
Em apenas dois anos, a nova gestão do Sintaresp obteve várias conquistas para a categoria, dentre muito feitos, 
inaugura mais uma subsede para atender os profissionais de Bauru e região. 

Sintaresp inaugura subsede em Bauru

Edição Fevereiro/Março 2015

O Sintaresp comprome-
tido com a categoria, 
inaugura mais uma 

subsede para atender as necessi-
dades da classe. Dessa vez, a con-
quista foi para os profissionais da 
cidade de Bauru e região. A inau-
guração realizada no dia 14 de 
abril, contou com a presença da 
diretoria do sindicato e de técni-
cos e tecnólogos de São Paulo e 
Bauru.

Durante o evento, o presiden-
te do sindicato, Sincler Lopes dis-
cutiu juntamente com os traba-
lhadores os principais problemas 
que eles enfrentam dentro da 
área da radiologia, como a ques-
tão das empresas sócio cotistas, 
a terceirização fraudulenta, o re-
gime CLT irregular e a invasão dos 
enfermeiros na radiologia.  O pre-
sidente ouviu a todos e debateu 
melhorias e soluções que preten-
de buscar para mudar o atual qua-
dro da radiologia em Bauru.

O sindicato luta em defesa dos 
trabalhadores e existe para aten-
der as denúncias, reclamações e 
as necessidades de toda a catego-
ria. Para a técnica e tecnóloga de 
Bauru, Patrícia da Costa “a cate-

goria estava abandonada, sem re-
presentatividade, e muitas vezes 
os profissionais eram sujeitos a 
aceitarem as condições propos-
tas sem ao menos saber se era 

certo ou não. Mas agora o sindi-
cato chegou aqui para nos repre-
sentar e defender os direitos e a 
valorização de todos”.

A nova subsede de Bauru conta 
com uma equipe especializada e 
visa representar os profissionais, 
aproximando-os dos serviços que 
sindicato oferece. De acordo com 
o técnico e tecnólogo de Bauru, 
Thiago Grisinski, o sindicato é a 
força da categoria, as leis coloca-
das em práticas dentro da institui-
ção e os profissionais trabalhan-
do nas devidas condições. “Em 
tão pouco tempo a nova gestão 
do Sintaresp melhorou bastante 
e conquistou muitos benefícios 
para a categoria, e espero que a 
tendência seja melhorar ainda 
mais” ressalta. 

No final, o presidente Sincler 
Lopes destacou que por muito 
tempo, nas antigas gestões, o 
Sintaresp se manteve longe da ca-
tegoria, mas que hoje quer fincar 
a bandeira em favor aos direitos 
dos trabalhadores. “De imediato, 
o primeiro objetivo do sindicato 
de Bauru será um acordo coletivo 
na região, para melhores salários 
e condições de trabalho para os 
profissionais da área da radiolo-
gia”, conclui Lopes.
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Sintaresp ganha na justiça mais uma ação trabalhista 

Desta vez o beneficiado 
foi um profissional da 
radiologia que traba-

lhou por um longo período no 
Hospital Alvorada, sem vínculo 
empregatício. A sentença favo-
rável ao trabalhador concedeu o 
reconhecimento do vínculo em-
pregatício com o Hospital (regis-
tro em carteira), o pagamento do 
piso da categoria, recebimento 
de adicional de 40% de insalubri-
dade referente ao tempo de ser-
viço prestado, além da multa do 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS).

Esta vitória obtida junto à jus-
tiça do trabalho é mais um resul-
tado que reflete a seriedade com 
que o departamento jurídico do 
sindicato atua em questões que 
envolvem os direitos da catego-
ria, evitando e garantindo que os 
patrões não subtraiam os direitos 
dos profissionais das técnicas ra-
diológicas.

Para o presidente do Sinta-
resp, Sinclair Lopes, investir no 
departamento jurídico gera ain-
da mais força para luta sindical, 

“o nosso trabalho é ir em busca 
de atividades que beneficiem os 
profissionais da radiologia. In-
vestimos fortemente em nosso 
departamento jurídico, pois não 
basta apenas ter profissionais e 
advogados excelentes é preciso 
que tenham auxílio financeiro e 
estrutura para executarem da 
melhor forma possível o trabalho, 

por isto o Sintaresp dedica total 
apoio ao corpo jurídico”, enfatiza 
Lopes.

