www.sintaresp.com.br

JORNAL DO SINTTARESP EM DEFESA DOS PROFISSIONAIS DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS / MAIO de 2018

PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DE SÃO PAULO DECIDEM MANTER ESTADO DE GREVE ATÉ QUE
AS REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA SEJAM ATENDIDAS
Trabalhadores irão permanecer mobilizados até obterem um posicionamento definitivo da Instituição

Os profissionais da Radiologia
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo decidiram
manter estado de greve em assembleia extraordinária realizada, na manhã desta quarta-feira
(16), na Praça Adib Jatene, a fim
de pressionar a administração do
Hospital a atender às reivindicações da Categoria. Na ocasião,
estiveram presentes representantes do SINTTARESP e um
grande número de profissionais.
O presidente, Sinclair Lopes,
acompanhado do Coordenador do Departamento Jurídico,
William Rezende, e representantes da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do

Brasil (CTB) se reuniram com
a Superintendência do Hospital
das Clínicas da FMUSP para
debater sobre a decisão judicial da Ação Civil Coletiva de
n° 0000681-61-2014-5-02-0013
postulada pelo Sindicato, que
concedeu férias semestrais de
20 dias e o pagamento de dois
salários mínimos, mais adicional de insalubridade aos profissionais da Radiologia.

Subprocuradoria da Procuradoria Judicial - Hospital das Clínicas, Mirna da Guia Martins, o
Coordenador Núcleo de Gestão
de Pessoas, José Luis de Lira e
a Assessora Jurídica do Núcleo
Especializado em Direito, Solange Gonçalves Roja Potecasu.

Profissionais da Radiologia do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Instituto do Coração e Instituto
de Radiologia do Hospital das ClíRepresentando o HCFMUSP, nicas, também foram convidados
participaram da reunião o Supe- a acompanhar o encontro.
rintendente, Antonio José Rodrigues Pereira, a Coordenadora Entre os assuntos que compudo Núcleo Especializado Direito, seram a pauta de discussão poMaria Mathilde Marchi, a Pro- demos destacar:
curadora da Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo – 11ª • Aplicação da decisão proferida

na Ação Civil Coletiva para toda
a Categoria indistintamente;
• Impossibilidade da extensão
imediata pela Superintendência
em razão da decisão judicial;
• Proposta de solução administrativa para resolução do impasse constante na desigualdade
causada pela decisão judicial;
• Pauta de reivindicação de Acordo Coletivo Geral apresentado
em 07 de fevereiro de 2018.

va para a diferença salarial com
possibilidade de instalação de
dissídio coletivo ou acordo em
execução nos autos da Ação
Civil. Além disto, a Superintendência demonstrou intenção de
recorrer às instâncias competentes visando solução administrativa, focada, no momento,
na diferença salarial.

Embora os trabalhadores entendam que o Hospital se posicioApós uma longa discussão de nou favorável em atender a paucada um dos tópicos, ficou es- ta de reivindicações e, portanto,
tabelecido que o SINTTARESP concordaram em aguardar uma
formulará uma petição endere- resolutiva com relação ao probleçada ao Superintendente pleite- ma, uma futura paralisação não
ando uma solução administrati- está descartada.

O Sindicato continuará acompanhando de perto a situação
e fornecendo todo o apoio necessário. O que estes profissionais estão pedindo não é
nada além de seus direitos.
Uma Instituição como HC,
maior complexo hospitalar da
América Latina e referência da
medicina nacional, não pode
desrespeitar os Tecnólogos e
Técnicos em Radiologia. Estaremos ao lado desses trabalhadores e não aceitaremos
nenhum direito a menos.

SINTTARESP NA LUTA
PELOS DIREITOS DOS
PROFISSIONAIS DO HC!

CATEGORIA SE REÚNE EM ASSEMBLEIA PARA DISCUTIR E APROVAR
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 2018/2019
Encontro contou com a presença massiva dos profissionais, que aprovaram de maneira unânime
as propostas que serão negociadas com os sindicatos patronais
• Afastamento das Gestantes da
Fonte de Radiação Ionizante;
• Feriado da Categoria.
Após discutir individualmente
cada um dos pontos e abrir espaço para inclusão de novos, a pauta de reivindicações foi deliberada
com a aprovação unânime dos
profissionais das Técnicas Radiológicas presentes na ocasião.

