
Publicação do Sindicato dos Empregados Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia Diagnóstico por Imagem e Terapia do Estado de São Paulo

‘’Valorize quem promove a ética e a transparência.’’

EMPRESAS MIRAS E SAMIR CONSTROEM IMPÉRIO 
FRAUDULENTO COM A CONIVÊNCIA DO GOVERNO 

DO ESTADO DE SP
   As Empresas Miras e Samir estão construindo um verdadeiro império prestando serviços para a OSS Santa Catarina.  

Através de documentos constatamos que estas Empresas estão sendo constituídas de maneira ilegal onde os Senhores 

Alfredo e Ivanio que são donos e sócios das duas Empresas e possuem vários sócios cotistas infringindo várias leis, além 

disso, sonegam impostos e prestam serviços que não estão autorizados em seus registros.

   O dinheiro público passa por um grande esquema até chegar efetivamente no serviço de radiologia, e como resultado a 

categoria é lesada perdendo seus direitos, como piso salarial, acordo coletivo entre outros, este absurdo tem acontecido 

em várias instituições, além disto, é oferecido um serviço de péssima qualidade onde a população vem sofrendo com 

descaso ocorrido, ficando por horas em filas de espera para ser atendido pelo serviço de radiologia.  A SAÚDE PEDE 

SOCORRO.

   A fraude é sempre a mesma, o Governo destina a verba para a Secretaria da Saúde, que envia para o OSS Santa 

Catarina, passando pelo SEDI I e chegando às terceirizadoras Mirras e Samir que por sua vez vai destinando para vários 

locais, como as Ames e Hospitais. Portanto o final também é sempre o mesmo, dinheiro nos bolsos das terceirizadoras e 

os profissionais da radiologia no prejuízo.

   Já que até o momento não foi tomada nenhuma providência, o Sintaresp entrou com uma denuncia junto ao Ministério 

Público do Trabalho para cobrar medidas o mais rápido possível, porque esta situação absurda não pode continuar. Os 

profissionais da radiologia não podem ficar a mercê de Empresas e pessoas que sobrevivem para enganar o próximo, por 

isto o Sindicato exige uma resposta imediata esclarecendo como este impasse  será resolvido. 

 Observe como o esquema é feito e o detalhe que nos chama a atenção é que em todos os casos apurados a 

OSS Santa Catarina está envolvida.

DENUNCIAS DO SINTARESP TIRA JOSÉ PAIXÃO 
DA PRESIDÊNCIA DO CRTR/SP 5ª REGIÃO

Através de denuncias feitas pelo Sintaresp contra o Sr. José Paixão de Novaes, o 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) está analisando a 
SUSPENSÃO  do mesmo para previnir crime de desobediência à ordem 
administrativa, e ainda possível simulação jurídica de exercício ilegal de 
função pública.

Além desta medida, também está sendo cogitada a suspensão da Diretoria 
Executiva do Conter, por pelos menos 180 dias até a conclusão das investigações 
dos autos dos processos administrativos nºs 85/86/87/  2013.

A verdade esta vindo à tona, e prosseguiremos com as denuncias até limpar definitivamente toda corrupção que existe na radiologia.

Agradecemos ao Conter e a Presidente Valdelice, e também os esforços da Fenatra( Federação Nacional dos 
Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia)  pois sabemos que estes órgãos são sérios, prezam pela 

verdade e estão ao lado da radiologia.

MORALIZAÇÃO JÁ.

Existem ainda outras OSS envolvidas como Associação da Saúde da família, Seconsi, Cejam, SPDM, Albert 

Einstein, Fundação ABC, FIDI, São Camilo, Santa Marcelina de Cidade Tirantes, SEDI I, II e III, Santa Casa de 

Misericórdia de São  Paulo, Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, Sirío Libanês e muitos outros.

    Não é a primeira vez que o Sintaresp faz este tipo de denúncia e espera que em poder do Ministério Público 

algo seja feito. Mas o que nos indaga é: até que ponto o Governo e a Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo são alheios a este repasse? Por que não destinar a verba diretamente ao órgão que deve ser beneficiado 

ao invés de passar por tantos intermediários? Parece óbvio, não?!
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EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO:

Assembleia Geral no dia 
02.12.13

O Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em 

Radiologia Diagnóstico por Imagens e Terapia no Estado de 

São Paulo/SP - SINTARESP, no uso de suas atribuições 

legais  e  estatu tár ias,  convoca os TÉCNICOS, 

TÉCNÓLOGOS E AUXILIARES, associados ou não, a 

participarem da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 02 

de dezembro de 2013 (segunda feira), no Sede do 

Sindicato, na Rua Demini, 471, Penha França – Vila 

Matilde/SP, a instalar-se, em 1ª. Convocação, às 09 horas - 

com metade mais um dos sindicalizados - e, em 2ª. 

