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SINTARESP PARTICIPA DO MOVIMENTO CONTRA 
O PL DA TERCEIRIZAÇÃO

 Não fique de braços cruzados, vamos juntos lutar pelos 
direitos da classe trabalhadora. 

A diretoria do Sintaresp se reuniu com o presidente 
estadual da CTB Onofre Gonçalves para discutir sobre o 
projeto de lei da terceirização que permite empresas 
contratarem trabalhadores terceirizados em qualquer ramo 
de atividade para execução de qualquer tarefa, seja em 

atividade-fim ou meio. Atualmente, a terceirização é 
permitida somente em atividades de suporte, como 
limpeza, segurança e conservação, nos termos da 
Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

De acordo com o presidente estadual da CTB, Onofre 
Gonçalves “a terceirização é como rasgar a CLT, pois 
prejudica o trabalhador e descarta seus direitos”. Ele 
explica que, caso o projeto seja aprovado, são as 
empresas que vão lucrar ainda mais, retirando os 
benefícios e diminuindo os salários dos trabalhadores. 

Sendo assim, o Sintaresp não ficou parado, e foi as ruas 
lutar em defesa da categoria no movimento contra o PL 
da terceirização que aconteceu dia 29 de maio na ponte 
das bandeiras.

O presidente do Sintaresp, Sinclair Lopes destacou toda a 
diretoria do sindicato estava presente, pois agora é a hora 
de dizer não a PL 4330. “Não podemos ficar de braços 
cruzados esperando o pior acontecer, é preciso levantar a 
cabeça, discutir política e fazer a nossa parte como 
cidadãos. Afinal, aquele que não luta pelos seus direitos, 
não tem direito de tê-los”, conclui Lopes.

PALESTRA NO AUDITÓRIO DO SINTARESP DIA 20 DE JUNHO

O SINTARESP abre as portas do 
auditório para mais um evento de 
qualificação profissional. A palestra 
dessa vez tem como tema “Avanços 
t e c n o l ó g i c o s  e  q u a l i d a d e  d e 
diagnóstico por imagem” acontece no 
dia 20 de junho de 2015 das 8h30 min 
até as 14h no auditório.

As inscrições devem ser feitas através 
do e-mail imprensa@sintaresp.com.br 
ou pelo telefone 3804-9283. O valor da 
palestra é R$ 40,00 para sócio do 
sindicato e R$ 50,00 para não sócio. O 
pagamento pode ser realizado no 
SINTARESP ou por meio de depósito 
em conta bancária e para todos os 
participantes do evento será emitido 
certificado.

Na ocasião serão sorteados diversos 
brindes como vídeo aulas, livros e até 
bolsas de estudo!

NÃO IREMOS NOS ACOVARDAR, NOSSA LUTA É PELA CATEGORIA!

PARTICIPE, APOIE O SINDICATO!
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Em apenas dois anos de administração, os profissionais da radiologia do litoral 
de São Paulo, já notaram a diferença em ter um sindicato atuante e com reais 
interessem em lutar por melhorias na radiologia.

Encaminhamos ao Ministério do Trabalho e Emprego denúncias de 
irregularidades nos hospitais da região como o Albert Einstein de Santos que, por 
exemplo, resultou em mesa redonda com a instituição para solucioná-las. 
Reafirmamos que nosso trabalho está além de fiscalizar apenas a cidade de São 
Paulo, cidades do interior e litoral também podem contar com o apoio do 
Sintaresp.

Você profissional das técnicas radiológicas que está vivendo ou presencia algum 
tipo de irregularidade denuncie, entre em contato conosco através do telefone (11) 3804-9283 ou encaminhe um e-mail 
para diretoria@sintaresp.com.br. Todas as denúncias são sigilosas! Sua participação é extremamente importante para o 
sucesso das fiscalizações que vão muito mais além do que apenas na cidade de São Paulo.

 LUTA PELOS DIREITOS DOS PROFISSIONAIS 
DO LITORAL DE SÃO PAULO

A LUTA É DO SINTARESP, MAS A VITÓRIA É DA CATEGORIA!

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

Aconteceu no dia 28/05 na sede do SINTARESP de São 
Paulo, uma reunião com os profissionais das técnicas 
radiológicas que trabalhavam nas sete unidades que 
deixarão de ser administradas pela Santa casa de 
Misericórdia de São Paulo e passarão a fazer parte da 
Associação de Incentivo a Pesquisa  ( AFIP). 

Com esse acontecimento, cerca de 42 profissionais da 
radiologia que prestavam serviços no Hospital 
Cachoeirinha, Centro de Referência em DST/AIDS (Nossa 
Senhora do Ó), Unidade Básica de Saúde de Vila de Taipas 
(Jaraguá), Ambulatório de Especialidade Prof° Armando de 
Aguiar Pupo (Tucuruvi), Hospital Municipal dr. José Soares 
Hungria (Pirituba) e dois Ambulatórios de Especialidades 
Perus (Vila Flamengo), ficarão de um dia para o outro, sem 

emprego.
Diversos assuntos pertinentes aos direitos dos 
trabalhadores da categoria foram discutidos, foi 
estabelecido através de um acordo entre o SINTARESP e a 
AFIP que os profissionais que reivindicarem seus direitos 
para com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e 
tiverem seus nomes cadastrados em documentação 
fornecida pelo sindicato, terão prioridade de admissão pela 
AFIP. Diante dessa situação, foi acordado que os técnicos 
e tecnólogos afetados e prejudicados com o fato, terão 
somente até o dia 2 de junho, próxima terça-feira, para 
trazer à sede da SINTARESP toda a documentação 
solicitada necessária para que seja iniciada a ação e 
também para que o cadastro de reivindicação seja 
preenchido.