Atendendo à convocação do
SINTTARESP, Tecnólogos e Técnicos em Radiologia estiveram
reunidos, no auditório da sede
da entidade sindical, para discutir e aprovar as cláusulas que irão
compor a pauta de reivindicações
da Campanha Salarial 2018/2019.
O presidente Sinclair Lopes abriu
o diálogo agradecendo a presença de todos e aproveitou a oportunidade para fazer uma breve
contextualização do cenário atual do país e, sobretudo, os seus
efeitos sobre os trabalhadores.
Em sua declaração, foi enfático
ao falar sobre a importância da

união da Classe para barrar os
retrocessos, uma vez que o momento exige luta e mobilização.
Na sequência, o Secretário Geral Antonio Pascinho apresentou as cláusulas que integram
o documento com as propostas
que serão encaminhas aos sindicatos patronais.
Confira abaixo os tópicos
abordados:
• Reajuste Salarial;
• Cesta Básica;
• Vale-Alimentação;
• Vale-Refeição;

A partir de agora, com respaldo
dos trabalhadores, o SINTTARESP dará início as negociações
da Campanha Salarial. A expectativa é que este diálogo ocorra
de forma transparente, para que
possamos chegar a um entendimento favorável para todos os
envolvidos. A integração da Categoria com o Sindicato é um elemento primordial nesta etapa.
Mais uma vez, é chegada a hora
de unirmos forças a fim de potencializar as nossas reivindicações
por melhores salários e benefícios. A participação dos profissionais da Radiologia durante
as negociações é essencial para
desenvolvermos um trabalho
com resultados significativos.
JUNTOS SOMOS FORTES,
NENHUM DIREITO A MENOS!

ALÉM DAS ÁREAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA,
SINDICATO OFERECE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL
Atendimento jurídico de qualidade é reconhecido como uma das prioridades desta entidade sindical

Para assegurar os direitos da
Categoria, o SINTTARESP coloca à disposição dos profissionais das Técnicas Radiológicas importantes instrumentos
de defesa de seus interesses
pessoais e coletivos. Entre os
serviços ofertados, destaca-se
uma assessoria jurídica com
experiência ampla, diversificada e altamente capacitada para
auxiliar os trabalhadores sempre que necessário.

• Divórcios
• Guarda provisória
• Ação de alimentos
• Usucapião
• Ação ordinária de despejo
• Ação de consignação de aluguel
• Alvará judicial
• Inventário

Conceder aos Tecnólogos e Técnicos em Radiologia um atendimento de excelência é uma das
prioridades do nosso Departamento Jurídico. Para tanto, o mesmo dispõe de uma infraestrutura
adequada para realizar ações judiciais individuais e coletivas.

Esse auxílio concedido a Classe visa esclarecer as suas dúvidas e trazer maior tranquilidade no enfrentamento de
inúmeras questões do dia a dia.
Para ter acesso a esse serviço,
os profissionais da Radiologia
devem agendar horário através
do telefone (11) 3804-9283. A
consultoria jurídica funciona de
segunda à sexta-feira das 9h
às 12h – das 13h às 17h, na
sede do Sindicato.

O que muitos não sabem é que
oferecemos serviços na área do
direito civil. Dentre os assuntos
que podem ser solucionados
através de nossa assistência
jurídica, encontram-se:

É oportuno relembrar que nossos advogados também amparam os profissionais nas áreas
trabalhista e previdenciária,
sendo na última, por exemplo,
realizado o acompanhamento

desde o requerimento do benefício junto ao INSS até o deferimento do mesmo.
Os associados do SINTTARESP têm acesso a diversos
serviços como estes, assim
como dispõe de uma extensa
rede de convênios que garante
descontos em diversas instituições a um custo menor.
A Categoria deve ter em mente
que o Sindicato é a casa do trabalhador. É o local que podemos
recorrer no momento de necessidade para buscar forças. Participar e contribuir com esta entidade sindical significa preservar
os seus direitos e manter a luta
rumo a novos patamares.
CASO VOCÊ, PROFISSIONAL
DA RADIOLOGIA, PRECISE
DE ATENDIMENTO JURÍDICO,
PROCURE O SINDICATO E
SE CONSULTE COM UM DE
NOSSOS ADVOGADOS!

