
Alguns profissionais estão 
“invadindo” a radiologia, in-
fringindo a lei, ultrapassan-
do às 24 horas e expondo a 
própria saúde e da popula-
ção em risco

Desde o início da nova ad-
ministração o Sintaresp 
vem desenvolvendo um 

trabalho para combater o exercí-
cio ilegal da profissão, pois não é 
justo que um profissional invista 
em um curso técnico ou superior 
em radiologia, e uma pessoa exer-
ça a mesma atividade sem qualifi-
cação e capacitação adequada.

As empresas ABC IMAGEM 
HEMODINÂMICA E RADIOLOGIA 
VASCULAR, CRO RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA e PAPAIZ DIAG-
NÓSTICOS POR IMAGEM – TA-
TUAPÉ são maus exemplos que 
priorizam a contratação de profis-
sionais não habilitados para atuar 
no setor de radiologia, como téc-

nico em saúde bucal e enfermei-
ros para exercer as funções de 
técnico ou tecnólogo em radiolo-
gia, esta admissão coloca em risco 
à saúde destes próprios trabalha-
dores (pois acabam atuando mais 
de 24 horas semanais), e também 
dos pacientes, pois não possuem 
qualquer  conhecimento em pro-
teção radiológica para poupá-los 
dos malefícios causados pela em-
pregabilidade da radiação ioni-
zante.

Não  vamos   acobertar e com-
pactuar com empresas que con-
tratam profissionais não qualifi-
cados para atuar na radiologia, 
posicionamento que não só preju-
dica apenas categoria, mas como 
toda a população que precisa re-
ceber um atendimento médico 
por um profissional competente 
em um momento de fragilidade, 
um exame mal feito pode levar o 
paciente para a mesa de cirurgia 
sem que ele realmente necessite.

Sintaresp na luta contra o exercício ilegal da profissão

Sabemos que a responsabili-
dade do Sintaresp é cuidar e zelar 
pela categoria na área trabalhis-
ta, ficando de fora a fiscalização 
do exercício ilegal da profissão, 
ficando esta função a cargo do 
CRTR (Conselho Regional de Téc-
nicos em Radiologia) e CONTER 
(Conselho Nacional de Técnicos 
em Radiologia), mas o Sintaresp 
não poderia simplesmente “fe-
char os olhos” para esta situa-
ção e permitir que profissionais 
não qualificados atuem na área 
sem fazer nada, por isto protolo-
camos diversos documentos ao 
CONTER e CRTR para informar a 
situação que está acontecendo e 
só nos resta cobrar atitude destes 
órgãos competentes e continuar 
trabalhando em favor da catego-
ria.

Não iremos retroceder, pois 
estamos lutando por uma causa 
digna, temos a lei 7394/85 que 
regulamenta a profissão ao nos-

so favor e coragem para comba-
ter esta invasão na radiologia, 
mas precisamos do fundamental 
apoio de todos os companheiros, 
pois juntos alcançaremos mais 
esta conquista.

Edição Fevereiro/Março 2015

Nossa luta 
é pelos 

profissionais da  
radiologia!



SINTARESP e Plani Diagnóstico fecham a PLR e 
proporciona o 14° salário aos trabalhadores 

Na reunião estavam presentes parte da diretoria do Sintaresp, 
liderado pelo presidente Sincler Lopes e o diretor administrativo 
da Plani, Sr. Messias, que se ao assiná-lo declarou extremamen-
te satisfatório caminhar junto com o Sindicato na valorização da 
classe. 

O acordo com a  Plani (Diagnóstico por Imagem) beneficiará 
os técnicos e tecnólogos em radiologia que trabalham na empre-
sa, que agora receberão o 14° salário e valores de PLR (Partici-
pação de Lucros e Resultados) da Plani. Acordos como este re-

Sintaresp defende os profissionais da radiologia

Não podemos aceitar que 
empresas do setor de 
diagnóstico por imagem 

optem por profissionais não habi-
litados causando desemprego aos 
técnicos e tecnólogos que estuda-
ram e se qualificaram para atender 
da melhor forma as pessoas, afinal 
um exame mal feito pode ocasio-
nar problemas sérios e graves aos 
pacientes, por isto o Sindicato não 
desistirá da luta para retirar estes 
profissionais da radiologia!

