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A queda do império 
Assembleia nomeia Sinclair Lopes como novo presidente devido à corrupção do Sr. Ari 

Sinclair Lopes assumiu a presidência 
do Sintaresp no último dia 04, em 
substituição ao ex-presidente Sr. 
Aristides D. Ferreira Filho destituído 
do cargo, em decorrência de 
denúncias de corrupção.
O Sr. Ari foi acusado de se utilizar das 
estruturas do sindicato em benefício 
de algumas empresas, ao praticar 
t ráf ico de inf luência.  Essas 
acusações foram formalizadas e 
entregues a diretoria executiva do 
sindicato, que em sua maioria, 
decidiu constituir uma comissão de 
invest igação, para apurar a 
veracidade das denúncias.
As acusações apontavam por meios 
de provas entregues a comissão, 
que o ex-presidente recebia dinheiro 
de donos de empresas, por meio de 
depósitos em sua conta e na conta 
de seus familiares.

Esses depósitos foram considerados 
como pagamentos de empresários a 
favores prestados por Ari, que 
confirmou as denúncias: “... eu indicava 
empresas para participar de pregão ou 
propostas orçamentárias de outras 
empresas. Assumo os depósitos 
realizados em minha conta bancaria 
pessoal...” disse ele diante da 
comissão, instaurada para apurar as 
denúncias. Estas declarações se 
encontram registradas em ata por um 
tabelião para transcrever a reunião, 
ga ran t i ndo  a  ve rac idade  dos  
acontecidos registrados.
Coube a comissão de investigação, 
conforme o estatuto, averiguar os fatos 
apresentados e emitir um parecer. 
Dentro do prazo estabelecido a 
comissão colheu depoimentos de todos 
os envolvidos no caso e conclui:
Os documentos entregues à comissão,

pelo diretor Márcio dos Anjos, eram 
verídicos. Este foi considerado 
apenas denunciante no caso. Porém 
o ex- secretario geral, Fernando 
Rodrigues, foi considerado no 
mínimo conivente e omisso perante o 
estatuto desta entidade. Já o ex- 
presidente Sr. Ari foi l igado 
diretamente a todas as denúncias 
levantadas.
Durante o processo de apuração, a 
comissão possibil i tou ao ex-
presidente e ao ex-secretário geral 
que apresentassem sua defesa, mas 
estes não rebateram as denúncias e 
tentaram se apegar ao prazo de 
prescrição destas. A comissão 
aprovou de forma unanime a 
destituição do Sr. Ari da presidência, 
conforme o parágrafo 4º do estatuto, 
também o afastamento do Sr 
Fernando, com base no estatuto.

 

A eleição de Sincler Lopes como novo presidente do sindicato representa uma vitória para toda a categoria. Um 
homem que sempre esteve empenhado em defender os direitos dos cidadãos de bem. Envergonhado com o 
recente caso de corrupção, que movimentou o Sintaresp nos últimos dias o novo presidente fará uma faxina e 
consequentemente a reestruturação da entidade, em prol do trabalho sério e competente.
Mas o trabalho está apenas começando, a principal bandeira a ser erguida nessa nova etapa será o fim do banco 
de horas, que hoje infelizmente é parte de uma de nossas convenções coletivas. O companheiro Sincler ficou 
conhecido por sua atuação no Vale do Paraíba, onde conseguiu reverter uma situação caótica. Ao assegurar a 
98% dos empregados da região o registro em carteira, garantindo a eles acesso aos seus direitos básicos como 
trabalhador. No início da luta de Lopes na região os índices eram de apenas 9%, porém com a ajuda do 
companheiro Celso esse quadro foi revertido, beirando os 100%.

FOTO 

Comemoração do Dia Internacional do Trabalhador

Como homenagem às lutas sindicais nos Estados 
Unidos, a organização Internacional Socialista 
escolheu o dia 1º de Maio para lutar contra os direitos de 
trabalho diário. Em 23 de abril de 1919, o senado 
francês autenticou a jornada de oito horas e proclamou 
o dia 1º de maio como Dia do Trabalho, que foi 
partilhado por muitos países, inclusive o Brasil.
Aqui as comemorações do 1º de maio estão 
relacionadas à luta pela redução da jornada de trabalho. 
A primeira celebração da data ocorreu em Santos, em 
1895, por iniciativa do Centro Socialista, entidade 
fundada em 1889. A data foi consolidada como o Dia dos 
Trabalhadores em 1925, onde o ex-presidente Artur 
Bernardes baixou um decreto instituindo o 1º de maio 
como feriado nacional. Desde então, comícios, 
pequenas passeatas ,  p iquen iques,  fes tas  
comemorativas, shows, desfiles e apresentações 
teatrais ocorrem por todo o país. Com o ex-presidente

Getúlio Vargas o dia ganhou status de ‘’dia oficial’’ do 
trabalho. Nessa data o governante anunciava as 
principais leis e iniciativas que atendiam as 
reivindicações dos trabalhadores, como a instituição e 
depois o reajuste anual do salário mínimo e a redução 
de jornada de trabalho para oito horas. Vargas criou o 
Ministério do Trabalho, promoveu uma política de 
atrelamento dos sindicatos ao Estado, regulamentou o 
trabalho da mulher e do menor, aprovou a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), garantindo o direito a férias 
e aposentadoria. Na Constituição de 1988 conseguiu-
se uma série de avanços como as Férias 
Remuneradas, o 13º salário, multa de 40% por 
rompimento de contrato de trabalho, Licença 
Maternidade, previsão de um salário mínimo capaz de 
suprir todas as necessidades dos trabalhadores, etc. A 
luta reside em manter todos os direitos constitucionais e 
buscar avanços.

