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JORNAL DO SINTTARESP EM DEFESA DOS PROFISSIONAIS DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS / OUTUBRO DE 2018 

PREJUÍZO! GASTOS DA DIRETORIA INTERVENTORA DO CRTR-SP          
COM DIÁRIAS, AUXÍLIOS-REPRESENTAÇÃO E JETONS ULTRAPASSAM  

R$ 350 MIL REAIS EM APENAS OITO MESES
Levantamento realizado no Portal da Transparência, demostra valores altíssimos pagos aos Conselheiros 

JORGE BIAGI 
SECRETÁRIO 

R$ 137.977,85
Diárias + Jeton + Aux. Representação + Passagem Aérea

AGNALDO SILVA
PRESIDENTE 

R$ 94.749,63
Diárias + Jeton + Aux. Representação + Passagem Aérea

GUILHERME VIANA
TESOUREIRO 

R$ 130.166,44
Diárias + Jeton + Aux. Representação + Passagem Aérea

 Diretoria Interventora do crtr-sp gastou R$ R$ 362.893,92
nos primeiros oito meses em que estiveram à frente do Regional

01/01/2018 A 31/08/2018

DELEGACIAS REGIONAIS DO CRTR-SP TÊM 
DESPESA DE R$ 97 MIL EM OITO MESES:   
AUXÍLIOS-REPRESENTAÇÃO PAGOS AOS    
DELEGADOS SOMAM A MAIOR QUANTIA
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!
ATENÇÃO:
NÃO CAIA 
NO GOLPE!

ALERTA AOS ESTUDANTES DE 
RADIOLOGIA: A VERDADE QUE SEUS 
PROFESSORES TENTAM ESCONDER!

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



EM CARGOS HONORÍFICOS, DIRETORIA INTERVENTORA E                             
DELEGADOS REGIONAIS DO CRTR-SP LEVAM “VIDA DE MARAJÁ”               

COM REMUNERAÇÕES ALTÍSSIMAS
Apesar de ocuparem cargos não remunerados em que a lei proíbe “salários”, Conselheiros e                 

Delegados recebem valores de causar inveja 

Somente entre os meses de ja-
neiro a agosto de 2018 os senho-
res Agnaldo Silva, Jorge Biagi 
Fernandes e Guilherme Antônio 
Ribeiro Viana, membros da diretoria 
executiva interventora, gastaram R$ 
362 mil com diárias, jetons, auxílios
-representação e passagens áreas 
(o cálculo foi feito com base nas 
informações disponíveis no Portal 
da Transparência do Regional).

Cabe esclarecer que os cargos 
de Conselheiros são meramente 
honorífi cos, ou seja, não há 
“salários” para exercer a ati-
vidade. Isto signifi ca que tais 
posições se assemelham a um 
trabalho “voluntário”. 

Desta maneira, é possível       
certifi car-se nas leis a seguir: 

O Art. 12 da Lei Federal 7.394/85, 
que regulamenta o exercício da 
profi ssão, diz que “Ficam criados o 
Conselho Nacional e os Conselhos 
Regionais de Técnicos em Radio-

logia, que funcionarão nos mesmos 
moldes dos Conselhos Federal e 
Regionais de Medicina, obedecida 
igual sistemática para sua estrutu-
ra, e com as mesmas fi nalidades 
de seleção disciplinar e defesa da 
classe dos Técnicos em Radiologia”.

Dito isto, destaca-se que o Art. 6º 
da Lei Federal 3.268/57, que dispõe 
sobre os Conselhos de Medicina, 
estabelece que “O mandato dos 
membros do Conselho Federal de 
Medicina SERÁ MERAMENTE 
HONORÍFICO (não pode receber 
“salários”) e durará 5 (cinco) anos”.

Porém, podemos claramente per-
ceber que estes senhores cria-
ram uma ESTRATÉGIA DIGNA 
DE GRANDES PRODUÇÕES 
HOLLYWOODIANAS PARA JUS-
TIFICAR A RETIRADA DE VALO-
RES EXORBITANTES em diárias, 
jetons, auxílios-representação e 
passagens áreas. 