A luta do Sintaresp em benefí-
cios da categoria vem conquistando 

resultados importantes, como os 
acordos coletivos fechados, melho-
res condições na ressonância mag-
nética, que deixou o profissional da 
radiologia mais competitivo no mer-
cado de trabalho.

Estamos numa causa justa não 
apenas pela defesa dos profissio-
nais das técnicas radiológica por 
uma concorrência justa, os profis-
sionais não qualificados chegam a 
ser expostos à radiação ionizante 
por 44 horas semanais, sendo que 
a lei 7394/85 estipula a carga horá-
ria máxima de 24 horas semanais, 
pois a exposição maior à radiação é 
extremamente prejudicial à saúde, 
a luta do Sintaresp também é para 
resguardar a saúde dos profissionais 
que correm risco de vida ao se des-
protegerem desta forma.

A saúde é dever do Estado e um 
direito constitucionalmente garan-
tido de todos os cidadãos, por isto 
o Sintaresp denunciou estas iligali-
dades no Ministério Público do Tra-
balho, Ministério Público Federal, 
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O sindicato não desiste da 
luta contra empresas que 
contratam profissionais não 
habilitados à radiologia para 
trabalhar no lugar dos técni-
cos e tecnólogos e consegue 
com o apoio do Ministério 
Público Estadual a instau-
ração de inquérito policial 
em face de diversas empre-
sas

Denuncie, sua 
denúncia é 

fundamental para 
o sucesso das 

FISCALIZAÇÕES!

Ministério Público Estadual, NAOP 
(Núcleo de Apoio Operacional à 
Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão), além de instaurar um 
inquérito policial no 34° Distrito para 
apuração do caso. 

afirmam o compromisso da nova administração do Sintaresp 
com a categoria e possibilitam uma maior aproximação entre 
Sindicato, empresa e seus colaboradores que podem enxer-
gar a importância da atuação do Sintaresp.

Esta é uma importante e significativa vitória para a catego-
ria, mas sabemos que ainda há muita luta pela frente continu-
aremos trabalhando em favor dos profissionais das técnicas 
radiológicas com a convicção que novas conquistas virão.

Saiba mais sobre o PPP e aposentadoria especial do 
profissional da radiologia

Todos os trabalhadores 
que exercem atividades 
perigosas ou insalubres 

têm direito à aposentadoria es-
pecial e a uma contagem diferen-
ciada de tempo de serviço. Por 
serem expostos a agentes noci-
vos físicos (raios-X), os técnicos, 
tecnólogos e auxiliares em radio-
logia têm este direito, o tempo 
necessário para o requerimento 
da aposentadoria especial é de 25 
anos, não existindo limite mínimo 
de idade para requisição deste 
benefício. 

Para ter esse direito o profis-
sional da radiologia deverá com-
provar, além do tempo de traba-
lho, a efetiva ameaça à saúde ou 

à integridade física, fatos estes 
comprovados mediante laudos 
técnicos periciais emitidos por 
profissional formalmente habili-
tado, ou por Perfil Profissiográfi-
co Previdenciário (PPP), que é um 
formulário com campos a serem 
preenchidos com todas as infor-
mações relativas ao empregado, 
como por exemplo, a atividade 
que exerce o agente nocivo à qual 
está exposto, a intensidade e a 
concentração, exames médicos 
clínicos, além de dados referentes 
à empresa.

O formulário deve ser preen-
chido pela empresa que é obriga-
da a fornecer cópia autêntica do 
PPP ao trabalhador em caso de 

rescisão do contrato de trabalho. 
É muito importante que no ato da 
homologação o profissional das 
técnicas radiológicas exija o PPP 
e o guarde, pois quando for soli-
citar sua aposentadoria perante o 
INSS terá que apresentá-los.

