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SINTARESP FARÁ MANIFESTAÇÃO EM BRASÍLIA

A RADIOLOGIA ESTÁ DE LUTO!

VAMOS DESENFERRUJAR AS ENGRENAGENS DO CONSELHO!

Na reunião realizada no auditório do prédio sede do 
SINTARESP, dia 16 de setembro, foi deliberada A 
MANIFESTAÇÃO  DE  REPÚDIO  CONTRA AS 
IRREGULARIDADES NA RADIOLOGIA. Conforme decidido 
pelos profissionais das técnicas radiológicas que participaram 
da assembleia, a data do ato será dia 8 de outubro em frente 
ao CONTER, em Brasília.

Os fatores mobilizadores desse protesto para cobrar o 
Conselho Nacional são:

-Mais fiscalização contra o exercício ilegal da profissão;

-Retirada dos profissionais estranhos da radiologia;

-Acabar com os abusos e descasos;

-Fim da ditadura imposta e a morosidade, exigindo democracia;

-Gestão participativa dos profissionais;

-Eleições diretas no CONTER.

É inconcebível ter uma estrutura política tortuosa em um órgão de grande importância, como o Conselho Nacional. Persistiremos 
exaustivamente na defesa da democracia e exigiremos que seja soberana e intrínseca na radiologia.

Os esforços estão concentrados nessa batalha e os valores que regem o SINTARESP não permitirão que desistiremos dessa luta! 
A sua voz é a defesa contra as injustiças e o sindicato que o representa unirá forças para que ela seja ouvida em Brasília.

Participe desse ato de revolução na radiologia! Vamos escrever juntos mais um capítulo de luta e vitória na história da categoria! 
Curta, comente com os colegas de profissão e compartilhe esse protesto que é para o bem de toda a classe!
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ACORDO COLETIVO DO SINDHOSP FECHADO

Sintaresp comemora mais uma vitória para categoria 12,30% de 
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, conseguimos fechar um excelente acordo SINDHOSP 
(Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, 
Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas do Estado de São 
Paulo).

O reajuste do salário base de 12,30%, para os técnicos em 
radiologia, passou de R$ 1.514,00 para R$ 1.700,00 mais 40% 
de insalubridade totalizando o valor de R$ 2.380,00 já para os 
profissionais que ganham acima do piso base, o reajuste salarial 
ficou fixado em 8,5% e entrará em vigor a partir de agosto.

Acompanhe como ficou esta importante mudança: 

Quem ganha com nosso trabalho árduo, sério e transparente 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!

ENTENDA A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Uma das receitas mais 
importantes do Sindicato 
é a contribuição assisten-
cial, por meio dela, pode-
mos manter as acomoda-
ções do Sintaresp além 
de conseguir que o nosso 
trabalho, pela defesa dos 
direitos dos profissionais 
das técnicas radiológi-
cas, seja exercido plena-
mente.

Para conquistar vitórias 
em negociações e acordos coletivos, por exemplo, o 
investimento é essencial.  É necessário que seja 
confeccionado boletins informativos, jornais além do 
fornecimento de atendimento jurídico e todo o suporte 
necessário aos trabalhadores da radiologia.

A contribuição assistencial é utilizada totalmente em favor da 
categoria, com fiscalizações, estrutura para atender o 
trabalhador da melhor forma possível, abertura de novas sub 
sedes e manter as existentes, ela permite também que a 
nossa luta seja mantida.

O Sindicato não sobrevive apenas com as mensalidades 
associativas (sócios do Sintaresp),à vista disto o desconto 
assistencial é importantíssimo para subirmos mais um degrau 
em busca de mudanças significativas na radiologia, quando o 
técnico ou tecnólogo em radiologia entrega sua carta de 
oposição, a categoria perde, uma vez que o Sindicato deixa 
de arrecadar recurso para aumentar seu poder juntos aos 
empregadores e a sua atuação na luta pela conquista e 
manutenção dos direitos da classe.

É somente com a sua ajuda que podemos reivindicar a 
valorização dos profissionais das técnicas radiológicas, 
qualificação profissional e a retirada de profissionais 
estranhos! Entre nessa batalha conosco e diga não aos 
patrões e a opressão, contribua e lute com o Sintaresp.

CONQUISTAS MAIORES AINDA VIRÃO!

APOIE O SINDICATO!

FORTALEÇA A CATEGORIA!

ENTRE NESTA LUTA CONOSCO!
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ELEIÇÕES CRTR-SP 2015: 
CHAPA 5 ADQUIRE O MAIOR NÚMERO DE VOTOS

SINTARESP CONTINUA NA LUTA CONTRA COTISTAS
Desde a nova ges-
tão, o SINTARESP 
trabalha incessan-
temente no com-
b a t e  a o  r e g i m e 
sócio cotista. Tal 
regime de contra-
tação ilegal o pro-
fissional é extre-
mamen te  p re ju -
dicado, pois perde 
direitos trabalhistas 
como adicional de 
4 0 %  d e 

insalubridade, carga horária de 24 horas semanais, férias, 
aposentadoria especial e 13º salário.