APÓS DENÚNCIAS DO SINDICATO, EMPRESA TECX
PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA É AUTUADA
POR FUNCIONAR SEM LICENÇA SANITÁRIA
Inspeção realizada pela Vigilância Sanitária constatou irregularidades

Atendendo as denúncias realizadas pelo SINTTARESP, fiscais
da Vigilância Sanitária estiveram
no Hospital Vital (Hospital Vitalidade Ltda), situado em Mauá,
local em que o serviço de Radiologia é terceirizado pela empresa TECX Prestadora de Serviços
em Radiologia Ltda.
Na ocasião, a empresa foi autuada por meio do Auto de Infração
n° 609 série B por funcionar sem
licença sanitária vigente e sem a
presença do Responsável Técnico
legalmente habilitado no momento
da inspeção. Conforme previsão
legal da Lei 10.083 de Setembro
de 1998, artigo 122, incisos I e II.
A TECX também foi notificada a
protocolizar na Vigilância Sanitária diversos documentos, entre
eles: PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), relação de funcionários

(função, escolaridade e vínculo)
e contrato de prestação de serviços entre as partes atualizadas.
Reincidente
Em outras oportunidades, o Sindicato trouxe a público supostas irregularidades que a empresa estaria
envolvida, entre elas, profissionais
atuando sem vínculo empregatício
e com excesso de jornada de trabalho. Atualmente, a instituição presta
serviços nos seguintes hospitais:
• Hospital Vital;
• Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini;
• Hospital Municipal Enfermeiro
Antônio Policarpo Oliveira (Hospital Municipal de Cajamar);
• Unidades Básicas de Saúde
(UBS).
Com o intuito de solucionar tal fato,
ainda em 2017, o SINTTARESP

solicitou ao Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) uma mesa redonda por descumprimento de legislação trabalhista. Ambas as partes compareceram na mediação.
Mesmo assim, a TECX continuou
cometendo os supostos atos ilícitos, tendo sido denunciada ao
Ministério Público do Trabalho
(MPT) devido a práticas irregulares no Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo Oliveira,
da cidade de Cajamar (SP). Ciente dos fatos, o MPT já está tomando as devidas providências.
Objetivando resguardar a Categoria, esta entidade sindical trabalha na averiguação de denúncias no que tange às empresas
irregulares, visando solucionar situações que suprimam os direitos
dos profissionais da Radiologia.
Estaremos de olho até que tais
questões sejam sanadas!

MPT LANÇA CAMPANHA EM DEFESA
DA ATUAÇÃO SINDICAL
Ação acontece pelo segundo ano consecutivo e ganha força com as
mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista

Durante o mês de maio, o Ministério Público do Trabalho
(MPT) está promovendo diversas atividades com o objetivo
de conscientizar a sociedade
da importância da promoção
da liberdade sindical.

Uma edição especial da revista
“MPT em quadrinhos” sobre sindicatos também foi lançada para dar
visibilidade a campanha e disponibilizada gratuitamente na íntegra
no site: http://www.mptemquadrinhos.com.br/pdf/HQ34.pdf

A ação reforça a necessidade
da união e participação pacífica
dos trabalhadores em atos coletivos para defesa de seus direitos, como forma de exercício da
liberdade de união e expressão
constitucionalmente garantidos,
nos incisos IV, IX, XVII, XVIII do
art. 5°, e da liberdade sindical,
no art.8° da caput, da Constituição da República de 1988.

