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NASA NÃO COMPARECE A MESA REDONDA E SINTTARESP
PEDE FISCALIZAÇÃO
Frente à atitude da empresa, Sindicato aguarda averiguações do MTE

O desrespeito com os profissionais da Radiologia por parte do
NASA Laboratório Bio Clínico Ltda
é um absurdo. Apesar de notificada, a empresa não compareceu à
mesa redonda marcada na última
quinta-feira (14/02) na Gerência
Regional do Trabalho e Emprego.
Na ausência da instituição, o Sindicato, representado pelos diretores
Antonio Pascinho e Marcelo Luiz
da Silva, decidiram pedir fiscalização em quatro unidades do laboratório (Tatuapé, Itaquera, São Mateus e São Miguel).
A mediação foi solicitada diante de
denúncias recebidas referentes a
atrasos de salários, não pagamento de 13º salário e demais itens que

descumprem cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho. Percebam
que se o patrão atrasa o salário de
seus colaboradores frequentemente, pode-se considerar infração muito grave por parte do empregador.
A postura do NASA - conceituado laboratório de São Paulo - demonstra o seu descaso e falta de
interesse em estabelecer negociações favoráveis aos profissionais das Técnicas Radiológicas.
Lamentavelmente, não é de hoje
essa conduta intransigente da
entidade, tendo o SINTTARESP,
inclusive, acionado a entidade judicialmente em outras ocasiões.
Os atrasos no pagamento de salário prejudicam o trabalhador e,
portanto, não podem se tornar roti-

neiros. O funcionário que se sentir
lesado pode procurar o Sindicato
para saber como proceder na justiça em favor dos seus direitos.
A valorização da Categoria é uma
luta permanente desta entidade sindical, que está à frente de ações que
evidenciam a importância destes
profissionais. O sucesso de nossas
ações está relacionado à união, organização e mobilização de todos.
Nossa missão é defender os interesses da Classe e, para tanto, representá-los perante as autoridades administrativas e judiciárias.
Sendo assim, permaneceremos
acompanhando de perto a situação dos profissionais do NASA
até que ela seja solucionada.

SITUAÇÃO PRECÁRIA NO SETOR DE RADIOLOGIA É CONSTATADA EM
FISCALIZAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE MIRACATU
MP-SP solicitou averiguação no local para apurar denúncias

Nesta semana, o SINTTARESP
realizou uma vistoria no Pronto
Socorro Municipal de Miracatu,
interior de São Paulo, e constatou
uma série de irregularidades.
Porta da câmara escura fechada com uma tramela de madeira,
produtos e documentos alocados
em locais inadequados e desrespeito às normas de segurança
são alguns dos problemas existentes no setor de Radiologia.
A diligência efetuada pelo diretor Márcio dos Anjos ocorreu em cumprimento ao ofício
N°044/2019, Representação Civil
n° 43.0336.0000332/2018-1, do
Promotor de Justiça Roberto Marcio Ragonezi Francisco, que requisitou a inspeção e fiscalização do
setor de Raio-X do Hospital, a fim
de esclarecer se de fato existem
desconformidades no ambiente
e no aparelho que prejudicam a

qualidade dos exames e a saúde
dos pacientes e trabalhadores.
Denúncias recebidas pelo Ministério
Público relatam problemas frequentes no funcionamento do equipamento. Na ocasião, foram verificadas as seguintes precariedades:
- Bucky mural rente a porta de
entrada;
- Uma tramela de madeira sendo
utilizada para fechar a porta da
câmara escura;
- Solicitações de exames armazenados inapropriadamente em
cima da pedra da pia, assim como
filmes radiográficos e chassis;
- Pia inadequada para lavagem
dos racks;
- Ausência de exaustor e luz de
segurança na câmara escura;
- Fiação elétrica do ar condicionado em péssimas condições e
equipamento sem higienização;
- Recipientes de revelação e

fixação sendo colocados diretamente no chão ao invés de estarem em pallets;
- Filtro neutralizador trocado pela
última vez em 23/11/2015;
- Coleta do fixador feita em galões
para serem repassados mais de
uma vez pela processadora;
- Dosímetros alinhados perto do
vidro plumbífero. Os problemas
apresentados geram um quadro de
falta de segurança, tanto para os
funcionários quanto para aqueles
que são atendidos. Atualmente, o
setor de Radiologia atende em média 30 a 50 pacientes por dia.
Infelizmente, a realidade do Pronto Socorro Municipal de Miracatu
é extremamente insatisfatória. O
Sindicato já encaminhou o relatório de fiscalização à Procuradoria
de Justiça da cidade. Esperamos
que sejam adotadas medidas
concretas o quanto antes, para
solucionar tais ilegalidades.

VIVEMOS TEMPOS DIFÍCEIS!
Precisamos refletir sobre o atual cenário do país e dos trabalhadores
com acontecimentos, no mínimo,
entristecedores, como quando conseguimos um aumento salarial significativos aos profissionais da FIDI
e eles vieram até esta entidade sindical pedirem para que votássemos
atrás, pois, se fosse aplicado aquele
índice de aumento, eles poderiam ficar desempregados. Isto é, batalhamos por um bom reajuste e os próprios trabalhadores tiveram medo
de que “melhores salários” acarretassem em possíveis demissões.

