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SINTTARESP COMEMORA MAIS UM ANO DE SUCESSO DA GRANDE 
FESTA EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA

Um clima de alegria e muita ani-
mação dominou a Chácara dos 
Sonhos, em Jundiaí. A Gran-
de Festa da Radiologia reuniu 
cerca de 2 mil pessoas, entre 
Tecnólogos, Técnicos e familia-
res que compartilharam um dia 
de diversão e descontração em 
homenagem ao Dia do Profis-
sional da Radiologia.

As crianças brincaram em um 
playground de brinquedos inflá-
veis, com pula-pula, cama elás-
tica e touro mecânico, além de 
aproveitarem toda a área de lazer, 
que conta com parque aquático 
(com 3 toboáguas), piscina adul-
to e infantil, quadra poli esportiva, 
campo de futebol, salão de jogos 
entre outras dependências.

Para entretenimento geral, a 
banda Sombra e Água Fresca 
marcou presença enquanto os 
convidados usufruíam de diver-
sos pratos servidos pelo buffet, 
saboreavam um delicioso chur-
rasco e apreciavam a queima 
de fogos de artifício que ocorreu 
durante todo o evento.

No palco, representando a Cen-
tral dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil (CTB), esta-
vam o atual presidente estadual 
René Vicente e o ex-presidente 
Onofre Gonçalves, discursando 
sobre a importância da união 
da Categoria.

O deputado federal Orlando Sil-
va e a deputada estadual Leci 

Brandão, que acolheu o Proje-
to de Lei 770/2016 – ação que 
prevê tornar obrigatório o diplo-
ma de Tecnólogo e Técnico em 
Radiologia para a operação de 
equipamentos e fontes emisso-
res de radiação – também parti-
ciparam da festividade.

A deputada Leci discursou em 
apoio aos profissionais da área. 
“Quero agradecer a todos os 
profissionais da Radiologia que 
foram no nosso gabinete, explica-
ram a situação, que abraçamos 
de forma muito natural. Não estou 
fazendo nada demais, é nossa 
obrigação. Que a gente possa ter 
este projeto aprovado!”

Um grande sorteio promovido 

Centenas de pessoas se reuniram na festividade que celebrou a importância da Categoria



pelo Sindicato contemplou os 
convidados da festa com 10 te-
levisores de 32 polegadas e 20 
bicicletas. Após o sorteio, todas 
as crianças foram presenteadas 
com centenas de brinquedos.

O Corpo Diretivo do SINTTA-
RESP ressalta a importância da 
participação ativa dos trabalha-
dores no Sindicato para que o 
mesmo se fortaleça. Segundo 
o presidente, Sinclair Lopes, a 
celebração só foi um grande su-
cesso devido ao apoio dos pro-

fissionais da Radiologia. “A or-
ganização da festa foi realizada 
com muita dedicação e é muito 
bom ver que o resultado de todo 
o esforço foi positivo. O êxito des-
ta celebração se deve a união de 
toda a Categoria”.

Durante o ano, o Sindicato bus-
cou executar práticas que favo-
recessem o trabalhador da área, 
ações estas pautadas na ética, 
transparência e eficiência, tendo 
como principal objetivo garan-
tir os direitos dos Tecnólogos e 

Técnicos em Radiologia. Para o 
SINTTARESP, é muito satisfató-
rio celebrar a união da Categoria 
em uma festa que brinda o valor 
de um profissional tão importante 
para a área da saúde.

A atual administração do Sindi-
cato agradece aos trabalhadores 
que compareceram neste evento 
e espera contar com o apoio de 
todos para que continue realizan-
do ações que contribuam com a 
evolução e o desenvolvimento 
de toda a Classe.

CATEGORIA EM FESTA! PARABÉNS A TODOS OS TECNÓLOGOS E 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA!

FARRA COM O DINHEIRO PÚBLICO: NA CALADA DA NOITE, CONTER AUMENTA 
OS GANHOS DE SEUS CONSELHEIROS!

