de gestão umas das nossas principais lutas 
é contra a exploração do trabalhador na contratação como 
sócios cotistas.

Infelizmente muitos profissionais das técnicas radiológicas 
são ludibriados e forçados a submeter-se a este tipo de 
regime ilegal que apenas retira vantagens dos trabalhadores 
da radiologia, que por sua vez ao entrarem neste tipo de 
contração perdem seus direitos trabalhistas já adquiridos 
como por exemplo, o FGTS, aposentadoria especial de 25 
anos, 24 horas semanais de trabalho, 40% de insalubridade e 
13° salário.

Profissional da radiologia fique atento, não seja explorado! E 
caso esteja nesta prática, você pode entrar com uma ação 
trabalhista procure o Sindicato envie sua denúncia para 
diretoria@sintaresp.com.br, tomaremos as medidas judiciais 
cabíveis para que você seja ressarcido judicialmente.

NÃO VAMOS PARAR DE LUTAR EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA!
 

CHEGA DE EXPLORAÇÃO!
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SINTARESP INAUGURA NOVO ENDEREÇO DA SUB-SEDE DE SOROCABA
Desde a nova gestão do SINTARESP, diariamente comemo-
ramos as novas conquistas que proporcionamos à categoria. 
Investimos em diversos setores, desde a manutenção predial à 
comunicação, para que os profissionais das técnicas radiológicas 
tenham sempre o melhor atendimento, os melhores benefícios e 
estejam sempre informados sobre eles.

Para melhor atendimento da classe, foi necessária a mudança da 
sub-sede de SOROCABA que, com grande alegria, anunciamos 
o novo endereço: Rua Rio de Janeiro, 201 - Centro de Sorocaba / 
SP e o telefone continua o mesmo, (15) 3329-5333.

Trabalhamos constantemente com dedicação e profissionalismo 
para lutar pela radiologia. Nosso objetivo é ampliar ainda mais o sindicato para que alcancemos melhor todo o Estado! Chega de 
abandono!ono!

APOIE O SINTARESP!

UNA-SE AOS QUE 
 LUTAM POR VOCÊ!
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O maior fator mobilizador do 
SINTARESP é proteger o profissional 
das técnicas radiológicas de qualquer 
ato que o prejudique. Essa nova linha 
administrativa foi implantada há dois 
anos, trazendo resultados positivos 
para a radiologia e defendendo 
incessantemente os direitos do 
trabalhador. Temos um compromisso 
contínuo de buscar sempre a 
melhoria da classe!

Com planejamento, coerência e 
honestidade, o processo de fiscaliza-
ção foi acelerado e reforçado para 

combater todas as irregularidades. A comunhão do trabalho e dedicação faz com que as contínuas 
vitórias reforcem ainda mais a linha dessa nova gestão que tem papel fundamental na vida a 
categoria, pois é ela quem luta pelos direitos trabalhistas.

Sucessivas más administrações anteriores enfraqueceram a classe. Para liderar o SINTARESP, há 
de ter coragem, pulso firme e enfrentar as adversidades impostas por aqueles que insistem em 
prejudicar a radiologia. Para um novo tempo, existem novas posturas. A perseverança molda o 
sucesso do sindicato que, atualmente, tem como rotina o combate aos atos que lesionam os 
profissionais das técnicas radiológicas. 

Não se chega a lugar nenhum sozinho. Você, trabalhador, é peça fundamental do SINTARESP e, 
por isso, o seu apoio é essencial para que nossas vozes sejam ouvidas. A luta não para! Com sua 
ajuda, nossos pedidos de melhores salários, cumprimento da carga horária e registro em carteira, 
por exemplo, serão ainda mais fortes! 

A LUTA NÃO PARA!
UNI-SE AO SINDICATO!