Se você se enquadra neste per-
fil e almeja requerer sua aposen-
tadoria especial entre em conta-
to com nossa assessoria Jurídica, 
por telefone (11) 3804-9283 ou 
e-mail jurídico@sintaresp.com.br 
nossos advogados estão de pron-
tidão para atender seu caso.Benefício garantido por lei 

aos profissionais da catego-
ria é concedido depois de 25 
anos de acordo com as con-
dições que o trabalhador de-
senvolvia suas atividades



Departamento Jurídico do Sintaresp ganha mais uma ação 
trabalhista

Uma das bandeiras da 
nova administração do 
Sintaresp tem sido se 

empenhar para combater e frear 
um tipo de contratação ilegal, os 
sócios cotistas. Além deste tipo 
de regime de contrato ser total-
mente ilegal na radiologia ela 
desobriga o real empregador de 
cumprir com os direitos legais dos 
trabalhadores.

O técnico embora formalmen-
te constituído como sócio da 
empresa fictícia IONS SERVIÇOS 
DE RADIOLOGIA S/C LTDA., que 
só funcionava no “papel”, na re-
alidade prestava serviços como 
empregado para a empresa IN-
TERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE 
S/A, a quem estava diretamente 
subordinado, restou comprovar 

Empregado que trabalhava 
como sócio cotista consegue 
na justiça o reconhecimento 
de seu vínculo empregatício

na Justiça que a IONS na realida-
de atuava como empresa de fa-
chada.

Dentro destas condições, este 
profissional da radiologia procu-
rou o departamento jurídico do 
sindicato que entrou com a ação 
e foi vitorioso na defesa dos direi-
tos do trabalhador para requerer 
o reconhecimento de vínculo. 

A sentença favorável ao em-
pregado determina o reconheci-
mento do vínculo empregatício 
como emprego e a empresa terá 
que realizar as anotações devidas 
na carteira de trabalho do profis-
sional. Esta ação é apenas uma 
amostra do trabalho sério e com-
petente do jurídico do Sintaresp 
que luta para fazer valer os direi-
tos da categoria.

Infelizmente a contratação por 
meio de sócios cotistas na radio-
logia é comum, muitos profissio-
nais são forçados pelo patrão a 

Construção do auditório a todo vapor

Ao passar entorno do 
Sintaresp, percebe-se 
a movimentação de 

máquinas e operários na área. A 
construção ingressou na fase do 
levantamento dos alicerces e fun-
damentos, mesmo quem enten-
de muito pouco de construção 
sabe que qualquer edificação por 
mais simples que seja precisa ter 
um bom alicerce, e que os funda-

mentos são os responsáveis por 
determinar o tamanho da futura 
construção.

 A construção do auditório do 
sindicato avança a cada dia. Os 
serviços estão no prazo e aos 
poucos o espaço multimídia vai 
ganhando a sua identidade visu-
al. A “cara” que terá depois de 
concluído, será uma das maiores 
obras realizadas no Sintaresp e 
que vai trazer inúmeros benefí-
cios para a categoria.

O projeto tem o objetivo cultu-
ral, social  e de incentivar a apren-
dizagem de todos os profissionais 

A iniciativa e trabalho do Sin-
taresp não tiram folga, com 
sol ou chuva as obras conti-
nuam em ritmo acelerado

abrir uma empresa e deixar a CLT. 
Caso você conheça alguma em-
presa que esteja utilizando des-
ta prática, denuncie! Ajude-nos a 
combater este tipo de ilegalidade 

e injustiça com os trabalhadores, 
procure o jurídico do sindicato 
para que você tenha seu direito 
reconhecido.

da radiologia, além de demons-
trar o compromisso e transparên-
cia do sindicato com a categoria. 
“Sabemos que os profissionais 
das técnicas radiológicas preci-
sam constantemente fazer cursos 
e assistir palestras para se atuali-
zar e adquirir novos conhecimen-
tos, essa grande iniciativa vai ao 
encontro desta necessidade, es-

tamos trabalhando focados para 
empregar os recursos do sindica-
to em benefícios para a classe”, 
afirma Sincler Lopes, Presidente 
do Sintaresp.