Confira a tabela dos novos valores e veja a simulação de quanto cada um pode 
embolsar neste grande esquema de enriquecimento

VOCÊS TAMBÉM NÃO GOSTARIAM DE SER 
CONSELHEIROS DO CONTER?



REVISTA AVANTE SINTTARESP É LANÇADA E DESTACA AS 
CONQUISTAS DA ATUAL DIRETORIA EM PROL DA CATEGORIA

A edição especial apresenta os grandes êxitos alcançados nos últimos anos

 

EXEMPLO DE LUTA
E COMPROMISSO COM A RADIOLOGIA

Ano 1 – Edição Nº 1
O Sindicato lançou a Re-
vista Avante SINTTARESP. 
Disponível em plataforma 
online, a edição vem com 
uma série de matérias, que 
relatam casos de sucessos 
desde que o presidente 
Sinclair Lopes e sua Dire-
toria assumiram os traba-
lhos à frente desta entida-
de sindical.  

É notório que, duran-
te os últimos anos, as 
conquistas foram muitas 
e a ideia de dividir os 
bons frutos com todos, 
em meio ao fim do ano, 
ressalta a luta do SINT-
TARESP junto aos pro-
fissionais da Radiologia.

O maior propósito desta 
revista é mostrar os esfor-
ços desta administração, 
que com ética e trans-
parência, busca sempre 
melhores condições de 
trabalho e progressos 
para a Categoria.

Ficamos imensamente 
felizes em poder apre-
sentar mais este proje-
to de sucesso aos Tec-
nólogos e Técnicos em 
Radiologia. Desejamos 
a todos uma boa leitura!

ACESSE O SITE WWW.SINTARESP.COM.BR 
E CONFIRA A REVISTA NA ÍNTEGRA!



VITÓRIA DA CATEGORIA! COMISSÃO APROVA PROJETO 
DE LEI 770/16 QUE VISA A EXCLUSIVIDADE NA 

RADIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Como prova de que um traba-
lho bem feito traz resultados, 
o SINTTARESP e o CRTR-SP 
avançaram mais uma etapa 
rumo a exclusividade na Ra-
diologia do Estado de São Pau-
lo. Enquanto o CONTER utiliza 
suas energias para tentar inter-
vir nos Regionais, a atual admi-
nistração do Sindicato tem in-
tensificado a pressão junto aos 
parlamentares, visando conse-
guir a aprovação de propostas 
de tamanha essencialidade para 
o futuro da profissão.
 
Na tarde de quarta-feira (22/11), 
a Comissão de Administração Pú-
blica e Relações do Trabalho, da 
Assembleia Legislativa, aprovou 
o Projeto de Lei 770/16, da Depu-
tada Leci Brandão, que torna obri-
gatório o diploma de Tecnólogo 
ou Técnico em Radiologia para 
a operação de equipamentos e 
fontes emissores de radiação cor-

puscular e eletromagnética. Após 
apreciação da pauta pela Comis-
são, a Deputada Ana do Carmo 
concedeu parecer favorável ao 
PL. Com isso, a Categoria obteve 
mais uma grande vitória!

É importante reforçarmos que tal 
legislação tem como intuito res-
guardar a saúde tanto da popula-
ção quanto dos profissionais das 
Técnicas Radiológicas e garantir 
a segurança do atendimento nas 
Instituições de Saúde.

O SINTTARESP tem trabalha-
do para que esse Projeto de 
Lei seja aprovado quanto an-
tes, tendo em vista a sua ne-
cessidade no que diz respeito a 
proteção do emprego dos pro-
fissionais da área, já que a pro-
fissão tem sido acometida por 
uma invasão ilegítima.

A exclusividade na Radiologia é 

uma das principais lutas da atu-
al gestão do Sindicato, que pre-
tende alcançar cada vez mais 
progressos e melhores condi-
ções de trabalho para a Classe.  

Tramitação:
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisa-
da pela Comissão de Saúde.

