
Publicação do Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e 

PARABÉNS AO PRESIDENTE SINCLAIR 
E DIRETORIA:  SINTARESP CONSEGUE UM AUMENTO 

SIGNIFICATIVO NO PISO SALARIAL!

UNA-SE AOS QUE LUTAM POR VOCÊ!

VOTE CHAPA 5 NAS ELEIÇÕES DO CRTR/SP PARA QUE O AVANÇO CONTINUE!

MAIS UMA MENTIRA DA OPOSIÇÃO DESMASCARADA: 
O SALÁRIO DE RIBEIRÃO PRETO NÃO É MAIOR DO QUE O DE SÃO PAULO!

É com muito prazer e felicidade que o SINTARESP anuncia mais uma 
grande vitória: o maior reajuste no  da história! PISO SALARIAL

Confira na tabela como ficará o reajuste no salário base em SP 
(SINDHOSFIL):

É o SINTARESP quebrando todas as barreiras e demonstrando mais um 
avanço na história da radiologia durante a nova administração. A nossa luta 
por um piso salarial justo foi recompensada!

O sindicato trabalhou arduamente para que as informações chegassem a todos os profissionais durante toda a campanha salarial, 
pois é assim que atuamos: de forma competente, transparente e mostrando resultados positivos. Estamos recuperando as perdas 
que tivemos nas administrações anteriores para melhorar as condições da nossa categoria.

Nós agradecemos o apoio de toda a categoria que se uniu ao sindicato para alcançar mais uma conquista com sucesso, pois com 
você nós somos fortes! Essa vitória histórica não para por aqui! Negociaremos com outros sindicatos patronais e conquistaremos 
muito mais para você, profissional das técnicas radiológicas.

Não há como denegrir a imagem de um sindicato que trabalha tanto para sua categoria! Argumentar negativamente após tantos 
benefícios que conquistamos se torna vazio e sem fundamento. Quem se opõe ao sucesso, almeja a derrota!
Veja o acordo completo em nosso site.
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‘’Valorize quem promove a ética e a transparência.’’
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SINTARESP DENUNCIA INJÚRIAS FEITAS EM REDE SOCIAL

Ao longo de dois anos de gestão, o SINTARESP ressalta a 
importância da democracia, promove a transparência em seu 
trabalho e nas informações que divulga. Nunca permitimos 
irregularidades! Sempre denunciamos aqueles que tentam 
desonrar a categoria e compartilhamos tais denúncias com o 
intuito de alertar os profissionais dos absurdos que cercam a 
radiologia. Todas as conquistas que tivemos durante a nova 
gestão, infelizmente, geram revolta naqueles que tentam 

denegrir a imagem da profissão e acabam publicando calúnias 
difamatórias em suas redes sociais.

Aqueles que proferiram tais ofensas sem fundamento já foram 
identificados e serão responsabilizados perante a lei. Também 
entramos com um processo contra o Facebook para que eles 
retirem os conteúdos difamatórios da rede social.  Os ofensores 
serão chamados pelo poder judiciário e prestarão as devidas 
explicações sobre as inverdades compartilhadas.

Dentre os perfis denunciados, estão os perfis da rede social dos 
senhores ALMIR DA NÓBREGA e OSMAN MONTALVAN 
(ambos membros da CHAPA 1, nas eleições CRTR-SP 2015), 
CARLOS DA SILVA e LÁZARO SOBRINHO (membros da 
CHAPA 2) e MARCELO ALVES, além da página intitulada como 
“Respeito pela Radiologia - Oposição Cutista ao Sintaresp”.

Estamos agindo conforme previsto no artigo 5º da Constituição 
Federal/88 dentre outros artigos do Código Civil que defendem a 
reparação do ato ilícito de injúria e difamação. A administração 
do SINTARESP trabalha nitidamente em busca de melhorias 
para a radiologia e todos que almejam desonrar a imagem da 
classe, sofrerão a intervenção do sindicato e prestarão contas ao 
poder judiciário.

ELEIÇÕES CRTR-SP 2015: SAIBA COMO VOTAR

NÃO ADMITIMOS INJÚRIAS CONTRA O TRABALHO TRANSPARENTE DO SINDICATO!