Na prática, a principal atribuição do 

CRTR-SP é garantir a fi scalização 
do exercício ilegal da profi ssão. En-
tretanto, haja vista as últimas notí-
cias divulgadas pelo próprio Regio-
nal, eles não estão autorizados a 
fi scalizar e autuar estabelecimen-
tos odontológicos, da mesma for-
ma que não podem autuar biomé-
dicos em razão do despreparo da 
diretoria interventora, que não con-
seguiu reverter decisões judiciais 
prejudiciais à Categoria.  

Então, como justifi car esses va-
lores elevadíssimos dos interven-
tores? Pois os números mostram 
que o trio da executiva está le-
vando uma verdadeira “vida de 
marajá” às custas do dinheiro 
público, ou melhor dizendo, gra-
ças as suas anuidades, profi ssio-
nais da Radiologia. Parece justo? 
Enquanto você está desemprega-
do devido a invasão de profi ssio-
nais alheios à Radiologia na área, 
Agnaldo, Jorge e Guilherme rece-
bem quantias absurdas, notoria-
mente proibidas por lei.
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Apesar de ocuparem cargos não remunerados em que a lei proíbe “salários”, Conselheiros e                 
Delegados recebem valores de causar inveja 

Em um rápido levantamento, 
observamos também a duplicidade 
de lançamentos nos meses de ju-
nho e julho de 2018 dos valores re-
ferentes a auxílios-representação 
e jeton. De acordo com o Memo-
rando n° 036/2018 do CRTR - 5º 
Região, ocorreu um lançamento 
incorreto do que se refere ao “je-
ton” recebido pela diretoria inter-
ventora por sua participação em 
reuniões no mês de junho. Pas-
mem senhores, em uma simples 
busca notamos que 1 mês no 
CRTR-SP tem entre 36 e 39 dias, 
para que eles possam receber 
ainda mais “gratifi cações”. 

Contudo, ao consultarmos o mês 
de julho/2018 é possível verifi car 
dois lançamentos distintos em 
datas divergentes. Logo, deixa-
mos a pergunta: Qual o verda-
deiro montante recebido por 
Agnaldo, Jorge e Guilherme?

DébitoHistóricoLancData

CRTR/SP
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

CNPJ: 59.575.555/0001-04

2.800,00Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10
jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com
deliberações no mês de junho de 2018.

1141002/07/2018

2.800,00Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente
a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com
deliberações no mês de junho de 2018.

1141102/07/2018

2.800,00Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços
prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva
Interventora com deliberações no mês de junho de 2018.

1141202/07/2018

2.800,00Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados, referente
a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com
deliberações no mês de julho de 2018.

1197726/07/2018

2.800,00Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10
jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com
deliberações no mês de julho de 2018.

1197826/07/2018

2.240,00Valor empenhado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços
prestados, referente a 08 jetons quando da participação em reunião da Diretoria Executiva
Interventora com deliberações no mês de julho de 2018.

1199827/07/2018

1024126/06/2018

1024326/06/2018

1024526/06/2018

Lanc

já em julho OS VALORES dos jetons 
foram lançados novamente

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

DébitoHistóricoProcLancData

2.800,00Liquidado a AGNALDO DA SILVA, liquidação  do empenho 549, INTERNET BANKING 092222,
RECIBO/FATURA 223/2018 ref. a Valor empenhado a AGNALDO DA SILVA, pela aquisição ou
serviços prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião da Diretoria
Executiva Interventora com deliberações no mês de junho de 2018.

1024126/06/2018

2.800,00Liquidado a JORGE BIAGI FERNANDES, liquidação  do empenho 550, INTERNET BANKING
000117549, RECIBO/FATURA 222/2018 ref. a Valor empenhado a JORGE BIAGI FERNANDES,
pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 jetons quando da participação em reunião
da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no mês de junho de 2018.

