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‘’Valorize quem promove a ética e a transparência.’’

Sintaresp está renovando a sua comunicação, para que a 
categoria possa estar por dentro dos assuntos do sindicato. 
Um novo site foi criado e diariamente postamos conteúdos 
informativos para os profissionais. Nesses canais os 
profissionais podem fazer denuncias, dar sugestões e 
opiniões.

Sintaresp nas Redes Sociais

Sede própria marca nova Era do Sintaresp 
Com muito esforço e apoio da categoria, o Sintaresp está de casa nova

sindicato e AGORA estão de fato sendo valorizados pelos seus 
representantes. 
 Convidamos à todos que venham conhecer a nova sede 
do Sintaresp que está localizada na Rua Demini, 471 - Penha 
França - Vila Matilde/SP - Cep: 03641-040. Para maiores 
esclarecimentos entre em contato através do e-mail: 
administracao@sintaresp.com.br  ou pelo telefone: (11) 3804-
9283. Sintaresp avançando para novas conquistas !!!

 Após anos de escuridão, o Sintaresp finalmente 
encontrou o caminho correto para trilhar. A atual administração 
em 4 meses denunciou cerca de noventa empresas, registrou 
carteiras e com total apoio da categoria comprou a sede 
própria, coisa que os roedores que antes no poder estavam, 
não fizeram nem metade pelos profissionais em radiologia.
 A atual diretoria de forma arrojada, inovadora, perspicaz 
vem lutando para mudar o rumo dos profissionais que ANTES 
foram esquecidos como vimos na foto do antigo terreno do

Termina a exploração nos 
hospitais Grajaú e Predreira

 A Diretoria do Sintaresp 

esteve em reunião com o patronal, 

onde a categoria mais uma vez saiu 

vitoriosa, em sua luta incessante 

conseguiu através da Delegacia do 

Trabalho registrar aproximadamente 

60 carteiras dos profissionais em 

radiologia dos Hospitais Grajaú e 

Siga-nos no Twitter @Sintaresp1
Adicione no Facebook: Sintaresp Sindicato
Acesse o Site: www.sintaresp.com.br

Frota de carros é renovada
Após Assembleia Extraordinária Geral realizada no dia 29 de Junho 

junto a categoria, a atual diretoria finalmente conseguiu trocar a frota de carros 
do Sintaresp. 

Os veículos antigos do sindicato já não estavam em boas condições 
para uso, dificultando o trabalho de apuração das denuncias, principalmente 
nas regiões mais distantes de São Paulo. O Sintaresp agradece o apoio dos 
profissionais que aprovaram a compra e que confiam em nosso trabalho.

Sintaresp avançando para novas conquistas!

Avanço Histórico pela Valorização da Categoria
  O Presidente do Sintaresp Sincler foi até Presidente Prudente visitar os hospitais para falar das mudanças que o sindicato vem passando, 
sobre os avanços que os diretores estão conseguindo para a categoria.
  Esteve em reunião com Celso Xavier Santin, presidente do Sindhosfil da região, onde reivindicou os direitos do acordo coletivo como: 
reajuste salarial com aumento real, cesta básica, fim do banco de horas e o fim da contratação de profissionais estranhos na radiologia. 
   O Sintaresp lutou para fechar o acordo coletivo e para o patronal valorizar de fato os profissionais que atuam de forma esplêndida na área 
da radiologia. Nas visitas realizadas foi descoberta pelo presidente Sincler mais uma fraude, onde um suposto "singato" vinha emitindo 
boletos de impostos sindicais para as empresas da região de forma ilícita e não defendia os direitos da categoria. Queremos esclarecer 
que o Sintaresp é o único sindicato responsável pelos tecnólogos, técnicos e auxiliares em radiologia do estado de São Paulo. 
Conseguimos mais um avanço para os profissionais da radiologia, juntos somos fortes!

