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CHAPA 5 GANHA DEMOCRATICAMENTE 
NAS URNAS E NA JUSTIÇA

OS TRABALHADORES DECIDIRAM E A DEMOCRACIA PREVALECEU! RUMO ÀS MUDANÇAS DO CRTR-SP! A TENTATIVA DE GOLPE FOI DERRUBADA NO PODER JUDICIÁRIO!
PARABÉNS CHAPA 5!

Depois de uma eleição extremamente disputada, na qual 
durante dois meses 5 chapas tentavam conquistar a maioria 
dos votos da categoria, a radiologia quase foi vítima de um gol-
pe eleitoral. A chapa 5, vencedora nas urnas, foi mártir de uma 
impugnação sem fundamento e recorreu na justiça o direito de 
assumir o CRTR-SP, já que já havia sido elegida pela maioria 
dos profissionais das técnicas radiológicas.

O processo n° 1007157-02.2015.4.01.3400 teve uma liminar 

favorável do Juiz Federal da 14ª Vara-DF, Eduardo Santos da 

Rocha Penteado que julgou improcedente a impugnação diante da 
falta do amparo do Regimento Eleitoral, ou seja, tal punição da 

Chapa 5 não tinha previsão legal. A decisão judicial representa a 
vontade dos trabalhadores em retomar para a categoria o CRTR-

SP além de demostrar que a democracia é o que rege nossa 
sociedade.
 
O voto foi soberano intrínseco e a justiça impediu que um golpe 

eleitoral acontecesse e o resultado das urnas foi mais forte do que 
qualquer medida abusiva! Esperamos que a Chapa eleita possa 

realmente resgatar a categoria e trabalhar incansavelmente para 
que um conselho seja um órgão combativo, batalhador e 

determinado em proporcionar mudanças necessárias aos 
profissionais das técnicas radiológicas.

O SINTARESP defende a democracia e os direitos dos 
profissionais da radiologia e execra qualquer tipo de injustiça e 

calúnia. Parabenizamos a Chapa 5 pois acreditamos em conselhos 
feitos à base da ética e transparência.
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ACORDO COLETIVO DO SINDHOSP E SINDHOSFIL FECHADO

CONQUISTAS MAIORES AINDA VIRÃO!

Sintaresp comemora mais uma vitória para categoria com o 
aumento no salário base 

Mais uma vez o Sintaresp quebra as barreiras, embora o país 

viva em um momento de inflação crescente, economia ruim e 
recessão, conseg uimos fechar excelentes acordos com  

SINDHOSP (Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, 

Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas do Estado de São 

Paulo) e SINDHOSFIL (Sindicato das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos do Estado de São Paulo). 

Veja como ficou o reajuste:

Quem ganha com nosso trabalho árduo, sério e transpa-

rente é a categoria que foi tão prejudicada pelas administrações 
anteriores do Sindicato. E são eles, os profissionais das técnicas 

radiológicas, que nós agradecemos, pois, o apoio da classe foi 

fundamental para alcançarmos mais essa conquista, afinal 

unidos somos mais fortes!

SINTARESP DENUNCIA EMPRESA AO MPT 
POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO

As técnicas radiológicas são atividades de extrema importância 
na saúde. Para manusear equipamentos que emitem irradiação 

é impre scind ível ter capa citação a deq uad a, como  os 

profissionais da radiologia possuíram através da qualificação 

acadêmica.

Existem instituições que insistem com o exercício ilegal da 
profissão e é o caso da empresa ISOOrthoGraphic, que foi 

denunciada ao Ministério Público do Trabalho pelo SINTARESP.

Eles priorizam a  contratação de Técnicos, Auxiliares e 

estagiários de Saúde Bucal para atuar no setor de radiologia, 

expondo a saúde dos profissionais e da população, pois não 

possuem preparo e conhecimento sobre proteção radiológica.

Este posicionamento da empresa ISOOrthoGraphic não só 

prejudica apenas a categoria, mas todos os cidadãos que 

precisa m re ceb er um ate ndimento  p or um profissional 

capacitado. A instituição possui sede na Rua Pio XI, 345 Lapa e 
possui várias outras unidades: Cidade Dutra, Vila Mariana, 

Santo Amaro, Santana, Tatuapé, Guarulhos, São Mateus, 

Ipiranga, Capão Redondo, Rebouças, Osasco.

Como uma empresa de tamanho porte, devido as diversas 
unidades espalhadas por São Paulo e região, pode passar 

despercebida pelo CRTR-SP e CONTER? A lei nº 7394/85 

regulamenta a profissão e encoraja a categoria para combater 

estas irregularidades na radiologia, mas precisamos da 
intervenção dos órgãos competentes!

Una-se contra o descaso dos órgãos que deveriam fiscalizar 

com afinco a nossa profissão!
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SINTARESP PROMOVE MANIFESTAÇÃO 
HISTÓRICA EM FRENTE AO CONTER

No dia 8 de outubro, foi realizado um ato histórico na categoria! A 
MANIFESTAÇÃO DO SINTARESP CONTRA A MOROSIDADE 
DO CONTER. O sindicato esteve em Brasília e contou com a 
presença de vários profissionais das técnicas radiológicas, que 
também estão insatisfeitos com a atual conjuntura do Conselho 
Nacional.

Os fatores mobilizadores deste protesto foram:

-Mais fiscalização no exercício ilegal da profissão;
-Retirada dos Profissionais estranhos da radiologia;
-Acabar com os abusos e descasos;
-Fim da ditadura imposta e a morosidade;
-Mais democracia e gestão participativa dos profissionais;
-Eleições diretas já no conter.

