
Para que possamos ajudar no 
combate às irregularidades e al-
cançarmos muito melhor toda a 
nossa base territorial, renovamos 
a nossa frota veicular com qua-
tro carros novos. Agora, pode- 
mos chegar com mais qualidade 
até você, tecnólogo, técnico e 
auxiliar em radiologia e ouvir-
mos de perto as suas sugestões, 
reclamações e denúncias.
É de extrema importância que 

seja investido na segurança para 
que todas as fiscalizações fei- 
tas sejam um sucesso. Em ape-
nas dois anos de nova gestão, 
o SINTARESP alcançou várias 
conquistas para atender com 
eficiência as necessidades da 
classe, agora, intensificar ain-
da mais o nosso trabalho tendo 
maior acesso aos profissionais 
das técnicas radiológicas são 
grandes objetivos para 2016! 

 Com a união do SINTARESP e 
CRTR-SP, muitas melhorias ain-
da virão em ambas instituições! 
A categoria é e será a única ben-
eficiada com as vitórias que luta-
mos com afinco para conquistar. 
As instituições de representati- 
vidade devem todas unirem-se 
pelo amor à profissão, lutando 
para que os preconceitos e valo-
rização da classe seja efetiva em 
grande escala. 

SINTARESP REFORÇA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO COm NOvA FROTA
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DIRETORES NOmEADOS

NOvA GESTÃO TOmA POSSE DO CRTR-SP

Desde o primeiro semestre de 
2015, a radiologia esteve em 
um processo eleitoral e o SIN-
TARESP acompanhou de perto 
cada momento desse importante 
acontecimento para a categoria. 
Os profissionais da classe no 
estado de SP agora podem tril-
har um novo caminho de espe-
ranças para o futuro! Após mui-
tas dificuldades e luta, a CHAPA 
5 tomou posse no CRTR-SP nes-
ta quinta-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 ile-
gal, entrou com ação na justiça, 
garantiu o direito de legitim-
idade da campanha e, conse-
quentemente, da posse. Foram 
nomeados Sinclair Lopes (Dire-
tor-Presidente), Antonio Pascin-
ho Filho (Diretor-Secretário) e 
Valter Alexandre Luchetta (Di-
retor-Tesoureiro). 

Agora, o novo corpo de consel-
heiros terá a responsabilidade de 
colocar em prática as propostas 

que beneficiarão a classe, como 
a união entre CRTR-SP e Sintar-
esp, para trabalharem juntos em 
prol dos profissionais da categoria.

Parabéns a toda classe que es-
colheu uma representação de 
forma justa e democrática. O 
SINTARESP defende o trabalho 
democrático e aqueles que de-
fendam os direitos dos profis-
sionais da radiologia. Repudia-
mos qualquer tipo de injustiça e 
calúnia! Parabéns a nova gestão 
do CRTR-SP, pois acreditamos 
em conselhos feitos à base da 
ética e transparência.
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INSTITUIÇÕES DO INTERIOR DE SP SÃO NOTIFICADAS PELO SINTARESP

SINTARESP GANHA mAIS UmA CAUSA TRABALHISTA

Os profissionais das técnicas radi-
ológicas se beneficiam com o ár-
duo trabalho que o SINTARESP 
desempenha a favor da categoria. 
A luta vai muito mais além do que 
apenas na cidade de São Paulo, as 
cidades no interior e litoral do Es-
tado de São Paulo também con-

tam a forte batalha do Sindicato.
Após denúncias de irregulari-
dades e tentativas sem sucesso 
de contato, notificamos as insti-
tuições a seguir:  

• Irmandade de Santa Casa de 
Macatuba – Bauru

• Sociedade Pró Saúde Ágape 
LTDA – Sorocaba

• Siso-Serviços de Imagem 
LTDA – Sorocaba

• Centro Médico São José - 
Sorocaba

Atuamos de forma determi-
nante, democrática e transpar-
ente, respeitando e valorizando 
o profissional. Continuaremos 
de olho, recebendo e apurando 
denúncias em todo o Estado. 
Entre nesta luta conosco, pois 
a sua denúncia é fundamental! 
Preserve sua privacidade e aju-
de a radiologia!

 
O SINTARESP ESTÁ SEMPRE 
ATRÁS DE BENEFÍCIOS PARA 
CATEGORIA!