Para o SINTTARESP, ações como
esta são extremamente válidas e
devem ser realizadas continuamente para alertar o trabalhador
sobre sua participação no movimento sindical no que diz respeito
a defesa e manutenção de seus
direitos. Com a Categoria unida, o
Sindicato ganha forças na luta por
melhores condições de trabalho.

Para o procurador do MPT e coordenador nacional de Promoção da Liberdade Sindical, João
Hilário Valentim, “a discussão da
liberdade sindical e da participação dos trabalhadores nos seus
sindicatos ganha relevância este
ano, em especial em razão das
mudanças promovidas nas relações de trabalho por força da
Lei 13.467/17. A campanha Maio
Lilás teve início no ano de 2017,
como uma das ações da coordenadoria, e, neste ano, ganha
relevo em especial por conta da
reforma trabalhista”, esclarece.

Maio Lilás
O mês de maio foi escolhido
por ser o período em que se
comemora internacionalmente
o Dia do Trabalhador, e a cor
lilás é uma homenagem às 129
mulheres trabalhadoras que
foram trancadas e queimadas
vivas em um incêndio criminoso numa fábrica de tecidos,
em Nova Iorque, em 8 de março de 1857, por reivindicarem
salário justo e redução da jornada de trabalho. No momento
do incêndio era confeccionado
um tecido de cor lilás.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA PARA
DELIBERAÇÃO DE GREVE NO COMPLEXO DO
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
O Sindicato dos Empregados
Tecnólogos Técnicos e Auxiliares em Radiologia, Diagnóstico
por Imagens e Terapia no Estado de São Paulo - SINTTARESP,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº
59.950.410/0001-46, por seu vice
- presidente abaixo assinado, no
uso de suas atribuições legais,
em conformidade ao estatuto social da entidade sindical, convoca os membros da categoria dos
Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares
em Radiologia do Estado de São
Paulo, funcionários do Complexo
do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, para assembleia extraordinária que se realizará no dia
19 de junho de 2018, com primeira
chamadas às 09:00 horas e segunda e última chamada às 10:00
horas, na Praça Adbi Jatene, sito a
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos,
Cerqueira Cesar, CEP 03178-200,
São Paulo - SP, tendo como ordem
do dia: 1. Deliberação para aprovação ou não da deflagração de
GREVE, com a paralisação das
atividades por prazo indeterminado dos funcionários membros da
categoria, no Complexo do Hospital das Clinicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo, nos termos da Lei 7.783 de
28 de junho de 1989, devido ao impasse das negociações de benefícios em prol da categoria.
JONAS PEREIRA
Vice - Presidente do SINTTARESP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS EMPREGADOS
TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA
DA EMPRESA SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DOS EMPREGADOS TECNÓLOGOS TÉCNICOS E
AUXILIARES EM RADIOLOGIA DA EMPRESA SPX
SERVIÇOS DE IMAGEM
LTDA, inscrita no CNPJ sob
nº 09.158.640/0001-07, com
sede na Estrada Tenente
Marques 4961- Chácara Solar III- Santana de ParnaíbaSP CEP: 06528-0001 - PARA
ASSEMBLEIA DE CAMPANHA SALARIAL; PAUTA DE
REIVINDICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO. O Sindicato dos Empregados Tecnólogos Técnicos e Auxiliares em
Radiologia, Diagnóstico por
Imagens e Terapia no Estado de São Paulo - SINTTA-

RESP, inscrito no CNPJ/MF
nº 59.950.410/0001-46, convoca todos os empregados
da empresa SPX SERVIÇOS
DE IMAGEM LTDA, para assembleia de campanha salarial, pauta de reivindicação do
acordo coletivo e aprovação
de taxa negocial assistencial
em prol do sindicato nos termos da lei 13.467/2017, que
se realizará no dia 19/06/2018
ás 10 horas na sede do Sindicato à Rua Demini 471- Penha
de França SP, tendo como ordem do dia: Campanha salarial; Pauta de reivindicação
para o acordo coletivo; Discussão e aprovação da contribuição/taxa negocial assistencial em prol do Sindicato nos

