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No dia 11 de outubro de 2016, 
foi assinado pela Deputada Leci 
Brandão (PCdoB), o Projeto de 
Lei 770/2016, que vai garan-
tir a exclusividade de atuação 
para Tecnólogo ou Técnico em 
Radiologia em São Paulo. A ini-
ciativa da criação do Projeto se 
deu através da parceria entre o 
SINTTARESP e o CRTR-SP, o 
que promoveu um grande avan-
ço para a área.

O evento aconteceu no auditó-
rio Juscelino Kubitschek, na As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (ALESP), e contou 

com a presença do Presidente 
do SINTTARESP Sinclair Lopes, 
sua Diretoria, e o apoio da CTB.

Avançamos mais uma etapa, 
pois o Projeto de Lei consiste 
em tornar obrigatório o diploma 
de Tecnólogo ou Técnico em 
Radiologia, para operar equipa-
mentos e fontes emissoras de 
radiação ionizante. Desta forma, 
no Estado de São Paulo garanti-
remos que apenas profissionais 
habilitados atuem na área.

A exclusividade na Radiologia 
é a luta da administração de 

Sinclair Lopes e sua Diretoria. 
Com a aprovação do Projeto de 
Lei  770/2016, haverá abertura 
de novas vagas de emprego no 
mercado, e a garantia de con-
dições de trabalho adequadas 
para os Profissionais das Técni-
cas Radiológicas.

As ações da nova gestão de-
monstram o quanto é possível 
realizar através de muito empe-
nho, força e determinação. Essa 
vitória é apenas o início dos fru-
tos do trabalho árduo que esta-
mos realizando em todo o Esta-
do de São Paulo.

PROJETO DE LEI DA RADIOLOGIA É ASSINADO 
E PROTOCOLADO EM SÃO PAULO

Profissionais habilitados serão os únicos que poderão atuar na área 



PISO SALARIAL DE R$ 336,00 DOS PROFISSIONAIS 
DA RADIOLOGIA DO HC DE SÃO PAULO É MUITO 

INFERIOR AO DA CATEGORIA

O SINTTARESP LUTA PELOS DIREITOS TRABALHISTAS DOS 
PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA DO HC!

O SINTTARESP solicitou ao Mi-
nistério do Trabalho (MTE) uma 
mesa redonda com o Hospital 
das Clínicas de São Paulo, com 
o objetivo de garantir que os di-
reitos trabalhistas sejam cumpri-
dos em benefício dos profissio-
nais da Radiologia, que compõe 
o quadro de funcionários da Ins-
tituição de Saúde.

A mesa redonda foi realizada, no 
dia 6 de outubro, na sede da Su-
perintendência Regional do Tra-
balho e Emprego do Estado de 
São Paulo. Mesmo convocados 
os representantes do Hospital 
das Clínicas de São Paulo não 
compareceram. Apenas mem-
bros do Sindicato e funcionários 
do HC estiveram no local. 

Desde de 2013, o SINTTARESP 
vem acionando a Instituição 
devido as irregularidades nos 
salários base dos profissionais 
da Radiologia, que foge do cum-
primento da Lei 7.394/85. Lem-
brando que já obtivemos decisão 
favorável na Justiça Trabalhista 
Paulista contra o HC.

Atualmente, o valor do salário 
base dos Técnicos em Radiolo-
gia do HC é de R$ 336,00, muito 
inferior aos R$ 1586,00, que de-
veriam ser efetivamente pagos. 

A situação ainda conta com um 
agravante. O HC trabalha “com 
dois pesos e duas medidas”, 
uma vez que os funcionários 
contratados pela Fundação Zer-
bini e pela Fundação Faculda-
de de Medicina, que exercem a 
mesma função dos trabalhado-
res mais antigos, no mesmo lo-
cal e, muitas vezes, no mesmo 
turno de trabalho, recebem um 
piso salarial superior ou igual 
ao previsto no artigo 16 da Lei 
7.394/85, que rege a profissão.

A discriminação salarial é ilegal, 
já que o princípio da isonomia 
prevê igualdade salarial para 
trabalhadores que desempe-
nham a mesma função, para o 
mesmo empregador, no mesmo 
local de trabalho.

O Sindicato trabalha para solu-
cionar esse descaso com a Ca-
tegoria e espera um posiciona-
mento do Hospital das Clínicas. 
Até quando vocês continuarão 
suprimindo os direitos trabalhis-
tas destes profissionais?

A mesa redonda foi mais uma 
tentativa de resolver tais irregu-
laridades. Porém, o Hospital das 
Clínicas, mais uma vez, não de-
monstrou interesse em resolver 
a situação de maneira amigável.

Não desistiremos de lutar pelos 
direitos trabalhistas dos profis-
sionais da Radiologia do Hos-
pital das Clínicas de São Pau-
lo. Somos amparados pela Lei 
7.394/85 e merecemos respeito. 
Chega de exploração! 

Técnicos em Radiologia sofrem pelo não cumprimento das obrigações 
trabalhistas previstas na Lei 7.394/85



SINTTARESP ASSINA PRIMEIRO ACORDO 
COLETIVO COM A INDÚSTRIA

Visando expandir o mercado de 
trabalho para os profissionais da 
Radiologia, o SINTTARESP as-
sinou pela primeira vez um Acor-
do Coletivo com uma empresa 
da área da Radiologia Industrial. 

