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PEC DE GUEDES ACABA COM ADESÃO OBRIGATÓRIA DE 
PROFISSIONAIS A CONSELHOS DE CLASSE

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, enviou ao Congres-
so uma proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que acaba, 
em alguns casos, com a obri-
gatoriedade de inscrição dos 
trabalhadores nos conselhos 
profissionais de classe. A PEC 
também transforma a nature-
za jurídica dessas entidades, 
que deixam de ser públicas e 
passam a ser privadas. A PEC 
108/2019 começou a tramitar no 
dia 9 de julho.

“A lei não estabelecerá limites 
ao exercício de atividades pro-
fissional ou obrigação de ins-
crição em conselho profissional 
sem que a ausência de regula-

ção caracterize risco de dano 
concreto à vida, à saúde, à se-
gurança ou à ordem social”, diz 
o texto da PEC.

“A proposta prevê também que 
os profissionais inscritos nos 
conselhos sejam sujeitos às re-
gras da legislação trabalhista. Na 
justificativa da PEC, Guedes diz 
que o objetivo da lei é eliminar 
“obstáculos ao desenvolvimento 
econômico e social do país” e os 
“riscos de burocratização”.

Nova natureza jurídica dos 
conselhos profissionais

Entre os pontos principais do docu-
mento está a mudança da nature-

za jurídica dos conselhos profissio-
nais, que deixam de ser autarquias 
que pertencem à administração 
pública e passam a ser entidades 
privadas sem fins lucrativos.

Atualmente, os conselhos pro-
fissionais são tratados pela dou-
trina e pela jurisprudência como 
autarquias, embora tenham uma 
organização mais parecida com 
a de entidades privadas. Segun-
do o governo, a jurisprudência 
dos últimos anos deu entendi-
mentos discordantes sobre a 
natureza jurídica dos conselhos 
e a lei vem para preencher uma 
“lacuna constitucional”.”

Fonte: Gazeta do Povo

Hoje existem 29 conselhos de classe federais, como o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia



LIMPEZA DENTÁRIA GRATUITA EXCLUSIVA 
PARA SÓCIOS DO SINDICATO

Associados e dependentes do SINTTARESP também ganham desconto de 
40% nos procedimentos clínicos e 20% nas próteses dentárias.

Agende já sua consulta na DomDentes através do telefone (11) 2305-4173.

*Sindicalize-se e tenha direito a este benefício!



SINTTARESP REALIZA ENTREGA DE DOAÇÕES DA 
CAMPANHA DO AGASALHO

O mês de junho marcou a chegada da estação mais fria do ano e o Sindicato, 
preocupado com a população que vive em situação de vulnerabilidade social, 
realizou a Campanha do Agasalho 2019, que arrecadou diversas peças de rou-
pas, acessórios e cobertores que foram entregues na manhã do dia 11, na co-
munidade Parque Savoy City, zona leste da capital. Agradecemos a todos que 
fizeram doações e contribuíram para o sucesso dessa campanha.



O Sindicato está com uma campanha de sindicalização que premia novos 
associados. Imediatamente após a sindicalização, o novo sócio ganha 
uma camiseta com o logo da Radiologia.

Benefícios de ser sócio:

• Aumento salarial através da Convenção Coletiva de Trabalho.  

• Assessoria jurídicas nas áreas trabalhista, cível e previdenciária. 
 
• Descontos em mais de 70 empresas conveniadas, como faculdades, esco-
las de pós-graduação, cursos de idiomas, hotéis, clubes, clínicas médicas, 
odontológicas e outros serviços.
 
• E o mais importante: fortalecer a defesa dos direitos e a luta da nossa Categoria. 

Acesse o site www.sintaresp.com.br e confira todos os nossos parcerios.

FIQUE SÓCIO DO SINTTARESP!
DESFRUTE DE DIVERSOS CONVÊNIOS E GANHE UMA 

CAMISETA DA RADIOLOGIA



Graças à pressão do Sindicato, os profissio-
nais da Radiologia conquistaram o direito a 
melhores salários e condições de trabalho. 
Pois bem, isto tudo só se tornou possível de-
vido aos resultados positivos obtidos nas ne-
gociações coletivas.

É importante que todos saibam que negociar as 
Convenções Coletivas é difícil, pois envolve in-
teresses das empresas e do setor no qual elas 
estão inseridas. Sendo assim, o apoio dos tra-
balhadores é necessário para que a Categoria 
obtenha mais benefícios.

Participar e contribuir com o Sindicato significa 
preservá-lo e manter a luta contra o fim dos di-
reitos já conquistados, para que assim continue-
mos a alcançar novos patamares.

A sindicalização fortalece a nossa atuação, dando 
à entidade maior capacidade de requerer, junto 
aos órgãos públicos competentes, providências 

necessárias no combate as irregularidades da 
área, bem como nos dá forças para cobrar dos 
empregadores maior valorização e assegurar a 
manutenção de benefícios e avanços.

Incentivar os colegas de profissão a se tor-
narem sócios, nos permite também a conti-
nuidade do trabalho independente perante 
as empresas, possibilitando uma ação mais 
combativa. Portanto, a Classe deve ter o 
SINTTARESP como seu aliado e autêntico 
representante, além de colaborar para que 
ele se mantenha forte e representativo.

Diante dessa importância, lançamos uma cam-
panha de sindicalização que premia novos as-
sociados. Imediatamente após a sindicalização, 
o novo sócio ganha uma camiseta com o logo 
da Radiologia. Não perca tempo, acesse o site 
ou compareça em nossa sede e subsedes para 
fazer sua associação e começar agora mesmo 
a aproveitar de benefícios exclusivos.
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SINDICALIZE-SE, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

SUBSEDE BAURU
Rua Aviador Gomes Ribeiro,  
Quadra 39, nº 58 – Jd. Marambá
Bauru / SP - CEP: 17030-530
Fone: (14) 3010-9221
regionalbauru@sintaresp.com.br

SUBSEDE CAMPINAS
Av. Francisco de Paula Oliveira 
Nazareth, 1117 - Parque Industrial 
Campinas / CEP: 13031-440
Fone: (19) 3326-5662
regionalcampinas@sintaresp.com.br

SUBSEDE SOROCABA
Rua Rio de Janeiro, 201 - Centro   
Sorocaba / SP
CEP: 18035-450
Fone: (15) 3329-5333
regionalsorocaba@sintaresp.com.br

SUBSEDE VALE DO PARAÍBA
Praça Londres, 46 - Jardim Augusta  
São José dos Campos / SP
CEP: 12216-760
Fone: (12) 3207-9283
regionalvaledoparaiba@sintaresp.com.br
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