Unindo iniciativa e trabalho 
em favor da classe !
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Campanha Salarial 2015

Valorização profissional e 
melhores condições de tra-
balho serão os temas cen-
trais

Infelizmente o cenário brasileiro 
tem sido alvo de diversos problemas 
da economia, como a inflação cres-
cente, o ajuste fiscal, o aumento do 
dólar, a desvalorização do real, o au-
mento do déficit público e dos juros 
e a conjuntura política complicada. 
É necessária uma mudança para um 
modelo econômico mais sustentável 
e com maior estabilidade política. 

Por isso, o Sintaresp dará início 
a campanha salarial 2015. Durante a 
reunião será discutida as reivindica-
ções e as contribuições assistencialis.  
É importante a participação efetiva 
da classe, técnicos ou tecnólogos as-
sociados ou não. O sindicato abre as 
portas para o debate dos temas pro-
postos para obter resultados positi-
vos que beneficiem a categoria. 

Você, profissional das técnicas 
radiológicas participe e entre nessa 
luta com a gente. De nada adianta 
ficar só reclamando e questionando 
o porquê nada acontece, culpando o 

sindicato e ficando de mãos atadas.   
É preciso acordar para a realidade 
que estamos enfrentando e partir 
rumo as mudanças que proporcio-
nem melhores condições e qualidade 
de vida a categoria. 

O sindicato está aí como um im-
portante instrumento de luta de 
classe a serviço dos direitos e da va-
lorização dos profissionais, técnicos 
e tecnólogos da radiologia. Mas se 
você não se mobilizar em favor a essa 
causa com a gente, não teremos voz.  
Sua participação soma para conquis-
tarmos juntos mais essa vitória para a 
categoria. Unindo forças para trans-
formar. Venha, participe e apoie.

A assembleia ocorrerá em 1ª con-
vocação às 15 horas e em 2ª convoca-
ção às 15hs e 30min, na sede do Sin-
dicato, na Rua Demini, 471, Penha de 
França Vila Matilde/SP. 

Para progredir é de suma impor-
tância o envolvimento, a participação 
e o apoio dos profissionais da radio-
logia, e só então será maior a nossa 
voz na pauta de reivindicações da 
campanha. 

Hospital Santa Catarina desrespeita os direitos da categoria

Trabalhadores são contra-
tos em regime sócio cotista 
pela Instituição que tercei-
riza ilegalmente os serviços 
da radiologia para a empre-
sa SETRAME

A nova administração do Sin-
taresp vem fiscalizando e 
combatendo os patrões 

que insistem em desrespeitar os di-
reitos dos profissionais da radiologia, 
contratando os trabalhadores como 
sócios cotistas ou “sócios fachada”.

 Desta vez continuamos denun-
ciando o Hospital Santa Catarina, 
que terceiriza ilegalmente os servi-
ços de radiologia para a empresa SE-
TRAME SERVIÇOS TECNOLOGICOS 
EM RADIOLOGIA, o dono da empre-
sa sr. Almir de Nóbrega impõe à seus 
empregados um regime em desa-
cordo com a legislação e desrespeita 
totalmente a jornada de trabalho de 
24 horas semanais estipulada para 
segurança dos profissionais, pois 32 
trabalhadores da SETRAME fazem 

o trabalho de 100 profissionais da ra-
diologia, não podemos admitir que 
esses profissionais continuem sendo 
utilizados para enriquecer a empresa 
do sr. Almir.