Convocação, às 09 horas e 30 minutos – com qualquer 

número de presentes (conforme art. 22 do Estatuto), tendo 

a seguinte pauta:

1 Apresentação de eventual Recurso pela DIRETORA 
RENATA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, 
técnica em radiologia, RG: 28.156.363-9 - CPF: 
265.164.128-63, residente à Av: Itaquaquecetuba, 
3D- Carapicuíba - SP - Cep: 06385-770, conforme 
decidido na Reunião da Diretoria do SINTARESP 
ocorrida em 21 de novembro de 2013.

2 Apreciação do eventual Recurso;

3 Definição da eventual penalidade nos termos do 
Estatuto do Sintaresp;

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO:

Assembleia Geral no dia 
07.12.13

O Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em 

Radiologia Diagnóstico por Imagens e Terapia no Estado de 

São Paulo/SP - SINTARESP, no uso de suas atribuições legais 

e estatutárias, convoca os TÉCNICOS, TÉCNÓLOGOS E 

AUXILIARES, associados ou não, a participarem da 

Assembleia Geral Extraordinária, no dia 07 de dezembro de 

2013 (sábado), no Sede do Sindicato, na Rua Demini, 471, 

Penha França – Vila Matilde/SP, a instalar-se, em 1ª. 

Convocação, às 09 horas - com metade mais um dos 

sindicalizados - e, em 2ª. Convocação, às 09 horas e 30 minutos 

– com qualquer número de presentes (conforme art. 22 do 

Estatuto), tendo a seguinte pauta:

1 Apresentação defesa do DIRETOR  RAIMUNDO 
RODRIGUES DE SOUZA FILHO, brasileiro, casado, 
técnico em radiologia, RG: 32.544.413-4 - CPF: 
327.358.473-49, conforme decidido na Reunião da 
Diretoria do SINTARESP ocorrida em 21 de novembro de 
2013.

2 Abandono do Cargo por diversos diretores conforme 
publicado no Diário Oficial do dia 15 de novembro de 
2013, diante de sua ausência das atividades do 
SINTARESP, conforme deliberado na Reunião da 
Diretoria do SINTARESP ocorrida em 21 de novembro de 
2013.

3 Definição da eventual penalidade nos termos do Estatuto 
do Sintaresp;

FESTA EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS 
REÚNE MAIS DE 2500 PESSOAS

   Nem o mal tempo atrapalhou a festa realizada ontem dia 17 em homenagem aos 
profissionais da radiologia, foi um dia incrível em que todos puderam se divertir e curtir a 
vontade.
   Muitas atrações passaram pela festa como os desenhistas malucos, a Drag Queen que 
fez o maior sucesso, a dupla de professores de zumba que colocaram todos para dançar, 
além dos homens sombra que divertiram a garotada.
   Tivemos também presenças ilustres como a do Sr. Onofre, Presidente Estadual da 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e o Sr. Adilson Presidente 
Nacional da CTB, além disso, recebemos também a equipe do Deputado Antonio Bulhões.
   O futebol interhospitalar teve como vencedor o AMA Juscelino que após o jogo recebeu o 
troféu e as medalhas pelas mãos do Presidente Sincler que comandou a festa junto com a 
Diretoria com muita alegria. As crianças saíram felizes da vida com os presentes que foram 
distribuídos, nenhum pequeno ficou de fora e teve ainda o sorteio de vários brindes como 
faqueiros, panelas elétricas, quites de cozinhas e o mais esperado: A camiseta oficial do 

Corinthians autografada pelos jogadores!
   Além de tudo isso, teve comida e bebida a vontade, algodão doce, sorvete, frutas, cachorro quente e claro um churrasco de primeiríssima 
qualidade, a estimativa é que mais de 2.500 pessoas estiveram na festa.  O clima foi de confraternização e todos os profissionais de 
radiologia foram homenageados com muito carinho e alegria.
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