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

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

AUMENTE SEUS CONHECIMENTOS NA ÁREA: 
PARTICIPE DA PALESTRA AVANÇOS TECNOLÓGICOS

 E QUALIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO!

A DECISÃO DE SE QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE ESTÁ EM SUAS MÃOS!

Mais uma vez o auditório do Sintaresp será utilizado 
em favor da categoria, dia 18/07 das 8h30 às 14h 
ele acomodará dezenas de pessoas que visam uma 
melhor qualificação profissional, a palestra Avanços 
tecnológicos e qualidade de diagnóstico por imagem 
será uma ótima oportunidade para quem busca se 
aprofundar ainda mais na radiologia, e tem como 
foco a continua excelência profissional.

A programação contará com brilhantes professores 
e profissionais da categoria entre eles, Cléber 
Miranda que abordará “Os avanços tecnológicos 
nos procedimentos de intervenção”, Elisângela 
Senra, falará a cerca de “Tomossíntese”, Emerson 
Pereira palestrará sobre “Os avanços tecnológicos 
na TC – Tomografia Computadorizada”, Anderson 
Moraes a respeito de “PET / CTRN”, já Fábio Calado 

informará aos participantes sobre “Os avanços na radiologia”.

Na ocasião serão sorteados brindes e bolsas de estu os aos participantes que ainda receberão um certificado de participação. O 
valor da inscrição foi alterado para maior acessibilidade da categoria, agora com o investimento de R$ 20,00 que poderá ser pago 
na sede do Sintaresp ou através de depósito bancário.

Os interessados em participar devem enviar nome, telefone, e-mail de contato e nome da instituição que trabalha ou estuda para o 
e-mail imprensa@sintaresp.com.br
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PRESIDENTE SINCLAIR, DIRETORIA DO SINTARESP JUNTAMENTE 
COM CTB APOIAM GREVE DOS TRABALHADORES DE CAMPINAS

Os servidores municipais e profissionais da categoria de 
Campinas estavam em greve, a reivindicação destes 
profissionais é principalmente o aumento salarial para 18% 
nas remunerações e maiores vencimentos nos benefícios 
como vale alimentação.

Todas as propostas feitas pelo prefeito até o momento 
foram abaixo das expectativas, por isso rejeitadas. A 
categoria decidiu manter a greve e conta com o total apoio 
do Sintaresp.

Mesmo não sendo base territorial do sindicato, o presidente 
do Sintaresp, Sinclair Lopes juntamente com sua diretoria e 
a CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil) foi até o local de concentração da paralisação para 
além solidarizar com os profissionais das técnicas 
radiológicas, apoiá-los no que for preciso, colocando toda 
estrutura do sindicato à disposição, neste momento tão 
crucial.

Enquanto alguns opositores do Sintaresp fazem a famosa 
“política de sofá”, apenas reclamando sem motivos 
plausíveis, com calúnias, acusações infundadas desta 
importante ferramenta de classe e influenciando os 
trabalhadores com práticas antissindicais, arregaçamos as 
mangas para trabalhar em favor dos trabalhadores.  

Para Sinclair Lopes, é o momento de mostrar que temos 
força para reivindicarmos “Vivemos em uma democracia e 
nosso direito à greve é legítimo! Estamos lutando por uma 
causa digna, se tiver que paralisar a rodovia novamente 
para que as reivindicações sejam atendidas vamos pará-
la”, conclui Lopes.

DIRETORIA SE REÚNE COM PROFISSIONAIS DA
 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA RESOLVER CASO DE DEMISSÕES

NÃO DESISTIMOS DA LUTA EM FAVOR DOS TRABALHADORES DA CATEGORIA!!

Ex-funcionários da Unep estavam no “olho da rua”, mas 
com o forte e decisivo trabalho do Sintaresp, foram 
admitidos pela Santa Casa de São José dos Campos

A empresa Unep Serviços Médicos Ltda encerrou suas 

atividades e mediante isto os profissionais da radiologia da 
instituição ficariam desempregados, porém devido à forte 
atuação do Sintaresp a demissão em massa foi revertida e 
os trabalhadores passaram a ser funcionários da Santa 
Casa de São José dos Campos, que assumiu as atividades 
da Unep.

Esta é mais uma vitória que demonstra a importância da 
luta de classe e organização dos trabalhadores como 
forma de enfrentar a exploração e desrespeito imposto 
pelos patrões. Sem a interferência do Sintaresp, as 
consequências seriam caóticas, pois os profissionais das 
técnicas radiológicas ficariam sem o seu sustento.

Reforçamos que continuaremos apoiando estes 
trabalhadores que em caso de problemas futuros com 
algumas das instituições, devem procurar o sindicato 
através do e-mail diretoria@sintaresp.com.br ou telefone 
(11) 3804-9283 pois não negociamos o direito do 
trabalhador.