 No decorrer de anos de reivindi-
cação, a categoria conquistou algu-
mas importantes vitórias trabalhis-
tas, como a carga horária de 24 horas 
semanais de trabalho, pagamento 
de 40% de insalubridade, 13° salário, 
aposentadoria especial,  entre outros 
direitos que são anulados quando o 
profissional das técnicas radiológicas 
submete-se a este regime ilegal, que 
é considerado fraude pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT).

 O Sintaresp preocupado com o 
futuro da radiologia denuncia o Hos-
pital Santa Catarina e a empresa SE-
TRAME (cujo sócio administrador, é 
o sr. Almir de Nóbrega) responderão 
ambas junto ao poder Judiciário e ao 
Ministério Público sobre tais ilegali-
dades.

Não aceitaremos desrespeito com os 
trabalhadores da radiologia !
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Em breve Sintaresp inaugura subsede em Bauru
Futuras instalações irá am-
pliar o trabalho do Sindicato 
e facilitar a vida dos profis-
sionais da radiologia da re-
gião

O Sintaresp, ciente das suas 
responsabilidades pela 
luta a favor dos profissio-

nais da radiologia, está se preparan-
do para inauguração de mais uma 
subsede, desta vez na cidade de 
Bauru, a categoria trabalha muito e a 
inauguração desta nova “casa do tra-
balhador” vai ao encontro do nosso 
principal objetivo, somar na defesa 
dos profissionais da classe.

Criada para amparar os profissio-
nais de Bauru e região, a nova subse-
de está sendo projetada com um am-
biente estruturado, moderno, com 
padrão de qualidade e contará com 
funcionários altamente capacitados 
para atender da melhor forma a ca-
tegoria.

São diversas cidades ao entorno 
de Bauru, e com a abertura desta 
nova subsede poderemos trazer os 
profissionais das técnicas radiológi-

cas ainda mais para perto do Sindica-
to que além disto poderão usufruir 
de todos os serviços que o Sintaresp 
oferece.

Para o presidente do Sintaresp, 
Sicler Lopes, a nova subsede do sin-
dicato é mais um fruto do trabalho 
desempenhado pela nova adminis-
tração que esta colhendo os efeitos 
positivos é a própria classe “Com a 
nova subsede o Sintaresp ficará ain-
da mais forte, representativo e firme 
na constante luta para melhoria da 
profissão e valorização da catego-
ria”, destaca Sincler.

A luta é do 
Sintaresp, mas 
a vitória é da 

categoria ! 
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Sintaresp reverte possível demissão dos profissionais da 
Santa Casa de São Paulo

Dezenas de profissionais fica-
ram sem reaproveitamen-
to, devido a Fundação ABC 

assumir a administração da PA Maria 
Dirce, UPA Paraíso e UPA São João 
(localizadas na região de Guarulhos) 
e os técnicos que trabalhavam nes-
tas unidades de saúde foram coloca-
dos pela Fundação ABC à disposição 
da Santa Casa de São Paulo, que ne-
gou sua responsabilidade por estes 
trabalhadores. Depois de uma parti-
cipação ativa dos dirigentes sindicais 
do Sintaresp, em busca de seus direi-
tos, eles foram reiterados aos seus 
postos de trabalho.

A interferência da ação do sindica-
to foi por não aceitar as imposições 
que penalizam e desmoralizam o 
trabalhador. Não podemos admitir 
a busca do lucro mediante a explo-
ração e desvalorização dos profissio-
nais.

Continuaremos sempre atentos a 
qualquer tipo de ameaça aos direitos 
dos trabalhadores, agindo sempre 

para defender incansavelmente os 
profissionais das técnicas radiológi-
cas, pois umas das principais lutas 
da nova gestão do Sintaresp além 
da criação de novos empregos, é a 
preservação dos postos de trabalho 
já existentes.

