
NOVA GESTÃO TOMA POSSE DO CRTR-SP

Desde o primeiro semestre de 2015, a ra-
diologia esteve em um processo eleitoral e 
o SINTARESP acompanhou de perto cada 
momento desse importante acontecimento 
para a categoria. Os profissionais da classe 
no estado de SP agora podem trilhar um 
novo caminho de esperanças para o futuro! 
Após muitas dificuldades e luta, a CHAPA 
5 tomou posse no CRTR-SP nesta quin-
ta-feira, dia 10, em uma cerimônia na sede 
da autarquia.

O pleito para a escolha do novo corpo de 
conselheiros do CRTR-SP foi uma grande 
luta. A Chapa 5 foi a ganhadora nas urnas 
com um número expressivo de votos e, 
ao sofrer uma impugnação ilegal, entrou 
com ação na justiça, garantiu o direito de 
legitimidade da campanha e, consequente-
mente, da posse. Foram nomeados Sinclair 

Lopes (Diretor-Presidente), Antonio Pas-
cinho Filho (Diretor-Secretário) e Valter 
Alexandre Luchetta (Diretor-Tesoureiro). 

Agora, o novo corpo de conselheiros terá a 
responsabilidade de colocar em prática as 
propostas que beneficiarão a classe, como 
a união entre CRTR-SP e Sintaresp, para 
trabalharem juntos em prol dos profission-
ais da categoria.

Parabéns a toda classe que escolheu uma 
representação de forma justa e democráti-
ca. O SINTARESP defende o trabalho 
democrático e aqueles que defendam os 
direitos dos profissionais da radiologia. 
Repudiamos qualquer tipo de injustiça e 
calúnia! Parabéns a nova gestão do CRTR-
SP, pois acreditamos em conselhos feitos à 
base da ética e transparência.

OS TRABALHADORES DECIDIRAM E A DEMOCRACIA PREVALECEU!

Dez/ 2015



A luta contra o regime sócio 
cotista não para. O SINTARE-
SP permanece combatendo esse 
tipo de contratação ilegal, em 
que o profissional perde direitos 
trabalhistas fundamentais, como 
adicional de 40% de insalubri-
dade, carga horária de 24 horas 
semanais, férias, aposentadoria 
especial e 13º salário.

Essa irregularidade vai contra 
a Lei 7394/85, que normatiza a 
nossa profissão. É inadmissível 
tamanho desrespeito com os 
profissionais de radiologia e nós 

não vamos tolerar esses absurdos. O Sindicato notificou diversas empresas que foram 
descobertas promovendo a prática. 

Confira algumas delas:

Associação de Assistência Mútua à Saúde terceiriza serviços com a empresa IRC Life 
Saúde Diagnóstico.

GTO - Grupo de Traumatologia e Ortopedia terceiriza serviços com a empresa R.X.R 
Radiologia.

Hospital Alvorada Taguatinga (Unidade Moema) terceiriza serviços com Serv.  Radio 
Serviços de Diagnósticos.

Santa Casa de Mogi das Cruzes terceiriza serviços com Gomiero Radiologia.

Fique atento e não seja explorado! Se estiver nesse tipo de contratação, você pode en-
trar com uma ação trabalhista. 

Envie sua denúncia para diretoria@sintaresp.com.br e tomaremos as medidas judiciais 
cabíveis para que você seja ressarcido judicialmente.

CATEGORIA UNIDA CONTRA SÓCIO COTISTA



SAIBA MAIS SOBRE A APOSENTADORIA ESPECIAL (PPP)

Este benefício é concedido 
pelo INSS (Instituto Nacional 
de Seguridade Social) a todos os 
profissionais que exercem ativi-
dades insalubres ou periculosas 
após a comprovação de 25 anos 
de trabalho, por isto, o nome de 
aposentadoria especial.

Não existe limite de idade para 
fazer o requerimento, basta o tra-
balhador informar à empresa que 
irá se aposentar e, no momento da 
dispensa, a empresa deve entre-
gar ao colaborador o PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário). 

Este formulário é próprio do INSS e deve ser preenchido obrigatoriamente pela empre-
sa, constando todas as informações do colaborador, as atividades que exerceu exposto 
ao agente nocivo, a intensidade e a concentração da qual se expõe, exames médicos e 
dados da própria instituição.

É válido ressaltar que o profissional tem o direito a uma cópia do PPP não necessari-
amente quando solicitar a aposentadoria, mas em qualquer tipo de rescisão contratual, 
sob pena de multa à empresa caso não entregar no ato da homologação.

A apresentação do formulário PPP é de extrema importância para a solicitação de apo-
sentadoria ao INSS e, devido a isso, deve ser verificado se o preenchimento do mesmo 
foi feito corretamente e guardado com cuidado para quando o pedido de aposentadoria 
especial for feito. Em caso de irregularidade nesse processo, entre em contato com o 
sindicato e denuncie! 

Não compactue e ajude a lutarmos pelos seus direitos! 
 

UNA-SE AOS QUE 
LUTAM POR VOCÊ!



SALARIAIS DA HISTÓRIA.

Em nossa jornada, fomos às ruas junto aos companheiros da Santa Casa de Suzano, por 
regularização de pagamentos e condições de trabalho, e saímos vitoriosos. Também 
fomos à Brasília, em ato contra a invasão de profissionais estranhos em nossa classe, 
bandeira que temos levantado constantemente e que conseguimos, inclusive, levar à 
Assembleia Legislativa de São Paulo.

Com o objetivo de contribuir para a qualificação da categoria, construímos um auditório 
na sede do Sindicato, em São Paulo, onde são realizadas palestras, cursos e reuniões. Na 
cidade de Bauru, inauguramos uma subsede que tem auxiliado na luta contra irregular-
idades na região.

Em 2016, nossa luta continua! A democracia prevaleceu e a CHAPA 5, eleita democrati-
camente pelos profissionais da classe, assumiu o corpo de Conselheiros do CRTR-SP.  
Haverá muito trabalho em conjunto com o SINTARESP em prol da categoria!

Desejamos que o espírito de Natal renove a fé e a coragem em todos nós e que tenhamos 
um ano novo repleto de paz, prosperidade e mais conquistas na radiologia! 

BOAS FESTAS! NOSSA LUTA NÃO PARA: QUE 2016 TRAGA NOVAS VITÓRIAS!

SINTARESP E CRTR-SP UNIDOS PELA CATEGORIA!

PALAVRA DO PRESIDENTE
Muito trabalho, conquistas e 
renovação. Esse é o saldo do ano 
de 2015 do SINTARESP, que foi 
extremamente positivo para a 
categoria. 

Nosso ano foi de combate ao re-
gime de sócio cotista: notificamos 
empresas, abrimos várias ações 
judiciais e fechamos acordos que 
reverteram essa situação em mui-
tos locais. Além disso, conquista-
mos os MAIORES REAJUSTES 