Atualmente o departamento 
jurídico do Sintaresp conta com 
advogados trabalhistas experien-
tes, competentes e resilientes 
para atender da melhor forma 
os profissionais da classe. Você 
profissional da radiologia, sendo 

sócio ou que quer entrar e já tem 
alguma causa na justiça, consulte 
o sindicato. Teremos o prazer em 
recebê-lo e encontrar uma solu-
ção para seu caso.
 

Inauguração do auditório do Sintaresp
Em apenas dois anos da nova 

gestão, o sindicato alcançou 
inúmeros resultados em prol 

da categoria. Foram realizados feitos 
que marcarão para sempre o trabalho 
do presidente, Sinclair Lopes, junta-
mente com a diretoria. 

Mais um sonho se realiza:  o audi-
tório instalado na sede do sindicato. 
O intuito dessa obra é justamente ofe-
recer maior conforto e comodidade 
na realização de eventos, reuniões, 
assembleias e palestras, para que a 
categoria possa se qualificar na área e 
ser um diferencial no mercado de tra-
balho. 

Por isso, é com muita satisfação 
que o Sintaresp convida você profis-
sional da radiologia a prestigiar esse 
evento que acontecerá no dia 15 de 
maio, sexta feira, às 18 horas na sede 
do sindicato. 

Se você deseja participar da inaugu-
ração, solicite junto ao departamento 
de comunicação do sindicato através 
do e-mail imprensa@sintaresp.com.br 
ou no telefone (11) 3804-9283.

 Vagas limitadas! Sua participação 
soma muito para que juntos possamos 
construir um futuro melhor para a ra-
diologia no estado de São Paulo. 

Reta final em mais uma 
realização para a categoria !
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Sintaresp denuncia Sta Casa de Misericórdia de Santo Amaro

Há algumas semanas, o Sin-
taresp ganhou uma ação 
coletiva contra Ital Saúde 

Médicos Especializados Ltda. – 
EPP (HOSPITAL SÃO CARLOS), 
Serv Med Ultrassonográficos 
e Radiológicos S/C Ltda. e Te-
ckrady Diagnóstico por Imagem 
Ltda, na qual os funcionários da 
área radiológica eram explora-
dos e sem direitos trabalhistas. 
O dono da empresa Teckrady, 
Sr.Zézinho perdeu a ação sob 
n° 1000526172014.5.02.0603 e 
terão que indenizar todos os 
trabalhadores pelos danos so-
fridos.  

Novamente, a denúncia foi con-
tra as duas empresas Serv Med 
e Teckrady que terceirizam os 
serviços para a Santa Casa de 
Misericórdia de Santo Amaro 
(sendo que a mesma emprega 
uma parte de técnicos e tecnó-
logos em regime CLT e outra 
como sócio cotista). Os profis-
sionais explorados são sujeitos 
a trabalharem mais que de 24 
horas semanais sem nenhum 

Continuamos rigorosamente fiscalizando e combatendo os donos de empresas que desvalorizam os técnicos e 
tecnólogos, através da contratação de mão de obra sócio cotista.

Erro de se contratar biomédico para exercer a profissão 
das técnicas radiológicas

Não se pode negar as di-
ferentes funções que 
os profissionais da ra-

diologia e os biomédicos exer-
cem, alguns artigos tendenciosos 
orientam e levam subsídios aos 
empregadores na hora de con-
tratar profissionais estranhos à 
radiologia para execução de ser-
viços radiológicos, e com uma la-
cuna da lei, os biomédicos seriam 
uma opção mais vantajosa, mas é 
importante destacar a posição da 
Justiça de Trabalho e seguir tais 
orientações.

Todos os técnicos, tecnólogos 
e auxiliares em radiologia se sujei-
tam a Lei n° 7.394/85 que define a 
jornada de trabalho em 24 horas 
semanais, já a lei dos biomédicos 
não fixa limites de horários, o que 
os deixa sujeito às regras gerais 
da CLT, que estabelece a jornada 
semanal fixada em 44 horas se-
manais.

Vale lembrar que a Justiça do 
Trabalho tem entendido de forma 

O que aos olhos do empregador é uma economia pode acarretar em processos trabalhistas e acabar saindo caro 
no futuro

diferente, enquadrando os bio-
médicos na função de técnicos 
em radiologia, e nas ações traba-
lhistas a justiça está equiparando 
estes trabalhadores à Lei 7.394/85 
e os empregadores estão sendo 
condenados ao pagamento de 
horas extras.

Outro importante incompatibi-
lidade entre as categorias, que le-
vam os empregadores à contratar 
os biomédicos, é a aparentemen-
te “economia” imediata já que o 
piso salarial dos profissionais das 
técnicas radiológicas é maior e 
além de receberem o adicional de 
40% de insalubridade, enquanto 
os profissionais estranhos à cate-
goria não tem direito forma obri-
gatória.