A justiça para com o profissional das técnicas radiológicas 
deve ser cumprida. Focado no benefício ao trabalhador, o 
sindicato está levando ao poder judiciário todas as 
irregularidades das empresas a seguir:

Clínica Jardim Agu de Ortopedia e Traumatologia S/S LTDA 
terceiriza serviços com a empresa Xenon Radiologia LTDA 
(11.929.778/0001-04);

Clínica São Pedro terceiriza serviços com a empresa 

Radiologia Xavantes do Brasil (21.409.914/0001-80);

Cruz Azul de São Paulo – Ambulatório São Vicente terceiriza 
serviços com a empresa Inovação Serviços Técnicos em 
Radiologia (07.965.392/0001-72);

DPI – Diagnósticos por Imagem terceiriza serviços com a 
empresa  Radiante Imagens Radiológicas (12.869.303/001-
24);

Hospital do Coração terceiriza serviços com a empresa 
Digicor Imagem e Diagnósticos LTDA (05.336.195/0001-69);

Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri LTDA terceiriza 
serviços com a empresa Uni-Imagem Serviços de Raio-S 
LTDA (08.098.032/0001-83);

Ortocity Serviços Médicos terceiriza serviços com a Raiocity 
Serviços de Radiologia (03.808.549/0001-03);

Pronto Socorro Itaquera terceiriza serviços com a empresa 
Intuito Telles Serviços Radiológicos.

É de forma clara e respeitando totalmente os direitos da 
categoria que o Sintaresp atua e, por isto, não podemos 
deixar de manifestar nosso repúdio aos que tentam denegrir a 
radiologia! Denuncie! Apoie o sindicato!

Desde o primeiro semestre de 2015, a radiologia encontra-
se em pleno estado de mudança em um processo eleitoral 
democrático e o SINTARESP acompanhou de perto cada 
momento desse importante acontecimento para a 
categoria. Foram selecionadas 5 chapas para disputarem a 
nova gestão do CRTR-SP e sujeitas à escolha dos 
profissionais das técnicas radiológicas através de votação.  

Durante os meses de julho e agosto as cartas-voto foram 
entregues e no dia 24 de agosto houve a votação presencial. 

Após o pleito, deu-se início à apuração dos votos e foram 
registrados os seguintes resultados perante à Comissão 
Eleitoral:

A chapa 5 denominada “Resgate da Categoria – Juntos 
Somos Fortes” adquiriu o maior número de votos, sendo a 
chapa escolhida pela maioria dos profissionais das técnicas 
radiológicas para assumir a nova gestão do CRTR-SP e 
representá-los no Conselho Regional do Estado. Que os votos 
obtidos nas urnas sejam determinantes e respeitados pelo 
CONTER ao decretarem oficialmente o resultado da eleição 
CRTR-SP 2015.

Atualmente, o país encontra-se em um período democrático, 
mas o Brasil já viveu em um período de ditadura onde a 
opinião era formada apenas por aqueles que detinham o poder 
absoluto. Portanto, se a democracia prevalecer na radiologia, 
já se sabe que a chapa 5 é a vencedora.
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O país enfrenta tempos de crise política sem precedentes, 
instabilidade econômica e a crescente alta do dólar, mas com todo 
esse quadro caótico não nos intimidamos e com muita luta e esforço 
conseguimos uma campanha salarial vitóriosa que beneficiará 
os companheiros de classe.

Mais uma vez quebramos paradigmas e fechamos um dos maiores 
acordos com o SINDHOSP, (Sindicato dos Hospitais, Clínicas, 
Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e Análises Clínicas do 
Estado de São Paulo), o reajuste do salário base subiu em 12,30% 
para os técnicos em radiologia e os profissionais que recebem acima 
do piso base o reajuste foi estabelecido em 8,5% e entrou em vigor a 
partir de agosto.

Este ano comemoramos 30 anos de regulamentação de nossa 
saudosa profissão, mas ao analisarmos friamente não há o que 
festejar. Ao olharmos à nossa volta podemos perceber que os 

profissionais estranhos estão cada dia mais tomando nossos empregos. Não há participação da classe em 
decisões do CONTER que, pelo contrário, insiste em nos colocar sob um regime de ditadura, por isto estamos 
de luto. 

Diante da atual conjuntura uma poderosa ferramenta de classe como o Sintaresp não poderia ficar de braços 
cruzados e observar as técnicas radiológicas sucumbir! 

Temos um grito que ecoa em nossas gargantas clamando por mudanças e iremos até Brasília, dia 08/10, marchar 
em frente ao CONTER para cobrar do órgão um real posicionamento ao nosso favor.

Sabemos que esta batalha não será fácil, pois enfrentaremos “peixes grandes”, desta forma pleiteamos o apoio 
de todos companheiros de classe, entidades, conselhos e sindicatos de radiologia de todo o país para 
podermos conquistar êxito em mais esta luta, Vamos todos juntos ocupar as ruas da capital do país e levantar a 
bandeira da democracia e contra a estagnação da categoria.

A RADIOLOGIA ESTÁ DE LUTO!
NÃO PODEMOS NOS CALAR, EXIGIMOS DEMOCRACIA!

RUMO À BRASÍLIA PARA CONQUISTAR MUDANÇAS NA RADIOLOGIA!