O Sindicato esteve presente, no 
dia 3 de outubro, em assembleia 
na empresa Metaltec não Des-
trutivos Ltda, para celebrar junto 
com os profissionais, o acordo 
firmado entre as partes. 

A partir de agora, os profissio-
nais da Radiologia Industrial da 
Instituição saíram da informali-
dade e passarão a ter o SINT-
TARESP como seu represen-
tante. Podendo assim, usufruir 
integralmente de todos os bene-
fícios previstos na Lei 7.394/85 
e no Acordo Coletivo.

Na ocasião, todos os profissio-
nais presentes se sindicalizaram 
e contribuíram para tornar a Ca-
tegoria ainda mais forte.  

O SINTTARESP agradece a 
Metaltec não Destrutivos pela 
iniciativa pioneira e incentiva 

todas as empresas da área da 
Radiologia Industrial do Estado 
de São Paulo a procurarem o 
Sindicato, para que mais Acor-
dos Coletivos sejam fechados 
e vitórias alcançadas para os 
profissionais da Indústria e 
para toda a Categoria. 

METALTEC é exemplo de pioneirismo na área da Radiologia Industrial 
do Estado de São Paulo 

CONVENÇÕES COLETIVAS TÊM VALOR DE LEI PARA 
OS PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) proferiu uma decisão de 
extrema importância para as 
Entidades Sindicais: Conven-
ções Coletivas podem se so-
brepor às Leis Trabalhistas em 
determinados casos. 

O caso especificado nas sú-
mulas 279 e 454 do Supremo 
Tribunal Federal  refere-se às 
horas in itinere (tempo que o 
trabalhador leva no desloca-
mento de sua casa ao local de 
trabalho, e de volta do local de 
trabalho para sua casa), que 

devem ser pagas pelas empre-
sas, de acordo com a CLT. 

O SINTTARESP prioriza a em-
pregabilidade e manutenção 
de vagas no mercado para a 
Categoria dos Profissionais da 
Radiologia, representados em 
suas Convenções Coletivas, e 
tem obtido grandes resultados 
nas negociações com os Sin-
dicatos Patronais referentes a 
benefícios e aumento salarial. 

Após analisar diversos casos, o 
Ministro Ayres Britto definiu que 

a Convenção Coletiva tem valor 
de Lei para a Categoria à qual 
se destina, portanto, suplanta a 
CLT no que diz respeito a bene-
fícios e remunerações. 

Sendo assim, o Supremo Tribu-
nal Federal reconhece a força 
dos Sindicatos, o que dá mais 
valor à Reforma Trabalhista, 
em discussão no Congresso 
Nacional. Com entidades sin-
dicais cada vez mais fortes, os 
trabalhadores podem se sentir 
protegidos e amparados por 
suas Convenções Coletivas.
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PALAVRA DO PRESIDENTEDESCONTOS 
EM CONSULTAS 

ODONTOLÓGICAS
A saúde bucal reflete direta-
mente na nossa saúde como 
um todo. Por isso, devemos 
consultar um dentista regular-
mente, de maneira preventiva, 
para que ele possa diagnosti-
car quaisquer tipos de proble-
ma ou para nos orientar quan-
to a higienização adequada.

Entretanto, tratamentos odon-
tológicos custam caro e, mui-
tas vezes, o orçamento fami-
liar está apertado. Pensando 
nisso, o SINTTARESP ofere-
ce descontos aos seus asso-
ciados em clínicas e planos 
odontológicos, que dispõem 
de uma vasta experiência 
mercadológica.

Os associados do Sindica-
to podem agendar consultas, 
bem como realizar exames e 
tratamentos com descontos na 
Clínica Odontológica Ugliano, 
Sorridents e Soesp Odonto.

Todas as instituições possuem 
unidades que contam com 
profissionais altamente qualifi-
cados e localizações privilegia-
das no Estado de São Paulo.

Acesse a aba “serviços” do 
site do SINTTARESP e confi-
ra a lista desses e de outros 
convênios que disponibiliza-
mos para os profissionais da 
Radiologia. Sindicalize-se! 

O ponto de destaque do mês 
de outubro foi a assinatura do 
Projeto de Lei da Radiologia, 
pela Deputada Leci Brandão. 

Para prestigiar o evento, junta-
mente com a Diretoria do SINT-
TARESP estive na Assembleia 
Legislativa de São Paulo no dia 
11 de outubro, onde foi proto-
colado o documento.

Agora caminhamos rumo a Ex-
clusividade no Estado de São 
Paulo onde somente Tecnólo-
gos e Técnicos poderão atuar 
na área.

Este mês ficará marcado por 
muitas realizações alcançadas 
pela Categoria. Visando expan-
dir o mercado de trabalho para 
os profissionais da Radiologia, 

assinamos pela primeira vez 
um Acordo Coletivo com uma 
empresa da área da Radiologia 
Industrial, a Metaltec.

E para demonstrar apoio a 
Campanha “Outubro Rosa”, o 
SINTTARESP cedeu o Auditó-
rio para realização de palestra 
sobre “Atualização em Mamo-
grafia” e, também, mudou a 
comunicação do site e do Fa-
cebook, alertando sobre a im-
portância da prevenção e do 
combate ao câncer de mama.

Diante de todos esses acon-
tecimentos, quero aproveitar 
o espaço para agradecer aos 
Profissionais da Radiologia, 
que acreditam em nosso traba-
lho e estão vendo o que pare-
cia sonho tornar-se realidade.