Para o presidente do Sintaresp, 
Sinclair Lopes, a vitória foi comemo-
rada por toda a categoria “felizmen-
te com a ação rápida do Sindicato 
conseguimos reaver estes postos de 
trabalho, mesmo com uma grande 
tensão inicial na negociação, a Fun-
dação ABC entendeu e realocou os 
trabalhadores. Esta é mais uma de-
monstração do trabalho intenso que 
vem sendo desempenhado pelo Sin-
taresp e continuaremos não medin-
do esforços para defender os direi-
tos dos profissionais da radiologia”, 
destaca Sinclair.

O Sintaresp não se ausenta da batalha em favor 
aos profissionais da radiologia !



O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e os profissionais devem ficar atentos, pois muitas habilidades 
necessárias para contratação não se aprendem no curso

Se formar com boas notas, assistir as aulas assiduamente e realizar um 
bom estágio profissional deixou de ser uma garantia de emprego para os 
profissionais da radiologia. Atualmente os empregadores requisitam ques-
tões que vão muito mais além destas obrigações, o mercado da radiolo-
gia quer um profissional competente não necessariamente o que decorou 
como é obtido o diagnóstico por imagem, mas sim aquele que é compro-
metido e entrega à empresa o melhor de si.

Todos os profissionais da área podem perceber que embora o mercado 
de trabalho da radiologia esteja em plena expansão também está extrema-
mente concorrido e pessoas qualificadas são as que ocupam as vagas de 
emprego. As competências e habilidades exigidas pelos empregadores es-
tão muito além do que é ensinado em sala de aula, somente ter o diploma 
não é o suficiente para alcançar uma boa colocação profissional. 

Para se enquadrar as exigências do mercado da radiologia é preciso en-
tender algumas características, como:

Formação acadêmica, experiência pessoal e profissional

Diferencial dos demais candidatos

Mudanças e contribuições na empresa após sua contratação

É importante lembrar que grande parte das qualidades do candidato 
não são apresentadas no currículo, possuir atributos íntegros e éticos, as-
sociados ao comportamento e caráter, contam muito na hora da decisão 
do empregador.

Infelizmente, por falta de tempo, alguns cursos técnicos e universitá-
rios na área possuem um aprendizado técnico cientifico que nem sempre 

oferecem os critérios exigidas no mercado, algumas pontos podem fazer 
toda a diferença na carreira profissional, como por exemplo:

Marketing Pessoal;

Ser Multicultural;

Networking;

Trabalho em Equipe;

Ser Interdisciplinar;

Boa comunicação;

Interpretar Ambientes;

Pró-atividade;

Espírito de liderança;

Educação Continuada;

Ser automotivado.

Conhecendo e principalmente aplicando estas habilidades, o profissio-
nal da radiologia terá um diferencial competitivo e será mais completo, 
caso esteja procurando uma colocação no mercado de trabalho, envie 
seu currículo para o Sintaresp no e-mail imprensa@sintaresp.com.br, ele 
ficará em nosso banco de dados e nós encaminharemos para as clínicas e 
hospitais que possuem vagas abertas.

Fonte: Radiologia Blog
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Gravidez X Radiolologia: Dep. Jurídico do Sintaresp 
esclarece as dúvidas das futuras mamães da categoria

Profissionais da radiologia 
grávidas, mesmo afastadas 
da radiação ionizante não 
podem sofrer redução de sa-
lário

A gravidez é um momento 
emocionante de grande 
alegria e de felicidade na 

vida das futuras mamães. Nesta 
nova etapa as dúvidas são inúme-
ras em relação ao bebê e para as 
profissionais da radiologia, além das 
questões mais tradicionais como 
qual será o sexo e qual o nome dar à 
criança. Muitas ainda tem questiona-
mentos sobre a licença maternidade, 
afastamento das funções radiológi-
cas e principalmente a remuneração 
recebida durante esse período.

O departamento jurídico do sindi-
cato deixa claro que a maternidade 
é um direito constitucional da mu-
lher a ser protegido, assim como a 
sua saúde. Por isso toda profissional 
das técnicas radiológicas após tomar 
ciência da gravidez e comunicar seu 

empregador devem ser afastada 
de suas funções. Segundo a Norma 
Regulamentadora (NR32) no item 
32.4.4, estas trabalhadoras devem 
ser remanejadas para outras funções 
de acordo com seu nível de forma-
ção, portanto não é prudente que 
ocorra o rebaixamento de cargo, por 
exemplo.