termos da Lei nº 13467/2017;
Discussão e aprovação das
formalidades legais para a
cobrança e desconto da contribuição sindical obrigatória
(Art.8º e art. 149 da Constituição Federal), prevista nos
arts. 545 a 610 da CLT, com
as alterações promovidas pela
Lei
n.13.467/2017(autorização prévia e expressa da categoria); Deliberação acerca de
procedimentos a serem adotados, inclusive quanto à notificação de autorização prévia e
expressa aos respectivos empregadores e, ainda, para os
casos previstos no art. 602 da
CLT.
DIRETORIA DO SINTTARESP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS EMPREGADOS TECNÓLOGOS
TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DA EMPRESA MDI MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DOS EMPREGADOS TECNÓLOGOS TÉCNICOS E
AUXILIARES EM RADIOLOGIA DA EMPRESA MDI
- MEDICINA DIAGNÓSTICA
POR IMAGEM LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº
07.685.176/0001-73,
COM
SEDE NA RUA ANTÔNIO
AFONSO, 144, CEP 12327270 - JACAREI/SP- PARA
ASSEMBLEIA DE CAMPANHA SALARIAL; PAUTA DE
REIVINDICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO.
O Sindicato dos Empregados Tecnólogos Técnicos e
Auxiliares em Radiologia,
Diagnóstico por Imagens
e Terapia no Estado de

São Paulo - SINTTARESP,
inscrito no CNPJ/MF nº
59.950.410/0001-46,
convoca todos os empregados
da empresa MDI-MEDICINA
DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA, para assembleia
de campanha salarial, pauta
de reivindicação do acordo
coletivo e aprovação de taxa
negocial assistencial em prol
do sindicato nos termos da
lei 13.467/2017, que se realizará no dia 18/06/2018 ás 10
horas na sede do Sindicato à
Rua Demini 471- Penha de
França SP, tendo como ordem
do dia: Campanha salarial;
Pauta de reivindicação para
o acordo coletivo; Discussão
e aprovação da contribuição/
taxa negocial assistencial

em prol do Sindicato nos termos da Lei nº 13467/2017;
Discussão e aprovação das
formalidades legais para a
cobrança e desconto da contribuição sindical obrigatória
(Art.8º e art. 149 da Constituição Federal), prevista nos
arts. 545 a 610 da CLT, com
as alterações promovidas
pela Lei n.13.467/2017(autorização prévia e expressa da
categoria); Deliberação acerca de procedimentos a serem
adotados, inclusive quanto à
notificação de autorização
prévia e expressa aos respectivos empregadores e,
ainda, para os casos previstos no art. 602 da CLT.
DIRETORIA DO SINTTARESP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS EMPREGADOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E
AUXILIARES EM RADIOLOGIA DA EMPRESA ARCTEST SERVIÇOS TÉCNICOS
DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DOS EMPREGADOS TECNÓLOGOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DA
EMPRESA ARCTEST SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 01.893.091/0001-02,
com sede na Av. Constante Pavan, 495, Bairro Betel - Paulínia – SP - CEP: 13140-160 e
BRASIL INSPECT – ENSAIOS
NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ
sob o nº 22.636.082/0001-06,
com sede na Av. José Paulino
n. 681, Sobreloja, Salas 1 e 2,
Bairro Jardim dos Calegaris,
CEP: 13.140-080/ Paulínia, sendo ambas empresas de mesmo grupo econômico, portanto
composto pelo mesmo quadro
societário doravante chamadas
de ARCTEST e BRASIL INSPECT,PARA ASSEMBLEIA DE