A contratação irregular dos profis-
sionais de técnicas radiológicas 
ainda acontece com frequência 
em nosso estado, o SINTARESP 
se empenha em combater essa 
prática através de fiscalização das 
empresas, divulgação das normas 
e direitos da categoria em nos-
sos meios de comunicação e se 
necessário aciona o departamento 
jurídico através de ação judicial.

O SINTARESP ganhou mais 
uma causa trabalhista na Vara 
do Trabalho de Caçapava-SP. 
A empresa POLICLIN S/A 
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES perdeu a ação mani- 
festada por um ex-funcionário 
técnico em radiologia que não 

tinha registro em carteira e re-
queria em juízo todos os seus 
direitos trabalhistas.

A decisão favorável do juiz 
menciona ainda que “a tercei- 
rização mesmo quando lícita 
traz para o mundo do trabalho a 
precarização, com empregos de 
pior qualidade, mais instáveis 
e com menores salários, além 
de intensificar a fragmentação 
da classe trabalhadora e enfra-
quecer o movimento sindical”.

A sentença determina que a 
empresa reconheça o vínculo 
empregatício e pague em até 
15 dias todos os direitos do tra-
balhador. Essa ação demonstra 

como o empenho do SINTARE-
SP é importante para banir esse 
tipo de abuso contra a categoria.

Caso conheça ou passe por alguma 
situação irregular DENUNCIE, 
ajude o SINTARESP a lutar pelos 
direitos trabalhistas dos profission-
ais de técnicas radiológicas.

CHEGA DE
INJUSTIÇA!

SINTARESP ATUA Em TODO ESTADO DE SÃO PAULO



Início de ano é um momento 
de organizarmos os projetos e 
estabelecermos novas metas. 
Com esse objetivo em nosso 
foco, a grande parceria entre o 
SINTARESP e o CRTR-SP abre 
2016 com muita força para lu-
tar a favor da categoria. 

Atualmente temos ferramen-
tas de maior alcance em todo 
Estado de SP: nova frota de 
veículos para fazer a fiscal-
ização das irregularidades em 
diversas regiões, nova diretoria 
totalmente empenhada em tra-
balhar por melhorias no setor 
e a continuidade do trabalho 
contra os sócios cotistas.

Os obstáculos existem, porém nossa garra e determinação faz 
com que não percamos o foco em trabalhar para cada vez mais 
possibilitar aos profissionais das técnicas radiológicas condições 
dignas de trabalho.

Agora, os profissionais de radiologia podem acreditar em um fu-
turo melhor para a classe! O Sindicato conseguiu, já no início 
de janeiro, uma sentença judicial favorável a um profissional de 
radiologia que recebeu todos os seus direitos trabalhistas. Isso 
mostra o quanto nosso ano será produtivo, esse é só o começo da 
nossa luta pela classe!

Tudo isso fato nos faz acreditar em um momento especial para os 
profissionais da radiologia, que tem hoje o SINTARESP atuando 
para garantir o cumprimento das leis trabalhistas em favor da 
categoria. O nosso compromisso é com o progresso e a modern-
ização das atividades, priorizando o direito dos da categoria.

A LUTA É NOSSA, MAS A VITÓRIA É DOS PROFISSIONAIS 
DE RADIOLOGIA.
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EDITAL DE 
CONvOCAÇÃO

ASSEmBLÉIA GERAL
NO DIA 11.02.2016

O Sindicato dos Tecnólogos, 
Técnicos e Auxiliares de Ra-
diologia Diagnóstico por Ima-
gens e Terapia no Estado de 
São Paulo/SP - SINTARESP, 
no uso de suas atribuições le-
gais e estatutárias, nos termos  
do artigo 100 do seu Estatudo, 
convoca os TÉCNICOS, TEC-
NÓLOGOS E AUXILIARES 
DE RADIOLOGIA, associados 
ou não, a participarem da As-
sembleia Geral, no dia 11 de 
fevereiro de 2016 às 14 horas, 
na Sede do Sindicato, na Rua 
Demini, 471, Penha de Fran-
ça - Vila Matilde/SP, a insta-
lar-se em 1ª. Convocação, às 
14 horas - com metade mais 
um dos sindicalizados - e, em 
2ª. Convocação, às 14 horas 
e 30 minutos - com qualquer 
número de presentes (con-
forme Estatuto do Sintaresp), 
tendo a seguinte pauta:

1. Prestação de Contas ano 
2015.

São Paulo, 29 de janeiro de 
2016 

Diretoria Executiva do 
SINTARESP

PALAvRA DO PRESIDENTE