No segundo semestre de 2015 ocorrerá a eleição para 
nomear uma nova gestão no Conselho Regional dos 
Técnicos em Radiologia (CRTR-SP). Este importante órgão é 
o responsável pelo cumprimento legal da profissão e por zelar 
a valorização da classe. Seu voto é de extremo valor para a 

mudança na radiologia, mas você sabe como votar?

O seu cadastro deve estar atualizado no CRTR-SP para que 
você possa receber a carta-voto pelos Correios até a primeira 
semana de agosto. Ao receber o envelope, preencha com o 
número da chapa de preferência (lembrando que estão 
concorrendo 5 chapas) e envie para os Correios.

Se até a primeira semana de agosto você não receber a carta, 
existe a opção de voto presencial que ocorrerá no dia 24 do 
mesmo mês, das 09h às 16h, no endereço Av. Paulista, 
nº1776, 3º Andar - Auditório Umuarama.

O voto para eleger uma nova administração no CRTR-SP é 
obrigatório e sujeito a multa caso não seja realizado. Exerça o 
seu direito de escolher quem representará a categoria no 
Conselho. Faça o seu voto resgatar os valores da profissão e 
o orgulho de exercer a função de tecnólogo, técnico e auxiliar 
em radiologia!

O SINTARESP apoia a Chapa 5 nessas eleições!

SAIBA QUEM SÃO OS MEMBROS DE CADA CHAPA!
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ELEIÇÕES CRTR/SP 2015 - VOTE CONSCIENTE

Preocupado com os rumos que a 
radiologia tem tomado, Sintaresp 

ressalta a importância das eleições do 
CRTR/SP e declara seu apoio a CHAPA 

5 – Resgate da Categoria

Não é de hoje a luta do Sintaresp pela 
valorização dos profissionais da classe e 
moralização da radiologia. Iniciada com a 
destituição do antigo presidente, quere-
mos que esta batalha se estenda até o 
CRTR/SP que, infelizmente, ficou “refém” 
de uma má administração durante nove 
anos e sem grandes conquistas, 
permitindo que profissionais estranhos 
invadissem a categoria.

Não concordamos com as condutas 

praticadas pelo CRTR/SP, por isto, 
incansavelmente, temos denunciado e 
cobrado ações mais decisivas e 
eficazes do CONTER. Como nas 
denúncias que fizemos que acarretou 
no afastamento do antigo presidente 
do CRTR/SP o sr. José Paixão.

Acreditamos que esta é a hora decisiva 
para mudanças radicais e a categoria 

precisa ter no CRTR/SP pessoas 
honestas, corajosas, inovadoras e 
valentes que lutam pelos reais interesses 
dos profissionais das técnicas radioló-
gicas e não pelos seus benefícios 
pessoais.

A atual administração do Sindicato tem 
executado seu trabalhado com transpa-
rência e se mostrado destemido na hora 
da luta de classe, aumentando e 
intensificando as fiscalizações, criando 
melhores condições para atender os 
profissionais da categoria, como por 
exemplo, os diretores de plantão que 
ficam a disposição para atender os 
profissionais da classe. Mesmo em pouco 

tempo de gestão, tem obtido resultados 
nunca antes adquiridos e maiores 
conquistas ainda estão pela frente!

Agora está nas mãos da categoria a 
mudança tão necessitada, pois através 
do voto consciente que podemos mudar 
os rumos da radiologia! Pedimos que a 
categoria apoie a CHAPA 5 – RESGATE 
DA CATEGORIA quem vem lutado pela 
radiologia e é quem pode fazer mais 
ainda à frente do CRTR/SP.

Nós do Sintaresp apoiamos a CHAPA 5, 
pois nosso intuito sempre foi ver o 
Sindicato e o CRTR/SP caminhando 
juntos em um só objetivo, de maneira 
arrojada, forte e guerreira para colocar a 
categoria que tanto nos orgulha em uma 
posição mais alta e consolidar os técnicos 
e tecnólogos em radiologia no mercado 
de trabalho. Consideramos que juntos 
Sintaresp e CRTR/SP serão imbatíveis 
para atingir maiores mudanças na 
radiologia com resultados nunca antes 
sonhados! 

Teremos mais uma palestra em nosso espaço multimídia 
desta vez com o tema principal, exames contrastados. O ciclo 
solidário de palestras acontecerá dia 08/08 das 9h às 14h, o 
“Aquece radiologia” como foi denominado tem o intuito de 
promover a educação continuada dos profissionais  da 
classe.