Mais uma vez o SINTARESP está à frente de outra luta em 
defesa de todos os direitos dos trabalhadores da categoria. 
Em entrevista fornecida ao sindicato, o tecnólogo Marcos 
Roberto Palmeira que atua na área de radiologia a mais de 
15 anos, declarou que esta nítida a diferença em relação à 
gestão anterior do SINTARESP a atual. Disse também que 
a postura adotada pelo Presidente Sinclair, os diretores e 
toda a equipe, passa a credibilidade necessária para fazer 
com que ele, que nunca confiou em sindicato nenhum, 
entregue sua causa para nós defendermos. Dessa forma 
que continuaremos defendendo, lutando e combatendo a 
injustiça contra a classe. direito de tê-los”, conclui Lopes.

SEMPRE COM ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E DETERMINAÇÃO

CONTE COM O SINTARESP!
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Desde o início da nova gestão do Sintaresp, temos investido 
constantemente na valorização da classe e buscado defender dia após 
dia os direitos dos profissionais da radiologia. Denúncias e fiscalizações 
estão a todo vapor, muitos acordos foram feitos com diversas instituições 
da área da saúde, em favor dos profissionais da radiologia.
 
Uma das iniciativas apoiada pelo sindicato em parceria com o presidente 
estadual da CTB Onofre Gonçalves foi o ato que aconteceu no dia 29 
desse mês na ponte das bandeiras, em São Paulo. No qual defendemos 
nossos direitos e nos mobilizamos contra a PL 4.330 da terceirização, 
que permitirá a terceirização de trabalhadores de todo e qualquer ramo 
de atividade, entramos nesta luta para manter todos os direitos da classe 
e se preciso for sairemos novamente às ruas em defesa da categoria.
 
Tivemos a oportunidade de inaugurar nossa tão esperada conquista, o 
Centro de Eventos Sintaresp, localizado na sede de São Paulo, um 
espaço destinado a eventos, com capacidade para acomodar até 150 
pessoas. Todos os meses promoveremos palestras e cursos voltados 
para técnicos e tecnólogos em radiologia, pois sabemos que o diferencial 
no mercado de trabalho está na capacitação, que resulta na formação de 
um bom profissional.

 
E para inaugurar com chave de ouro a nova infraestrutura que nos possibilita a investir ainda mais na especialização de profissionais 
ainda melhores, tivemos no último sábado, 30/05, um ciclo de palestras com a duração de 7 horas, voltado exclusivamente para a 
capacitação em diversas áreas da radiologia. O workshop coordenado pelo professor Anderson Moraes contou com a presença e 
ministração de diversos profissionais reconhecidos da área. O evento foi um sucesso e como forma de conscientização da nossa 
responsabilidade social, toda a renda arrecadada foi revertida para compra de cobertores destinados aos moradores de rua.
 
Esses foram apenas alguns dos ótimos frutos que temos colhido, resultado de muito trabalho, dedicação, ética e transparência. A 
projeção para os próximos meses são ainda melhores e que venham novas conquistas, juntos lutaremos para alcançar lugares mais 
altos para os profissionais das técnicas radiológicas.  

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DAS NOSSAS PALESTRAS, 
O AUDITÓRIO É SEU!

A LUTA É DO SINTARESP, MAS A VITÓRIA É DA CATEGORIA!

‘’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 

SINTARESP INAUGURA OFICIALMENTE AUDITÓRIO

Inauguração do Centro de Eventos foi marcada pela 
emoção, a casa do trabalhador estava lotada de 

companheiros, profissionais da radiologia e autoridades 
que prestigiaram o evento

Foi inaugurado oficialmente o auditório do Sintaresp. A 
solenidade contou com a presença do presidente do sindicato, 
Sinclair Lopes, juntamente de sua diretoria. Além deles, 
também prestigiaram a cerimônia professores e o subprefeito 
da Sé.
 
O evento de inauguração foi para comemorar uma conquista a 
ser compartilhada com todos os profissionais da radiologia do 
Estado de São Paulo. Temos a certeza de que estamos 
passando por um novo período de conquistas e realizações 
para nossa categoria, sabemos que ainda temos muitas outras 
pela frente que irão ajudar no fortalecimento da radiologia.
 
O presidente do Sintaresp, Sinclair Lopes, enalteceu a 
conquista, afirmando que a construção do auditório somente foi 
possível graças ao apoio dos auxiliares, técnicos e tecnólogos 

em radiologia que são associados do sindicato “Hoje só temos 
que comemorar, podemos olhar para trás e ver que toda luta e 
que cada batalha desses dois anos de gestão valeu à pena, 
este auditório foi criado para classe e estará sempre à 
disposição dos profissionais das técnicas radiológicas”, afirmou 
Lopes.
 
O Centro de Eventos também contou com a aprovação dos 
docentes que prestigiaram a inauguração, o professor 
Anderson Moraes defendeu que a criação do auditório é uma 
excelente oportunidade para a educação continuada da 
categoria. Já o professor  Claudio Souza ressaltou que esta 
noite ficará marcada para história “É um momento ímpar que 
estamos tendo a oportunidade de fazer parte, o Sintaresp 
existe há tanto tempo e nenhuma gestão conseguiu fazer o 
que o Sinclair e sua diretoria tem feito para os profissionais da 
radiologia”, declarou o professor.
 

 

MAIS UMA CONQUISTA PARA OS
 PROFISSIONAIS DA CATEGORIA!