É importante destacar que a CLT 
também garante o afastamento das 
radiações ionizantes e a Constituição 
Federal de 1988 assegura que duran-
te período gestacional não pode ha-
ver prejuízo salarial:

Artigo 392 da CLT:

§ 4º É garantido à empregada, 
durante a gravidez, sem prejuízo do 
salário e demais direitos (Redação 
dada pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999):

I - transferência de função, quan-
do as condições de saúde o exigirem, 
assegurada a retomada

Constituição Federal 1988:

Art. 7º São direitos dos traba-

lhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

VI - irredutibilidade do salário, sal-
vo o disposto em convenção ou acor-
do coletivo.

Ainda não é permito o aumento 
da carga horária de 24 horas sema-
nais, independente da nova função 
ser insalubre ou não. Caso você técni-
ca ou tecnóloga tenha alguma dúvi-

da ou necessite de alguma forma de 
assessoria jurídica, entre em contato 
com o sindicato, nossos advogados 
estão à disposição pelo telefone (11) 
3804-9283 ou através do e-mail jurídi-
co@sintaresp.com.br 

Dicas para conseguir um bom emprego na Radiologia
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Desde o início da nova administração do Sintaresp, a luta é constante em favor dos profissionais da radiologia, sabemos que ainda en-
frentaremos muitos obstáculos pela frente, mas não deixaremos de trabalhar para conquistar maior valorização profissional, moralização e 

cumprimentos da classe.

Abandonado e largado a cinzas na antiga gestão, mas desde que a nova 
diretoria do Sintaresp assumiu em 2013, o trabalho não para, este mês con-
tinuamos implacáveis e incansáveis buscando melhores condições de traba-
lho, valorização da categoria, respeito dos direitos da classe e também em 
uma luta árdua contra as empresas sócios cotistas, as fiscalizando e notifi-
cando.

Estamos na perspectiva total para a Campanha Salarial, cuja pauta princi-
pal é melhorar as condições de trabalho e valorização profissional e é a hora 
da participação da categoria! Durante este mês tivemos a oportunidade de 
acompanhar os protestos e manifestações em repúdio a atual administra-
ção do país, estamos vivendo um momento de conjuntura econômica difícil, 
mas não iremos retroceder da luta para conquistar um salário melhor para 
os profissionais da radiologia.

A construção do auditório continua a todo vapor, uma área de 100m² com 
alto padrão de qualidade e capacidade para 150 pessoas será inaugurada 
em breve, o espaço multimídia estará disponível para melhor acomodar os 
profissionais das técnicas radiológicas que poderão participar de cursos, 
palestras, workshops que farão com seu conhecimento seja aumentando 
assim como a empregabilidade no mercado de trabalho, que hoje é tão con-
corrido, além disto o auditório comportar também assembleias e reuniões 
de diretoria. 

Nossa expectativa também está enorme para a inauguração da nova sub-
sede de Bauru, que acontecerá em breve, agora categoria da região será am-
parada ainda mais, usufruirá dos benefícios oferecidos pelo Sindicato, além 
de maior proximidade de ter por perto a “casa do trabalhador”. A subsede 
de Bauru será um ambiente estruturado, moderno, com alto padrão de qua-

lidade e funcionários intensamente capacitados e preparados para atender os profissionais das técnicas radiológicas.

Sabemos que ainda temos muito afazeres pela frente, para proporcionar mudanças significativas na radiologia, por isto continuaremos 
focados em nossa luta diária, buscando reconhecimento e valorização para todos os profissionais da radiologia!

Palavra do Presidente 

Não desistimos da Radiologia.
Continuaremos na batalha a favor do trabalhador!
Entre nessa luta conosco. Faça parte do sindicato.