1024326/06/2018

2.800,00Liquidado a GUILHERME ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, liquidação  do empenho 551, INTERNET
BANKING 000117553, RECIBO/FATURA 223/2018 ref. a Valor empenhado a GUILHERME
ANTÔNIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 10 jetons quando
da participação em reunião da Diretoria Executiva Interventora com deliberações no mês de
junho de 2018.

1024526/06/2018

PAGAMENTO DE JETONS DESTINADO A DIRETORIA INTERVENTORA DO CRTR-SP
APRESENTAM DUPLICIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO!

É importante frisar que na adminis-
tração pública é obrigatória a rea-
lização de processos econômicos 
para justifi car os gastos existentes e 
comprovar a legalidade dos mesmos. 
(Vide Acórdão do TCU 1948/2012).

Verifi ca-se que nesses processos 
devem constar relatórios por escrito 
das atividades desempenhadas, 
acompanhados de:

• Notas fi scais de hotelaria;  
• Notas fi scais de restaurantes;
• Notas fi scais de combustíveis;
• Notas fi scais de passagens áreas, 

dentre outros.

Como podemos atestar a veracidade 
de tais informações disponibiliza-
das no portal, se eles não cumprem 
com a lei da transparência, isto é, 
não trazem a público documentos 
comprobatórios com ‘chancelas’ do 
TCU ou notas fi scais! VERGONHA! 

RESOLUÇÃO CONTER Nº 12/2017 QUE REGULAMENTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA, 
JETON, AUXÍLIOS-REPRESENTAÇÃO E REEMBOLSO NO SISTEMA CONTER/CRTR’S
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DELEGACIAS REGIONAIS TÊM DESPESA DE R$ 97 MIL EM OITO MESES:                                     
AUXÍLIOS-REPRESENTAÇÃO PAGOS AOS DELEGADOS  SOMAM A MAIOR QUANTIA

Ainda de acordo com o Portal da 
Transparência da entidade, os 
gastos realizados pela Direto-
ria Interventora com as dele-
gacias regionais alcançaram o 
montante de quase R$ 97 mil en-
tre o período de janeiro a agosto 
deste ano. Desta cifra, R$ 89 mil 
foram usados para bancar os au-
xílios-representação (termo “fanta-
sioso” para mascarar os supostos 
“salários”) pagos aos delegados. 
Práticas essas que o Juiz Sérgio 
Moro tem combatido na Lava Jato.

A forma como Agnaldo, Jorge e 

Guilherme vem gastando o dinheiro 
do Regional, sem fazer economia 
é, deveras, preocupante. E de 
onde vem essa dinheirama toda? 
Das suas anuidades é claro! Sabe 
aqueles boletos que chegam nas 
suas casas com uma “pontualidade 
britânica”? Pois bem, é a partir des-
sa arrecadação que são pagas as 
despesas altíssimas mencionadas 
acima.

O investimento irrisório em no-
vas tecnologias e os gastos 
exorbitantes com o custeio das 
delegacias, que sequer vemos 

resultados efetivos, demonstram 
as prioridades dos interventores 
do CRTR - 5ª Região.

Mas, afi nal, o que será que os 
delegados fazem já que não po-
dem fi scalizar? Relatos dão con-
ta que Sergio Roberto Zullo (del-
egado de São José do Rio Preto) 
vende “doces” durante o expedi-
ente, no mais não sabemos ao 
certo o que os demais delegados 
têm feito, uma vez que estão im-
pedidos de fi scalizar. Por não te-
rem função, seriam os delegados 
supostos “funcionários fantas-
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DELEGACIAS REGIONAIS TÊM DESPESA DE R$ 97 MIL EM OITO MESES:                                     
AUXÍLIOS-REPRESENTAÇÃO PAGOS AOS DELEGADOS  SOMAM A MAIOR QUANTIA

mas” contratados para justifi car 
esses altíssimos “salários” pagos 
com as suas anuidades?