Sintaresp vai ao Ministério Público levar as denuncias 
da categoria contra o Conselho

 Em resposta à categoria protocolamos junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), 
Fenattra e Conter para que os órgãos competentes nos ajudem a obter respostas na qual o 
CRTR/SP têm se negado a fornecer. Porém até a presente data o órgão não se manifestou 
sobre as denuncias apresentadas.

- Enriquecimento Ilícito;

- Pagamento de Jetons e Diárias Indevidas;

- Pagamento de Verbas á Delegados Regionais;

- Adesão a planos de saúde.

 A categoria pede clareza às investigações que recaem sobre o Conselho. 
Ressaltando que o Sintaresp não possui nenhum vinculo com as denuncias aqui citadas e 
que a intenção é inteiramente pela verdade. 

Pedreira. "É mais uma conquista à nossa classe trabalhadora e a luta não 

para por aqui, o Sintaresp sem comPaixão dos roedores da radiologia." - 

Declarou o presidente Sincler Lopes.
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Descaso da Rede D’or com técnicos em radiologia
 Foi realizada uma reunião entre os representantes do 
Grupo Rede D'or e a nova Diretoria do Sintaresp para a 
apuração de denuncias feitas contra a instituição que 
constituem em sonegação de impostos, descumprimento da 
carga horária e fraudes trabalhistas. Estas são algumas das 
questões que foram abordadas em reunião.
 A situação do grupo Norte Americano Rede D'or está 
ficando cada vez mais complicada, pois, durante a reunião os 
representantes negaram completamente as acusações, 
mesmo algumas denuncias já terem sido comprovadas, como é 
o caso do Hospital Vivalle onde a situação se tornou tão  
GRAVE que o Ministério Público do Trabalho propôs Ação Civil 
Pública. No Hospital Nossa de Lourdes as denuncias envolve a 
Empresa Inova Serviços, que trabalha como sócio-cotista 
infringindo o enunciado 331 do TST, resolução da Anvisa 50 e 
não respeitando a lei 7394/85.
 Outros hospitais envolvidos são: Hospital São Luiz 
Unidade Anália Franco, Morumbi e Itaim Bibi entre outros. Os 
pontos levantados consistem ainda em situações de excesso 
da jornada de trabalho e o não cumprimento do acordo coletivo 
realizado.
 Os representante se mostraram irredutíveis e se 

Nova diretoria do Sintaresp faz em 90 dias 
o que não fizeram em 20 anos

 A atual diretoria do Sintaresp em três meses de administração convocaram cerca de 90 empresas para 
fiscalização por meio de extra judiciais, denúncias ao Ministério Público (MPT) e Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT). 
 Entre as empresas convocadas e fiscalizadas estão: Rede D'or, Samir, Ghelfond, UMDI, Hosp. Santa 
Catarina, Amil, Hospital Sapopemba, Específica, Cruz Azul, IBCC, Fleury, Beneficência Portuguesa, Oswaldo 
Cruz, Greenline, Graac, Hospital Bartira, Ameno, Intermédica, Previna, São Camilo, Hosp. Albert Einstein, 
Hosp. São Cristovão da Gama, Hosp. Bandeirantes, Hosp. Nipo Brasileiro, Ceclim, Unimed ABC, Tecnolab, Hosp. 
Santa Cruz, Hosp. Santa Casa de Santo Amaro, Hosp. Sírio Libanês, Dasa Diagnóstico, Hosp. Bartira, Tomolife, 
Santa Casa de Itararé, Hospital Vida, Uddo, Seconci, Fidi, dentre outras empresas do interior e capital.
 Após o Sintaresp começar a fiscalizar diariamente com rigor as empresas muitas destas estão começando a 
respeitar o acordo coletivo da categoria e a CLT. Recebemos diversas denuncias e estamos trabalhando para 
solucionar todos os problemas que assolam a radiologia.