Na oportunidade, serão ministradas as seguintes palestras: 

“Reações adversas aos meios de contrastes”, com Anderson 
Moraes, “Exames contrastados em animais de pequeno 
porte” com o veterinário dr. Marcos Ferraris, “Urografia 
excretora”, com Cláudio Araújo, “Aplicações da tomografia 
computadorizada do abdômen sem contraste endovenoso 
(EV)”, com Marcelo Alves.

O investimento para participar é de apenas R$ 10,00 (que 
deverá ser pago através de depósito bancário ou na sede do 
Sintaresp) juntamente com um agasalho em bom estado, que 
serão doados a moradores de rua, pois além do compromisso 
com a educação o Sintaresp também preocupa-se com a 
solidariedade e responsabilidade social.

Todos os participantes receberão certificado de participação e 
concorrerão a sorteios. Você profissional das técnicas 
radiológicas não perca esta oportunidade! As vagas são 
limitadas, faça sua inscrição, basta enviar seu nome 
completo, telefone, e-mail e instituição de ensino ou trabalho 
para imprensa@sintaresp.com.br ou entrar em contato 
conosco através do telefone (11) 3804-9283.

SINTARESP REALIZARÁ MAIS UMA PALESTRA EM BENEFICIO À CATEGORIA

UNA-SE AOS QUE LUTAM POR VOCÊ E VOTE CONSCIENTE!

PARTICIPE, APOIE O SINDICATO!
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Há pouco mais de dois anos de administração, a nova diretoria do 

Sintaresp, liderada pelo presidente Sinclair Lopes, conseguiu transformar 

totalmente o sindicato. Antes abandonado, refém da corrupção e deixado 

totalmente de lado juntamente com os interesses da categoria, hoje o 

Sintaresp é uma entidade sindical sólida onde impera o trabalho duro em 

favor dos profissionais das técnicas radiológicas sempre com ética e 

transparência.

Estamos começando o segundo semestre de 2015 a todo vapor, 

conseguimos um significativo aumento no piso salarial fechado com o 

Sidhosfil (o salário base para o técnico em radiologia será de R$ 1.809,00 

+ 40% de insalubridade), que beneficiará os profissionais contratados 

diretamente por instituições filantrópicas. Esta vitória nos deixa com 

prerrogativas para alcançarmos avanços semelhantes com os demais 

sindicatos patronais como o Sindhosp, Sindhclor, Sinamge e Sinpavet.

Mesmo não sendo uma atribuição do Sintaresp, não deixamos de lado uma das maiores reivindicações dos trabalhadores da classe, a retirada 

de profissionais estranhos da categoria, por isto nós fomos à luta e conseguimos através da ajuda do Ministério Público que esta “invasão” se 

tornasse inquérito policial em face das empresas que contratam profissionais estranhos à radiologia.

O trabalho do Sintaresp é nítido e indiscutível! Neste primeiro semestre já realizamos mais de 10 mil notificações, 200 ações judiciais e mais de 

500 fiscalizações e não iremos parar de trabalhar em favor dos profissionais da classe, pois sabemos que conquistas maiores que as já obtidas 

estão por vir!

E esta é a hora de conquistarmos mais, estamos em meio às eleições para o CRTR-SP, que decidirá o futuro de todos os profissionais das 

técnicas radiológicas. Nosso intuito principal sempre foi ver o Sintaresp e o CRTR-SP caminhando juntos para colocar a categoria em um 

patamar mais elevado. Para que isto se realize, apoiamos a CHAPA 5, resgate da categoria visto que é a única chapa que poderá juntar estes 

dois importantes órgãos e proporcionar mudanças significativas aos profissionais da radiologia.

O momento de acertar no alvo é agora! Valorize seu voto o confiando em quem sempre lutou por você ao invés de entregá-lo a quem já teve 

oportunidade de administrar o CRTR-SP e em vez de promover mudanças, apresentou uma administração sem grandes conquistas. Fique 

atento, pois seu voto pode proporcionar o resgate do CRTR-SP.

NÃO DESISTIMOS DE LUTAR PELOS PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA!

O FUTURO DA CATEGORIA ESTÁ EM NOSSAS MÃOS!

VOTE CHAPA 5!