CAMPANHA SALARIAL; PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DO
ACORDO COLETIVO. O Sindicato dos Empregados Tecnólogos Técnicos e Auxiliares
em Radiologia, Diagnóstico
por Imagens e Terapia no Estado de São Paulo - SINTTARESP, inscrito no CNPJ/MF nº
59.950.410/0001-46, convoca
todos os empregados da empresa BRASIL INSPECT – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS E
INSPEÇÕES LTDA da empresa
ARCTEST SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA,
para assembleia de campanha
salarial, pauta de reivindicação
do acordo coletivo e aprovação de taxa negocial assistencial em prol do sindicato nos
termos da lei 13.467/2017, que
se realizará no dia 12/06/2018
ás 10 horas na sede do Sindicato à Rua Demini 471- Penha

de França SP, tendo como ordem do dia: Campanha salarial;
Pauta de reivindicação para o
acordo coletivo; Discussão e
aprovação da contribuição/taxa
negocial assistencial em prol do
Sindicato nos termos da Lei nº
13467/2017; Discussão e aprovação das formalidades legais
para a cobrança e desconto da
contribuição sindical obrigatória (Art.8º e art. 149 da Constituição Federal), prevista nos
arts. 545 a 610 da CLT, com as
alterações promovidas pela Lei
n.13.467/2017(autorização prévia e expressa da categoria);
Deliberação acerca de procedimentos a serem adotados, inclusive quanto à notificação de
autorização prévia e expressa
aos respectivos empregadores
e, ainda, para os casos previstos no art. 602 da CLT.
DIRETORIA DO SINTTARESP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS EMPREGADOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS
E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DA EMPRESA GRUPO FLEURY S.A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DOS EMPREGADOS TECNÓLOGOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DA EMPRESA GRUPO FLEURY S.A;
LOCALIZADA A RUA JOÃO
PEDRO CARDOSO 158 – JABAQUARA / SÃO PAULO - SP,
PARA ASSEMBLEIA DE CAMPANHA SALARIAL; PAUTA DE
REIVINDICAÇÃO DO ACORDO
COLETIVO. O Sindicato dos
Empregados Tecnólogos Técnicos e Auxiliares em Radiologia,
Diagnóstico por Imagens e Terapia no Estado de São Paulo SINTTARESP, inscrito no CNPJ/
MF nº 59.950.410/0001-46, convoca todos os empregados da

empresa GRUPO FLEURY S.A
com endereço na Rua João Pedro Cardoso 158– Jabaquara/
São Paulo -SP, para assembleia
de campanha salarial, pauta de
reivindicação do acordo coletivo
e aprovação de taxa negocial
assistencial em prol do sindicato
nos termos da lei 13.467/2017,
que se realizará no 30/05/2018
ás 10 horas na sede do Sindicato à Rua Demini 471- Penha
de França SP, tendo como ordem do dia: Campanha salarial;
Pauta de reivindicação para o
acordo coletivo; Discussão e
aprovação da contribuição/taxa
negocial assistencial em prol do
Sindicato nos termos da Lei nº

13467/2017; Discussão e aprovação das formalidades legais
para a cobrança e desconto da
contribuição sindical obrigatória (Art.8º e art. 149 da Constituição Federal), prevista nos
arts. 545 a 610 da CLT, com as
alterações promovidas pela Lei
n.13.467/2017(autorização prévia e expressa da categoria);
Deliberação acerca de procedimentos a serem adotados, inclusive quanto à notificação de
autorização prévia e expressa
aos respectivos empregadores
e, ainda, para os casos previstos no art. 602 da CLT.
DIRETORIA DO SINTTARESP

comunicado oficial
A partir do dia 6 de junho de 2018, Jonas Pereira assume, de maneira interina, a presidência do SINTTARESP

O Sindicato dos Tecnólogos,
Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo
vem, por meio desta nota oficial,
informar para todos os devidos
fins que o Presidente Sinclair
Lopes de Oliveira protocolou, e
foi deferido, o pedido de afastamento temporário a título de de-

sincompatibilização em estrita
obediência ao disposto no artigo
1º, inciso II, alínea “g”, da Lei
Complementar Federal nº 64/90.
Salienta-se para todos os fins
que assume a presidência,
a partir do dia 6 de junho de
2018, de maneira interina, o

Sr. Vice-Presidente Jonas Pereira. Oportunidade esta que o
SINTTARESP agradece ao Sr.
Sinclair Lopes de Oliveira pelos seus préstimos realizados
em favor da entidade sindical
e da Categoria de Tecnólogos,
Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado de SP.
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