Sintaresp Conversa com o Deputado Alcides 
Amazonas na Assembleia Legislativa

 O Sintaresp foi até a Assembleia Legislativa 
conversar com o Deputado Estadual Alcides 
Amazonas, que nos recebeu de forma calorosa.
 O Deputado tem uma trajetória política alinhada 
à militância sindical, tendo ocupado a secretaria geral 
do Sindicato dos Condutores de São Paulo e a diretoria 
da São Paulo Transportes (SPTrans), conhecido por 
diversos setores sociais, devido à sua luta em defesa 
dos trabalhadores.
 A diretoria do Sintaresp apresentou ao 
Deputado sua preocupação com a situação dos 
profissionais em radiologia e com a administração da 
saúde pública em São Paulo, relatando diversos 
problemas com as Organizações Sociais de Saúde 
(OSS).
 O Deputado ouviu atentamente e tecendo elogio 
à nova diretoria do Sintaresp, solicitou um dossiê sobre 
as irregularidades nas OSS para que ele possa cobrar 
junto à administração publica providências, se 
comprometendo ainda a analisar a possibilidade de 
uma audiência publica para tratar desses problemas. A 
atual diretoria do Sintaresp está lutando para mudar o 
rumo da radiologia, juntos somos fortes! 

comportaram de maneira fria e arrogante, deixando ainda mais claro o descaso e falta de consideração pelos seus colaboradores, ao 
contrário do que mostram em seu site, onde a missão é  "Prestar atendimento médico-hospitalar de alta eficácia, com equipes qualificadas 
e motivadas, respeitando a ética e o indivíduo em seu contexto social." Como é possível manter uma equipe motivada se ele não tem seus 
direitos assegurados?
 Um grupo vindo de outro País deveria oferecer mais respeito aos seus funcionários Brasileiros, infelizmente não é o que 
constatamos. Mesmo assim não deixaremos de lutar para o esclarecimento das denuncias, por isto, o Sintaresp vai solicitar a fiscalização 
junto ao Ministério Publico em todas as unidades envolvidas.

Sintaresp fecha o acordo 
coletivo com a Fiesp

 Assinado o Acordo Coletivo para reajuste salarial. Mais uma 
conquista à todos os profissionais da radiologia industrial que já podem 
comemorar e conferir os assuntos das cláusulas coletivas, disponível 
para verificação de todos os interessados na secretaria do Sintaresp. O 
atual presidente do Sindicato Sincler assinou o Acordo junto ao 
procurador Carlos Eduardo José R. Filho, no prédio da Fiesp (Federação 
das Industrias do Estado de São Paulo), na Avenida Paulista.
 Este Acordo significa um grande avanço na radiologia, pois 
engloba não só assuntos trabalhistas como também a abertura de novos 
campos de trabalho na área da indústria, garantindo que estas vagas não 
sejam ocupadas por profissionais estranhos à radiologia. O Sindicato 
está buscando parcerias com universidades para que os profissionais 
possam se especializar, sugerindo opções além das disponíveis na área 
da saúde. Sintaresp buscando inovação, abrindo caminhos para novas 
experiências proporcionando crescimento pessoal e profissional à sua 
categoria.

Sintaresp Realiza Ato em 
Frente ao Sindhosfil

 O Sintaresp com total apoio da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) realizou no 
último dia (07), ato em frente ao prédio do Sindicato Patronal 
Sindhosfil, em busca de pressioná-los a atender as 
reivindicações dos trabalhadores em negociar com 
dignidade para conquistar aumento real de salário.
 A diretoria e sua assessoria jurídica vinham a dias 
discutindo com o patronato a pauta de reivindicação de data 
base, onde muitos itens já haviam sido descartados pelo 
sindicato patronal e os mesmos firmavam irredundantes nas 
negociações.
 Entre os itens pedidos era o reajuste de 12%, o 
manifesto veio surpreender a diretoria e departamento 
jurídico do Sindicato patronal que sentindo a pressão reabriu 
as negociações de forma coerente respeitando os diretores 
e trabalhadores, o avanço nas negociações trouxe bons 
frutos 7,20% de aumento salarial, fim do banco de horas e 
cláusula que valoriza o profissional em radiologia. 

JUNTOS SOMOS FORTES !!!