Fato é que gastos excessivos 
como estes podem acarretar pre-
juízo ao erário. Percebam que 
todos os documentos disponibi-
lizados no Portal da Transpar-
ência não possuem nenhuma 
‘chancela’ do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), que ateste 
a veracidade dos mesmos. Por 
que será? Notem que tais dados 
foram discriminados por eles, 
mas será que esses números 
procedem ou são muito maiores? 

Fique atento você também aos 
gastos dos interventores do 
CRTR-SP. Basta acessar o Por-
tal da Transparência e verifi car 
as informações sobre receitas, 
despesas, passagens áreas, 
jetons e auxílios-representação. 
Vale lembrar que quanto mais 
engajados os profi ssionais das 
Técnicas Radiológicas forem ao 
fi scalizar como está sendo aplica-
do o dinheiro do Regional, meno-
res são as chances de casos de 
corrupção e desvio de recursos! 
Faça a sua denúncia através do 
site do Ministério Público Federal.

É realmente entristecedor per-
ceber que os conselhos de 
classe da Radiologia não se 
preocupam em capacitar os 
profi ssionais da área e trazer 
novas tecnologias à Catego-
ria. Realizam viagens e mais 
viagens, mas nem ao menos 
divulgam conteúdos pertinen-
tes a essas atividades. Nos 
diga: Você teve acesso a no-
vas tecnologias? Participou de 
cursos de capacitação? Rece-
beu alguma revista de caráter 
educacional? Pois até onde 
sabemos a última revista lança-
da pelo CRTR-SP não possuía 
qualquer cunho científi co, edu-
cativo, informativo ou de orien-
tação social, tendo como objeti-
vo apenas a promoção pessoal 
de seus interventores. 

Os interventores do CRTR - 5ª 
Região não estão preocupados com 
você, profi ssional da Radiologia, na 
verdade, eles são meros cobra-
dores de impostos, que ameaçam 
suspender seu registro caso você 
não pague em dia suas anuidades. 
É óbvio que isso acontece para que 
eles possam manter a arrecadação 
satisfatória para poderem continuar 
com suas vidas de luxo. 

Categoria: O intuito dessa 
matéria é levar informação e 
transparência a todos, pois vocês 
têm o direito e dever de fi scalizar 
os interventores e os delegados 
regionais do CRTR-SP, bem como 
saberem onde estão aplicando o 
dinheiro das suas anuidades! 
Vocês merecem saber, vocês 
merecem respeito!

VAMOS DEIXAR AQUI 
UMA REFLEXÃO: SE A 

LEI DIZ QUE O CARGO DE                
CONSELHEIRO É HONORÍ-

FICO (NÃO PODE RECEBER 
“SALÁRIOS”) POR QUE 
SERÁ QUE ELES LUTAM 

TANTO PARA SE MANTER 
NO PODER?

LEMBRANDO QUE TODOS 
ESTES VALORES EXORBI-

TANTES NÃO HÁ RETENÇÃO 
DE IMPOSTO DE RENDA!

PROFISSIONAIS: SERÁ 
QUE O SISTEMA CONTER/
CRTR’S ACHA QUE VOCÊS 
SÃO TÃO INGÊNUOS? SE 
ELES NÃO PODEM FISCA-
LIZAR COMO JUSTIFICAR 

ESSES GASTOS?

QUASE 1 MILHÃO DE REAIS!
diárias + jetons + aux. representação + passagem aérea

EM OITO MESES, DIRETORIA EXECUTIVA DO CONTER, 
DIRETORIA INTERVENTORA  E DELEGADOS REGIONAIS 

DO CRTR-SP EMBOLSARAM r$ 921.593,22!

período: janeiro a agosto de 2018

POUCO TRABALHO, MUITO DINHEIRO!

fonte: portal da transparência conter e crtr-sp  

Diretoria Interventora CRTR-SP
Agnaldo Silva
Jorge Biagi Fernandes 
Guilherme Antônio Ribeiro Viana 