A LUTA É DO SINTARESP, MAS A VITÓRIA É DA CATEGORIA!
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Após a forte atuação do SINTARESP na busca pela melhoria da classe, a 
Sub-Sede de Sorocaba conseguiu negociar o reajuste salarial para os 
técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia da Santa Casa de 
Misericórdia da cidade de Fartura.

Os profissionais que recebiam o salário de R$ 1,200 + 30% de 
PERICULOSIDADE, agora recebem o salário base + 40% de 
INSALUBRIDADE!

Mais uma conquista do SINTARESP em prol dos profissionais da 
rad iolog ia! A busca pelo melhor é sempre contí nua e não 
descansaremos até superarmos as expectativas da classe.

 NEGOCIAÇÃO COM A SANTA CASA DE FARTURA

DENUNCIE! A SUA DENÚNCIA É MUITO IMPORTANTE PARA O
 SUCESSO DA NOSSA FISCALIZAÇÃO!

PARTICIPE, APOIE O SINDICATO!

CAMPANHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA
 CATEGORIA ESTÁ A TODO VAPOR

Ainda não está fechado o acordo 
salarial de 2015 e não aceitaremos a 

migalha de um salário base 
de R$ 1.670,00

Mesmo em um momento de recessão, 
inflação crescente e uma conjuntura 
econômica brasileira ruim, o Sintaresp 
está prestes a fechar um dos maiores 
acordos salariais já feitos em toda 

história com o sindicato patro-
nal Sindhosfil, alguns opo-
sitores tentaram boicotar as 
negociações do sindicato, 
mas acabaram nos ajudando 
n a a rg um e nta ç ão par a 
aumentar os índ ices de 
ajustes da cam-panha salarial.

Nossa negociação está sendo 
feita diretamente com o sr. 
Edison Ferreira, presidente do 
Sindhosfil que tem se mostra-
do bastan te d isp osto a 

conceder as re ivindicações da 
categoria.

Outros sindicatos se dobraram pe-
ante os patrões e já encerraram suas 
campanhas salariais, mas o Sintaresp 
ainda não fechou o acordo coletivo, 
pois a categoria precisa ser valori-
zada! 

Não aceitamos o valor proposto de R$ 
1.670,00, queremos um piso superior 
e não concordamos em receber 
MIGALHAS.

Sabemos que a categoria é inteligente 
e sabe distinguir os oportunistas 
daqueles que realmente trabalham 
em favor dos profissionais da classe 
para conquistar maiores mudanças, 
assim como o Sintaresp tem feito em 
tão pouco tempo de gestão.

Esclarecemos ainda que, em breve os 
profissionais das técnicas radio-
lógicas terão uma grata surpresa, dia 
18/06 teremos uma reunião às 10h da 
manhã com o sindicato patronal para 
definição do acordo. Continuaremos 
lutando para garantir um bom reajuste 
salarial, mais benefícios e melhores 
condições de trabalho, portanto preci-
samos de seu apoio para juntos obter 
mais essa vitória.

LUTAREMOS POR UM AUMENTO SALARIAL DIGNO!!
RIBEIRÃO PRETO SE CURVOU PARA O PATRÃO E ACEITOU UMA 

MIGALHA SALARIAL DE R$ 1.670,00
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A nova gestão do SINTARESP não 
desiste de lutar pelos direitos dos 
profissionais da radiologia. Estamos 
sempre em busca de benefícios para a 
classe e assim continuaremos. Nosso 
objetivo é ter mais conquistas para a 
categoria e focar sempre no trabalho, na 
ética e na transparência.

Estamos em plena campanha salarial, 
buscamos atender as reivindicações e 
confiantes no investimento que faze-
mos para a valorização dos técnicos, 
tecnólogos e auxiliares em radiologia. A 

luta não é fácil, mas não descansaremos até alcançarmos o melhor para a classe. Precisamos do 
envolvimento e apoio de todos, assim, teremos mais força!

Em nosso centro de eventos recém-inaugurado, no dia 18 de Julho realizaremos a palestra 
“Avanços Tecnológicos e Qualidade de Diagnóstico por Imagem”. Com excelentes professores, o 
objetivo é capacitar e qualificar o profissional da radiologia. Mais um investimento que se tornou 
uma vitória para a categoria!

A fiscalização não para. Obtivemos sucesso no acordo que realizamos com a Associação de 
Incentivo a Pesquisa (AFIP) em prol dos profissionais de radiologia. Sempre respeitando o 
trabalhador, o resultado da nossa dedicação está no caminho certo!

Que os próximos meses sejam de muito mais sucesso e que conquistemos mais benefícios para a 
classe! Continuaremos o nosso trabalho, fiscalizando e propondo melhorias para todos os 
profissionais da radiologia. Contamos com o seu apoio!

 
DECISÃO DE MUDANÇAS NA RADIOLOGIA ESTÁ 

EM NOSSAS MÃOS!!
A LUTA É DO SINTARESP, MAS A VITÓRIA É DA CATEGORIA!