Durante o protesto, o CONTER recebeu os representantes da 
man ifestação para uma reu nião de esclare cimento e o 
SINTARESP ressaltou que os esforços estão concentrados 
nessa luta contra as irregularidades!  A persistência na defesa do 
t ra balhador da s té cnicas ra dio ló gicas se rá  re sistente e 
exigiremos que seja soberana e intrínseca na gestão do CONTER 
e  Co nselhos Region ais. Não há ma is e spaço para a 
morosidade! Este foi apenas o primeiro ato dos que virão, 
caso nossas reivindicações não sejam atendidas!

Estamos extenuados de ver a categoria sendo denegrida! É 
inconcebível ter uma estrutura política oblíqua em órgãos de 
grande importância para a classe! São 30 anos de profissão e não 
podemos aceitar mais descaso e irresponsabilidade.

O SINTARESP e os profissionais da categoria que ajudaram 
em Brasília e nas redes sociais, escreveram juntos mais uma 
página histórica na radiologia! Continuaremos sem medir 
esforços para buscar melhorias para a classe!

Neste ano de 2015 é comemorado 30 
anos da regulamentação das técnicas 
radiológicas, porém, o que dizer sobre o 
futuro da categoria? Atualmente, há 
profissionais estranhos invadindo, há 
falta de estágios e empregos sem 
contar na desvalorização e omissão 
que a classe sofre do próprio Conselho 
Nacional.

Um dos principais órgãos que regula-

menta a profissão 
não possui força 
política, não atua 
de forma democrá-
tica, não permite 
que os tecnólogos, 
téc nic os e  auxi -
liares em radiolo-
gia votem em suas 
eleições e não fis-
caliza com afinco a 
invasão dos profis-
sionais estranhos.

Em  3 0 a n o s  d e 
existência da profis-

são a presidente do CONTER, Valdelice 
Teodoro, está no poder há quase 20 
anos praticamente um império. Ela firma 
na a utar qu ia,  d a  qu al  nã o e xiste 
partic ipação ativa dos profissionais da 
radiologia. São 20 anos de descaso. 20 
anos  de profis sionais es tranhos 
invadindo. 20 anos de desvalorização. 
20 anos de um poder centralizado nas 
mãos de apenas uma pessoa! ONDE 
ESTÁ  A  DEMOCRACIA?

São anos de arquivamento de processos 
e de pra zos perdidos na ju stiça. A 
radiologia de São Paulo desafia o 
CONTER a mos trar o andame nto 
desses processos dos quais ninguém 
nunca sequer ouviu falar.

Qual avanço que a radiologia teve 
nesses 30 anos de existência?  Você, 
profissional da radiologia, está satisfeito 
com a atual conjuntura da categoria? Em 
São Paulo, o SINTARESP nunca deixou 
de defender os interesses da classe e 
diariamente informamos através do site 
e redes sociais as vitórias que conquis-
tamos. A finalidade de todo o trabalho do 
sindicato é a busca pela valorização 
profissional, união e reconhecimento da 
categoria no mercado de trabalho. Jamais 
desistiremos de lutar contra aqueles 
que difamam os profissionais e a 
profissão!

RADIOLOGIA 30 ANOS – CONTER, O QUE HÁ PARA COMEMORAR?

CONTER, HAJA COM 
DEMOCRACIA E VALORIZE 
NOSSOS PROFISSIONAIS!
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O trabalho do Sintaresp não para! Estamos 
diariamente fiscalizando empresas, lutando para 
obter mais direitos para a categoria e em prol do 
combate aos profissionais estranhos na 
radiologia. Tal invasão na categoria, por 
intermédio do Sindicato, virou es inquérito policial 
inclusive essa excelente conquista abrirá 
precedentes para os demais casos deste tipo.

Seguimos constantemente pressionando 
empresas que insistem em desrespeitar os 
diretos da categoria e explorar os profissionais 
os contratando mediante ao regime ilegal sócio 
cotista. As fiscalizações continuam implacáveis, 
para coibir este e outros tipos de ilegalidades 
cometidas pelas empresas.

Durante este mês tivemos a oportunidade de 
proporcionar um manifesto, em frente ao Conter 
– Brasí l ia ,  para  dem onst rar  noss o 
descontentamento com as irregularidades que 
cercam a nossa categoria! Centenas de 

profissionais das técnicas radiológicas nos apoiaram e saíram as ruas da capital do país para 
juntos mudarmos a história de nossa honrosa classe.

As eleições do CRTR-SP ainda estavam sem uma conclusão definitiva, devido à impugnação sem 
previsão legal da Chapa 5, que foi eleita democraticamente nas urnas, mas a radiologia estava em 
iminência de sofrer um golpe eleitoral. A Chapa 5 recorreu na justiça que concedeu que os 
conselheiros da Chapa ganhadora nas urnas assumissem o CRTR-SP.

Sabemos que ainda podemos fazer muito mais pelos trabalhadores da classe, por isto não 
deixaremos de trabalhar diariamente buscando maiores salários, valorização profissional e o 
merecido reconhecimento para todos os profissionais das técnicas radiológicas!

SEGUIREMOS EM FRENTE, RUMO A MAIS MUDANÇAS!
PARTICIPE DESTA LUTA CONOSCO!

APOIE O SINDICATO!
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