Delegados Regionais CRTR-SP 
Juliano Amadio      Dilson Cuba Matos 
Rodrigo Favaro      Sergio Zullo
André Luiz

Diretoria CONTER
Manoel Viana 
Adriano Célio Dias
Abel dos Santos 
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PARAÍSO DOS PRIVILÉGIOS: DIRETORIA EXECUTIVA DO 
CONTER, DIRETORIA INTERVENTORA E DELEGADOS                

REGIONAIS DO CRTR-SP GASTAM QUASE 1 MILHÃO DE 
REAIS COM DIÁRIAS, AUXÍLIOS-REPRESENTAÇÃO E JETONS

Pg. 06

Valores extraídos dos Portais da Transparência comprovam uma verdadeira “farra” com os                     
recursos das Autarquias Federais nos últimos oito meses

Comprar uma Ferrari, dar uma 
volta ao mundo ou adquirir uma 
casa na Espanha? O que você, 
profi ssional da Radiologia, faria 
se tivesse 1 milhão de reais para 
gastos pessoais?

Muito provavelmente você não 
faz ideia de como juntar esse 
dinheiro. Parece uma realida-
de muito distante ter esse va-
lor na sua conta bancária, não 
é mesmo? Mas para a Diretoria 
Executiva do CONTER é algo 
rotineiro, haja vista que em ape-
nas oito meses, eles já gastaram 
o montante de R$ 461.809,30 
em passagens aéreas, diárias, 
auxílios-representação e jetons. 

Por sua vez, os senhores Agnaldo 
Silva, Jorge Biagi Fernandes e 
Guilherme Antônio Ribeiro Viana, 
membros da Diretoria Intervento-
ra do CRTR-SP, em conjunto com 
os seus Delegados Regionais, 

gastaram, no mesmo período, a 
quantia de R$ 459.783,92. 

Engana-se quem chegou a acre-
ditar que “supersalários” e “privilé-
gios” era algo a ser retratado apenas 
em reportagens que envolvem a 
Operação Lava Jato. Ao contrário do 
que afi rma o famoso ditado “Qual-
quer semelhança, é mera coincidên-
cia”, não é por acaso que os valores 
das anuidades são tão altos, uma 
vez que é necessário a existência de 
muitos milhões reais para arcar com 
todas estas despesas. 

Lamentavelmente, o desalento da 
Categoria não se limita a inefi ciên-
cia do Sistema CONTER/CRTR’S 
em fi scalizar o exercício ilegal da 
profi ssão, sendo este somente a 
ponta do iceberg. Durante os úl-
timos anos, a administração do 
Conselho Nacional se recusa a re-
alizar uma auto-refl exão e encarar 
a triste realidade da Radiologia. 

A partir desta resistência, já era de 
se esperar que o desempenho do 
CONTER tenha deixado a desejar, 
uma vez que defender a Classe 
demanda “muito trabalho”. Com 
isso, é mais fácil tentar iludir os 
profi ssionais com cenários irreais, 
através de discursos fantasio-
sos de que a profi ssão não corre 
qualquer risco de extinção, ao in-
vés de realmente lutar por aqueles 
que merecem grandes esforços. 

O mais assustador de tudo isso é 
que enquanto os profi ssionais da 
Radiologia sofrem com a invasão 
de profi ssionais alheios à área, os 
integrantes da Diretoria Executiva 
do Conselho Nacional e da Diretoria 
Interventora do CRTR-SP parecem 
pouco se importar, a julgar pelos va-
lores exorbitantes de “verbas indeni-
zatórias” que os mesmos embolsam 
mensalmente. Os altos “salários” 
ocorrem por uma série de gratifi ca-
ções previstas institucionalmente. 
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Valores extraídos dos Portais da Transparência comprovam uma verdadeira “farra” com os                     
recursos das Autarquias Federais nos últimos oito meses