Se o empregador imagina “eco-
nomizar”, adquirir um lucro mais 
alto ou qualquer outra vantagem 
em contratar um profissional que 
não é técnico ou tecnólogo em 
radiologia, pode ter a tentativa 
frustrada já que muitos biomédi-

cos ao serem dispensados entram 
na justiça pedindo a equiparação 
em relação à Lei dos profissionais 
da radiologia.

As condenações das empresas 
têm sido de valores considerá-
veis, uma delas o empregador foi 
sentenciado a pagar o valor de R$ 
606.944,23 (seiscentos e seis mil 
novecentos e quarenta e quatro 
reais e vinte e três centavos) e 
outra a quantia de R$ 439.399,60 
(quatrocentos e trinta e nove mil 
trezentos e noventa e nove reais 
e sessenta centavos).

vínculo com o hospital, sem di-
reitos básicos como 13° salário, fé-
rias e aposentadoria especial.

Por tanto, o Sintaresp na luta pela 
valorização dos profissionais da 
radiologia, denuncia o sócio da 
empresa Teckrady, Antonio Lo-
pes, conhecido como Sr Zézinho 
que irá responder por seus atos 
judiciais e denunciado por infra-
ção ética ao CRTR-SP e com fisca-
lização a Delegacia do Trabalho 
da Zona Sul.

É importante que você técnico 
ou tecnólogo, que porventura es-
teja passando por algum tipo de 
exploração no regime sócio co-
tista, denuncie ao sindicato. Sua 
colaboração contribui para punir 
aqueles que desrespeitam a clas-
se. A luta é nossa, mas a conquis-
ta é da categoria!

Em virtude dessas crescentes de-
núncias, o Sintaresp se mobiliza e 
fará uma manifestação em com-
bate a exploração dos profissio-
nais da área da radiologia.  

Radiologia é lugar de técnico 
e tecnólogo

Entre nessa luta com conosco!

Não negociamos o direito dos 
profissionais da radiologia.
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Palavra do Presidente 
Uma das coisas que faz a maior diferença se tratando de lutar pela categoria é o compromisso. 

O SINTARESP tem demonstrado esta qualidade com a categoria como uma prioridade além do tra-
balho duro, pulso firme e coragem para enfrentar 
os patrões. 

Durante este mês o sindicato abriu mais uma 
vez as portas para a classe para juntos discutir-
mos estratégias eficazes sobre a campanha sala-
rial, pois não podemos deixar que o pessimismo 
instaurado no cenário brasileiro, alta na inflação 
e dólar possa impedir os profissionais das técni-
cas radiologia a obterem um aumento digno. Por 
isso, precisamos do apoio de todos os trabalha-
dores da classe em participar para conseguirem 
melhores salários.

Comemoramos também a conquista da mais 
nova subsede, em Bauru. Inaugurada para apro-
ximar os técnicos e tecnólogos da região aos 
serviços do sindicato e conta com um ambiente 
estruturado, moderno, com padrão de qualidade 
para atender da melhor forma a categoria.

Estamos com a expectativa a mil para a inau-
guração do nosso Centro de Eventos, um sonho 
da categoria que já é realidade, o auditório que 
acomodará cerca de 150 pessoas. O intuito da 
construção deste espaço multimídia é proporcio-
nar ciclos de palestras e cursos, para tornar os 
profissionais da classe mais qualificados no mer-
cado de trabalho.

Todos podem acompanhar as transformações 
pela qual nosso sindicato passa, isso em razão da nova administração que em tão pouco tempo 
de gestão está enfrentando des-
temidamente os problemas en-
frentados pelos trabalhadores, 
alguns já resolvidos por comple-
to, outros caminham para a so-
lução.

Ao assumir a presidência do 
SINTARESP, firmei publicamente 
o compromisso de lutar incansa-
velmente pelos direitos dos pro-
fissionais da radiologia, melhores 
condição de trabalho, qualidade 
de vida do profissional, salários 
dignos e será assim que conti-
nuaremos trabalhando de forma 
transparente e ética para pro-
porcionar mudanças significati-
vas aos profissionais das técni-
cas radiológicas!

A LUTA É DO SINTARESP, MAS A VITÓRIA É DA CATEGORIA
PARTICIPE, APOIE O SINDICATO!

O FUTURO DA RADIOLOGIA ESTÁ EM NOSSAS MÃOS!