APROVAÇÃO DA LEI N° 
2.168/17 EM CABREÚVA:

A luta do SINTTARESP em de-
fesa da valorização da profissão 
ganha, cada vez mais, novos 
apoios regionais. Como conse-
quência de muita dedicação, 
no último dia 23, a Prefeitura de 
Cabreúva, interior de São Paulo, 
sancionou a Lei n° 2.168/17 que 
prevê a obrigatoriedade do diplo-
ma de Tecnólogo ou Técnico em 
Radiologia para atuar na área.
 
No dia anterior, a Câmara do 
município já havia aprovado a 
Lei. Na ocasião, o Sindicato foi 
representado pelos diretores: 
Marcio Martins Dos Anjos, Ma-
rio Cesar Manduca, Luiz Mattos, 
Dario Da Silva e Genilson Vieira 
De Carvalho.
 
Continuaremos lutando pela apro-
vação de projetos que tenham 
como objetivo proteger a Cate-
goria da concorrência desleal de 
profissionais estranhos à Radio-
logia. Esperemos que tal conquis-
ta inspire e sirva de exemplo para 
o Conselho Nacional!

PL tramita na Assembleia Legislativa em caráter conclusivo 

SINTTARESP E CRTR-SP SÃO OS ÚNICOS ÓRGÃOS QUE 
ESTÃO LUTANDO VERDADEIRAMENTE PELA 

EXCLUSIVIDADE NA RADIOLOGIA!



NOVEMBRO AZUL: RADIOTERAPIA É UM DOS MÉTODOS MAIS 
EFICAZES CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA E PROFISSIONAIS 

DA RADIOLOGIA SÃO FUNDAMENTAIS NO TRATAMENTO

Segundo o INCA (Instituto Nacional de 
Câncer), o ano de 2016 registrou mais 
de 61 mil casos de câncer de próstata. 
A doença é o segundo tipo de câncer 
que mais afeta os homens, atrás ape-
nas do de pele não-melanoma.

Esta patologia não costuma apresen-
tar sintomas no estágio inicial, pois 
os tumores crescem de forma lenta, 
que não chegam a dar sinais durante 
a vida e nem a ameaçar a saúde do 
homem. Por isso a prevenção é muito 
importante para o controle da doença.

Cumpre enfatizar que a radioterapia 
é administrada por uma equipe mul-
tidisciplinar, composta por diversos 
especialistas altamente qualificados, 
dentre eles, os profissionais das Téc-
nicas Radiológicas especializados 
na área, os quais possuem um papel 
importante no tratamento radioterá-
pico dos pacientes oncológicos, uma 
vez que são eles que operam os 
equipamentos, bem como posicio-

nam os pacientes nas sessões ga-
rantindo o sucesso do procedimento.

Este tratamento utiliza radiações 
ionizantes para destruir ou impedir 
o crescimento das células cancero-
sas que formam um tumor. Existem 
vários tipos de radiação, porém as 
mais utilizadas neste tipo de tera-
pia são as eletromagnéticas, com-
postas por Raios X ou Raios Gama 
e os elétrons, disponíveis em ace-
leradores lineares de alta energia.

Existem dois tipos de radioterapia uti-
lizadas no tratamento do câncer de 
próstata: radioterapia externa e braqui-
terapia (radioterapia interna).

Radioterapia Externa – Tem como 
foco a glândula da próstata a partir 
de uma fonte de radiação externa. 
Cada tratamento dura apenas al-
guns minutos, somado ao tempo de 
posicionamento do paciente. O pro-
cedimento em si é indolor.

Braquiterapia - Geralmente aplicada 
em homens com câncer de próstata 
em estágio inicial, o tratamento utiliza 
de pequenas sementes radioativas 
que são colocadas diretamente na 
próstata. Para isso são utilizadas fon-
tes radioativas específicas, pequenas 
e de diferentes formas por meio de ca-
teteres ou sondas.