Para se ter uma ideia do tamanho 
do “desfalque” nos cofres das 
Autarquias, segundo a Resolução 
n° 08/2017, que regulamenta o 
pagamento de diária, jeton, auxí-
lios-representação e reembolso 
no Sistema CONTER/CRTR’S, 
“É garantido somente a Conse-
lheiros e Diretores dos Conselhos 
Nacional e Regionais de Técnicos 
em Radiologia, quando do com-
parecimento à reunião delibera-
tiva, a percepção de jetons por 
Reunião Ordinária/ Extraordinária 
ou Reunião de Diretoria”, ou seja, 
apenas por comparecer às reuni-
ões, os Conselheiros recebem a 
quantia de R$ 350 reais. Já no que 
se refere as diárias, os mesmos 
dispõem da quantia de R$ 700 
reais para bancar a sua estadia. 

Diante disto, o SINTTARESP fez um 
levantamento entre os meses de 
janeiro a agosto de 2018. Após 
analisar os arquivos, planilhas e 
tabelas disponíveis nos Portais da 
Transparência, uma avalanche de 
números demonstrou que, coleti-
vamente, a Diretoria Executiva 
do CONTER, bem como a Di-
retoria Interventora e os Dele-
gados Regionais do CRTR-SP, 
embolsaram o montante de 
R$ 921.593,22, isto é, quase  1 
milhão de reais.

Diretoria Interventora CRTR-SP

• Agnaldo Silva – R$ 94.749,63
• Jorge Biagi – R$ 137.977,88
• Guilherme Antônio Ribeiro 

Viana – R$ 130.166,44 

Delegados Regionais CRTSP

• Delegacia de Campinas  
Delegado Juliano Amadio 
R$ 14.000,00

• Delegacia de Ribeirão Preto 
Delegado Rodrigo Travaini 
R$ 19.040,00

• Delegacia de Santos 
Delegado Andre Luiz 
R$ 19.600,00

• Delegacia de S. J. do Rio Preto 
Delegado Sergio Roberto Zullo 
R$ 21.600,00

• Delegacia de Bauru 
Delegado Dilson Cuba Matos
 R$ 17.550,00

Os senhores Manoel, Abel e 
Adriano, defi nitivamente, não 
escondem a boa vida que levam! 
No Portal, ainda é possível verifi car 
registros, os quais comprovam que 
os Conselheiros realizaram, ao lon-
go deste curto período de tempo, 
diversas viagens nacionais e in-
ternacionais, sob a justifi cativa de 
que estariam participando de con-
gressos, conferências e reuniões. 
No entanto, desde que assumiram 
o cargo, nenhuma nova tecnolo-
gia foi apresentada, tampouco foi 
possível observar retornos signifi -
cativos para a profi ssão.

Não é de hoje que as despesas 
excessivas por parte do CONTER 
causam espanto. No fi nal de 2017, 
o Sr. Manoel Viana e sua secretária, 
Lorena Vieira, foram a República Do-
minicana no Caribe durante a XI Jor-
nada Panamericana de Tecnologia 
Médica. Este “breve passeio”, cus-
tou nada menos que R$ 15.165,00 
aos cofres da Autarquia. Pelo visto 

as mordomias não irão parar por aí 
e os passeios por parte dos Consel-
heiros continuarão a pesar no bol-
so dos profi ssionais das Técnicas 
Radiológicas, que pagam, muitas 
vezes, com grande difi culdade, as 
anuidades caríssimas. 

Por esta e outras, que espera-
mos no mínimo uma prestação 
de contas transparente, detalhada 
e precisa com o rigoroso cumpri-
mento dos parâmetros legais. É 
de suma importância destacar que 
a Diretoria Executiva não pode 
receber qualquer tipo de remu-
neração, pois este cargo possui 
caráter honorífi co e, consequen-
temente, não há “salários” para 
desempenhar as atividades.