Palavra do Presidente:

‘’ Aos amigos trabalhadores e companheiros de luta, eu os parabenizo por este dia 1° 
de Maio, dia que historicamente ficou conhecido como uma data de vitória para a 
classe trabalhadora. Quero firmar aqui também o meu compromisso com todos vocês, 
de lutar, defender e buscar sempre o cumprimento de nossos direitos perante a lei. 
Vamos aproveitar esse dia festivo para comemorar e confraternizar com consciência e 
respeito ao próximo.’’
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Reprodução da transferência bancária realizada entre o ex-presidente Sr. Ari e o Patrão, com a conivência do 
ex-secretário geral Fernando Rodrigues
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Tráfico de influência na madrugada
Entenda a intimidade do Sr. Ari e do patrão noite à dentro

Como podemos comprovar na imagem 
ao lado, cópia do e-mail, o ex-presidente 
do Sinteresp, Sr. Ari favorecia pessoas 
com o envio de informações sigilosas 
relacionadas a licitações e outros 
assuntos.
Com base nas denúncias levantadas, a 
diretora Renata de Oliveira convocou 
u m a  r e u n i ã o  e x e c u t i v a ,  q u e  
posteriormente instaurou uma comissão 
de investigação do caso.
Neste comité, foram reunidas e 
apresentadas as provas de conduta 
ilegal por parte do ex-presidente. O autor 
da denúncia foi o diretor Marcio dos 
Anjos, que apresentou a mesa os 
documentos apresentados nesta 
matéria.
O Sr. Ari foi expulso do cargo que 
ocupava, por tráfico de influência, 
estranhamente tempos depois do 
ocorrido, ele solicitou também junto ao 
Concelho Regional dos Técnicos em 
Radiologia (CRTR) a baixa do seu 
registro profissional.
Acredita se que o ex-presidente tenha 
tomado estas decisões em virtude de 
uma provável condenação política e 
administrativa.

Diretores conquistam PLR para técnicos no Vale do Paraíba 

Campanha Salarial

Chegou a nossa hora!

Chegamos ao momento mais importante do ano para nós trabalhadores. É hora de buscarmos melhorias 
efetivas no nosso contrato coletivo, que ao final, resultarão em qualidade de vida. Cada um de nós tem 
responsabilidade direta no resultado dessa luta.

Campanha Salarial 2013/2014

 Reposição integral da inflação 6,47% ( ICV- DIEESE), 
companheiros este valor é somente a recomposição do 
seu salário, você perdeu isso, e precisamos recuperá-lo;

 Aumento real de salários 12%, os patrões ganharam muito 
e o trabalhador da radiologia merece, mas não basta só 
merecer, participe da luta;

 Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

 Anuênio;

 Plano de Saúde;

 Extinção imediata do Banco de Horas e consequente 
pagamento de horas extras, horas essas no valor de 100% 
das horas trabalhadas;

 Auxílio creche no valor de 20% do piso da categoria.

 Cesta básica, conforme pesquisa nacional do DIEESE, no 
valor de R$ 381,00;

 Vale refeição no valor de R$ 16,00 por dia, perfazendo no 
final de 30 dias no valor de R$ 480,00

 Supervisão a cargo dos tecnólogos: Com 50% de adcional 
no salário

Registro em carteira e 
estabilidade aos técnicos 

Durante anos o Hospital Cruz Azul teve o setor 
de radiologia vinculada a empresas que não 
respeitavam a categoria e descumpriam os 
Acordos Coletivos dos profissionais da área.
No entanto, o empenho de toda a diretoria do 
Sintaresp fez com que a situação dos técnicos 
que trabalham no Hospital mudasse para melhor. 
A empresa de Serviços Técnicos e Radiologia 
(SRD), que prestava serviço no Cruz Azul 
assinou um termo de compromisso com nosso 
sindicato, na qual se comprometeu a regularizar 
os direitos dos funcionários.
Ficou estabelecido que a empresa irá assinar a 
carteira dos 43 técnicos e que cada funcionário 
terá 2 anos de estabilidade. Além disso, deve 
contratar 15 novos funcionários nos próximos 
meses.
Parabéns aos trabalhadores do Hospital Cruz  
Azul ! E ao trabalho sério da diretoria do 
Sintaresp por mais essa vitória. Juntos faremos 
que 2013 seja de muitas lutas e vitórias.

Principais reivindicações da nossa pauta:

Cópia do e-mail enviado na madrugada pelo Sr. Ari. Por motivo de segurança, 
não iremos divulgar o nome do remetente na matéria.

E m  2 0 1 2 ,  i n ú m e r o s  
hospi tais e empresas 
tiveram que rever as suas 
relações de trabalho, por 
meio de ações do Sindicato 
e foram obrigados a acabar 
c o m  o  s i s t e m a  d e  
terceirização adotado e 
passaram a contratar com a 
carteira assinada todos os 
profissionais de radiologia.
O ano de 2013 começa com 
uma vitória inédita para o 
Vale do Paraíba, onde a 
empresa Plani Diagnósticos 
por Imagem assinou um 
acordo com o Sintaresp e se

propôs a pagar aos profissionais, participação 
nos lucros e resultados (PLR), expressa na Lei 
10.101/00, no entanto o empregador não tem 

obrigação de dar esse 
benefício aos funcionários, 
sua obtenção ocorre por meio 
de negociação entre patrões 
e empregados. No caso da 
e m p r e s a  P l a n i ,  e s s a  
conquista não ocorreu por 
acaso, se deu pelo resultado 
do comprometimento e 
articulação dos diretores 
Sincler Lopes e Simon 
Baldiviezo, que desenvolvem 
na região do Vale um trabalho 
que vem possibil i tando 
muitos avanços e conquistas 
a o s  p r o f i s s i o n a i s  d e  
radiologia.
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