Prevenção:

O diagnóstico do câncer de prós-
tata é feito através do exame de 
toque retal e de sangue, chamado 
de PSA (Antígeno Prostático Es-
pecífico), além de biópsia, caso 
haja alteração na próstata. O re-
comendado é que os homens pro-
curem orientação médica a partir 
dos 50 anos de idade. Caso haja 
algum fator de risco, os exames 
preventivos devem ser realizados 
aos 45 anos e se o paciente pos-
suir algum caso na família, a idade 
baixa para os 40 anos.

Tecnólogos e Técnicos em Radiologia são determinantes para a eficácia doprocedimento
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SindicaliZe-Se juntOS SOmOS maiS FOrteS!

Sede  de SãO paulO:
Rua: Demini, 471 - Penha de França 
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O mês de novembro é um grande marco todos os 
anos, pois nele comemoramos o Dia do Profissional 
da Radiologia. O dia 8, certamente, é apenas um 
lembrete da importante contribuição diária da nossa 
Categoria para a área da saúde.

Celebrar esta data é uma alegria, mas também um 
convite a reflexão, visto que é essencial enaltecemos 
o valor e a luta contínua dos profissionais das Técni-
cas Radiológicas, os quais se empenham em prol do 
bem-estar da sociedade.

Em um clima de alegria e muita animação, o SINTTARESP 
promoveu a Festa da Radiologia 2017, na Chácara dos So-
nhos, em Jundiaí, que reuniu cerca de 2 mil pessoas, entre 
Tecnólogos, Técnicos e familiares que compartilharam um 
dia de diversão e descontração.

Nós, da atual administração do Sindicato, agra-
decemos aos trabalhadores que compareceram 
neste evento e esperamos contar com o apoio de 
todos para que possamos continuar realizando 
ações que contribuam com a evolução e o desen-
volvimento de toda a Classe.

Prova incontestável de que um trabalho realizado com 
dedicação traz resultados, foi o parecer favorável da 
Comissão de Administração Pública e Relações do Tra-
balho, da Assembleia Legislativa, para o Projeto de Lei 
770/16, que torna obrigatório o diploma de Tecnólogo 
ou Técnico em Radiologia para a operação de equipa-
mentos e fontes emissores de radiação corpuscular e 
eletromagnética no Estado de São Paulo.
 
Como consequência de muito empenho, ainda nes-
te mês, foi sancionada na cidade de Cabreúva, in-
terior de São Paulo, a Lei n° 2.168/17. Com isso, 
o SINTTARESP avançou novas etapas rumo a ex-
clusividade na Radiologia do Estado e a Categoria 
obteve grandes conquistas!
 
Após relembrar as notícias positivas, não poderia 
deixar de mencionar os documentos divulgados 
pelo Secretário de Imprensa do SINTTARESP, que 
revelaram um rombo milionário decorrente de es-
quemas de fraudes realizados pelas antigas ges-
tões do CRTR-SP e acobertados pelo CONTER.

Os danos causados aos cofres do Conselho Regional 
de Técnicos em Radiologia de São Paulo pela adminis-
tração de José Paixão de Novaes e acobertado pelo 
antigo Corpo Diretivo do CONTER (Valdelice Teodoro) 
e atual (Manoel Benedito) chegam a números impres-
sionantes e, pasmem, mesmo cientes de tais escânda-
los, o Conselho Nacional nada fez no sentido de res-
ponsabilizar judicialmente os antigos administradores 
do CRTR-SP. Manteve-se inerte por anos e anos, sen-
do que este comportamento permaneceu de maneira 
contínua mesmo com a mudança de gestões.

Acreditamos ser nosso dever tornar público tais 
escândalos e agir para coibir e extinguir essas 
práticas. A Categoria pode ter certeza que o 
SINTTARESP só descansará quando todas es-
sas irregularidades forem averiguadas com rigor 
e punidas exemplarmente!

PALAVRA DO PRESIDENTE
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SINDICALIZE-SE, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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