Considerando que a divulgação 
destes valores permite que 
os profi ssionais das Técnicas 
Radiológicas cobrem respostas 
do Sistema CONTER/CRTR’S, 
sugerimos que todos entrem em 
seus canais de comunicações e 
peçam explicações. Aconselha-
mos também que realizem uma 
supervisão contínua dos Portais 
da Transparência, verifi cando 
as despesas dos Conselheiros. 
Envie sua denúncia para o 
Ministério Público Federal.



O Conselho Regional admitiu que não pode autuar biomédicos. É exatamente isso que você está 
lendo. Dessa vez, por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRT-3), que defende o fato 
dos profissionais formados em biomedicina estarem aptos a exercerem os serviços de radiografias e 
atuarem sob supervisão médica no radiodiagnóstico. 

Isto posto, surge o seguinte questionamento: Qual a funcionalidade do Sistema CONTER/CRTR’S, 
uma vez que os mesmos alegam que estão “impedidos” de realizar a sua principal função no diz 
respeito ao combate do exercício ilegal da profissão? Infelizmente, os profissionais das Técnicas 
Radiológicas estão à mercê de um Órgão totalmente inoperante. Estranho seria se fosse diferente!

DIRETORIA INTERVENTORA DO CRTR-SP AFIRMA QUE NÃO 
PODE AUTUAR BIOMÉDICOS
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DIRETORIA INTERVENTORA DO CRTR-SP AFIRMA QUE NÃO 
PODE AUTUAR BIOMÉDICOS

ALERTA AOS ESTUDANTES DE RADIOLOGIA:                                                    
A VERDADE QUE SEUS PROFESSORES TENTAM ESCONDER!

Você está prestes a entrar em uma profi ssão à beira do caos. Sabia?

Se formar e não conseguir em-
prego é algo extremamente frus-
trante. Pois este é o futuro dos 
estudantes de Radiologia. Essa é 
a verdade que seus professores 
tentam esconder, já que eles 
precisam garantir o emprego 
deles e, para isso, você precisa 
pagar a sua mensalidade.

Não é vantajoso para os docentes 
e para as escolas serem honestos 
com você, mas nós seremos. A 
Radiologia está próxima de sua 
extinção. É isso mesmo! Por mais 
que a verdade doa, ela é neces-
sária nesse momento. 

Ingressar na área se tornou uma 
missão impossível. Sabe por quê? 
NÃO HÁ VAGAS. A profi ssão 
sofre com o que chamamos de 
“invasão”, isto é, profi ssionais com 
outras formações migram para 
Radiologia e ocupam desenfrea-
damente os postos de trabalhos 
que deveriam ser preenchidos por 
Técnicos e Tecnólogos, devida-
mente habilitados. 

E por que isso acontece?  Dois 
motivos. O primeiro deles, 
está relacionado ao fato do 
Sistema CONTER/CRTR’S (Con-
selho de Classe responsável pela 
fi scalização do exercício ilegal da 
profi ssão) não estar autorizado a 

fi scalizar e autuar estabelecimen-
tos odontológicos, assim como 
não pode autuar biomédicos, ou 
seja, a única funcionalidade dos 
Conselhos Nacional e Regional 
passou a ser a cobrança de anui-
dade, que nós não sabemos se 
seus professores te contaram, 
mas é bem “salgada”!

A segunda razão, é que existem ca-
tegorias que trabalham mais e ga-
nham menos para desempenhar as 
mesmas funções que você. O que 
isso quer dizer? Eles possuem uma 
jornada de trabalho de 44 horas se-
manais enquanto os profi ssionais 
da Radiologia têm jornada especial 
de 24 horas semanais, determina-
da por lei. Além disso, o piso salarial 
deles é menor.

Não precisa pensar muito para 
chegar a uma conclusão bastan-
te óbvia. Qual profi ssional é fi nan-
ceiramente mais rentável para os 
patrões? O que trabalha mais e 
ganha menos ou o que trabalha 
menos e ganha mais? Bingo! 
Acho que você matou a charada! 

Conseguiu ter uma ideia de como 
se encontra a profi ssão? Triste não 
é mesmo. E o pior... os professores 
que te dão aula são os mesmos 
que lecionam para os estudantes 
de outras categorias, que no futuro 

serão aqueles que tirarão a sua 
vaga no mercado de trabalho. 

Isso já seria o sufi ciente para 
qualquer um repensar a escolha 
do seu curso. Mas não acabou. 
Como dito acima, além do Sistema 
CONTER/CRTR’S não poder fi scali-
zar o exercício ilegal da profi ssão, ele 
estaria supostamente envolvido em 
diversos escândalos de corrupção. 
Rombos milionários em seus cofres 
e gastos surreais em diárias, jetons, 
auxílios-representação e passagens 
áreas. O que demonstra que seu 
conselho de classe tem muitas pre-
ocupações, mas com certeza você 
não está entre elas. 

Apesar de doloroso esse alerta 
precisa ser repassado. Ainda que 
seus professores não quisessem 
que soubesse, achamos impor-
tante mantê-los informados sobre 
o que realmente se passa na pro-
fi ssão! Agora, as considerações 
fi nais você mesmo pode fazer. 

SERÁ QUE ESSA É             
REALMENTE A PROFISSÃO 
QUE VOCÊ SONHOU? VALE 

A PENA INVESTIR O SEU       
DINHEIRO E MESMO ASSIM 
FICAR DESEMPREGADO? 

O AVISO FOI DADO.              
A DECISÃO É SUA!

!
ATENÇÃO:
NÃO CAIA 
NO GOLPE!
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SEDE DE SÃO PAULO
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O JORNAL É UMA PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO DE IMPRENSA: MARCIO MARTINS DOS ANJOS
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

A onda de denúncias que vieram à tona nas 
últimas semanas envolvendo o Sistema CON-
TER/CRTR’S são consequências das provas 
irrefutáveis que provém dos próprios portais 
da transparência da entidade. Percebam que 
inúmeras ilicitudes estão sendo reveladas, pois 
hoje temos maior quantidade de informações e 
mais liberdade para denunciar tais ilegalidades. 
Em tempos de Lava Jato, não podemos deixar 
nada passar despercebido.  

Os números são estarrecedores! Quase 1 mi-
lhão de reais gastos com despesas dos conse-
lheiros do nacional, interventores do regional 
de São Paulo e seus delegados. Como justifi-
car esse montante? Se é que isso é possível!

Com uma estratégia de sair pela tangente, 
para não se queimar ainda mais com a Ca-
tegoria, o CONTER anunciou que não irá au-
mentar o valor das anuidades para 2019 e di-
vulgou tal fato como “boa notícia”. Me soa um 
tanto irônico isso, pois bom mesmo seria se 
tivéssemos o dinheiro das anuidades sendo 
investido em ações e projetos benéficos aos 
profissionais da Radiologia ao invés de utilizá
-lo em pagamentos de diárias, jetons, auxílios
-representação e passagens áreas.

Enquanto a Classe clama por melhorias, sem 
qualquer constrangimento, os Conselheiros 
“se permitem” continuar viajando, usufruindo 
de regalias, e o pior: utilizando as menciona-
das verbas como subterfúgio para possivel-
mente aumentar as próprias ‘remunerações’, 
as quais sabemos que não devem existir por 
se tratar de cargos honoríficos.

A que ponto chegamos! Uma realidade que não 
gostaríamos de estar presenciando, porém não 
temos como fugir dela. Precisamos enfrentá-la, 
cobrar explicações, exigir respeito. Apenas as-
sim conseguiremos manter a Radiologia “viva”!

Sabe aquela velha frase “Se quer algo bem 
feito, faça você mesmo”? É isso, não podemos 
esperar que os colegas de profissão lutem em 
favor dos nossos próprios interesses. Vamos 
“arregaçar as mangas” e fazer a nossa parte!   

Jonas Pereira
Presidente Interino do SINTTARESP

PALAVRA DO PRESIDENTE 