A imprensa nacional repercute o
anúncio polêmico do fechamento da fábrica da Ford em São
Bernardo do Campo. A unidade
emprega cerca de 3 mil pessoas - que serão demitidas em
massa, já que a empresa não
pretende remanejá-las – além
disso, segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, a saída da
montadora pode atingir 30 mil
vagas de empregos indiretos,
como fábricas de autopeças e
no comércio da região.
Uma notícia estarrecedora em
meio a um cenário, nem um pouco
reconfortante, de pouco mais de 12
milhões de brasileiros desempregados. A classe trabalhadora tem
recebido uma avalanche de notícias ruins acerca dos seus direitos
duramente conquistados.
Com a justificativa de modernizar
as relações de trabalho, a Lei nº
13.467 de 2017 foi aprovada pelo
Senado Federal e, como já era previsto, representou apenas uma retirada de direitos, com o intuito de
diminuir os custos das empresas e
aumentar o lucro dos empregadores.
A Reforma da Previdência tornou-

se assunto diário na mídia e causa
grande preocupação nos trabalhadores. A proposta, que ainda precisa ser aprovada na Câmara e no
Senado, cria uma idade mínima
de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a
possibilidade de aposentadoria por
tempo de contribuição.
Para mulheres, a idade mínima de
aposentadoria será de 62 anos, e
para homens, de 65. Beneficiários
terão que contribuir por um mínimo
de 20 anos. Essa idade mínima vai
subir após 2024 e, a partir de então, a cada quatro anos, levando
em consideração a expectativa de
sobrevida do brasileiro.
Direitos sendo retirados e os profissionais sendo obrigados a aceitar
baixos salários e condições precárias de trabalho. No caso da Radiologia, ainda há o agravante da
invasão da profissão que restringe
cada vez mais a abertura de novas
vagas.
A situação caminha a passos largos
para o caos e o Sindicato luta para
sobreviver e ser um instrumento de
defesa da Categoria. E é isso que
temos feito ao longo dos últimos
anos apesar de nos depararmos

Vejam a que ponto chegamos.
E vai além. Profissionais sendo
obrigados a abrir empresas e trabalhar como sócio cotista – regime que suprime todos os direitos
trabalhistas e previdenciários –
para poderem ingressarem ou se
manterem na área.
Enquanto isso, a corrupção corre
solto nos órgãos e entidades da
administração pública. Escândalos em processos licitatórios de
Prefeituras e nos conselhos de
classe da Radiologia. Nosso dinheiro ao ‘deus-dará’, bancando
vida marajá com direito a viagens,
festas e jantares.
Se olharmos à nossa volta, veremos um cenário desolador. Mas
precisamos reagir rapidamente.
Desistir nunca foi opção e o momento exige união. Incentive e fortaleça o SINTTARESP. Nossa luta
é por você!
Junte-se a nós, sindicalizar-se vai
muito além de destinar uma contribuição para a entidade. A participação de todos engrandece a nossa
classe profissional e nos dá mais
força perante os patrões para reivindicar melhores condições de trabalho e alcançar novas conquistas.
EM MOMENTOS ÁRDUOS,
APOIAR QUEM LUTA POR
VOCÊ É UM ATO DE
RESISTÊNCIA!

DENÚNCIAS GRAVÍSSIMAS DO CRTR 15ª REGIÃO
DEMONSTRAM OMISSÃO DO CONTER
Informações podem ser comprovadas através do relatório de auditoria

Conhecido por sua atuação e
combate as irregularidades do
Sistema CONTER/CRTR’S, o
SINTTARESP se tornou referência para aqueles que
tomam ciência de práticas
ilegais cometidas dentro do
Nacional e Regionais.
E dessa vez não foi diferente.
Sabemos que as questões
pertencentes ao Conselho
Nacional são de interesse
da Categoria de todas as
regiões do Brasil, portanto,
decidimos dar visibilidade as
denúncias gravíssimas recebidas pelo Sindicato sobre
possíveis ilicitudes envolvendo o Conselho Regional
de Técnicos em Radiologia
de Pernambuco, que estariam sendo acobertadas.
Confira a seguir:
1. O CRTR 15ª Região não
presta contas de forma correta ao CONTER. Neste sentido, destaca-se que foram

achados graves erros em
sua contabilidade, tesouraria e gestão, que podem ser
comprovados pelo relatório
da auditoria, o qual apresenta
diversas irregularidades, inclusive o não cumprimento da
determinação do Tribunal de
Contas da União;

parência com informações
detalhadas sobre a aplicação
dos recursos da entidade;
7. Gastos sem devido empenho anterior;

8. Contratação de servidor
sem concurso, isto é, são admitidos profissionais sem ní2. Como pode ser visto nos vel superior para cargos de
documentos (fls. 7 e 24) da comissão;
auditoria, existem diferenças
de R$ 479 mil reais na conta- 9. Nada foi resolvido até o
bilidade, já que até o presente presente instante.
momento a diretoria do CRTR
-PE não conseguiu justificar Considerando as dimensões
dessas denúncias e assim
tais valores;
como outras já recebidas por
3. Retenção indevida de im- essa entidade, solicitamos
aos denunciantes que formapostos e não pagamentos;
lizem essas ocorrências aos
4. Pagamento de multa des- órgãos competentes de suas
necessária pelo atraso de regiões, entre eles, Ministério Público Estadual e Fedeimpostos;
ral, bem como o TCU. O ato
5. Não cumprimento do Acór- de denunciar é o principal
instrumento para combaterdão nº 2241/2017 do TCU;
mos as violações do Sistema
6. Ausência de Portal Trans- CONTER/CRTR’S.

DE OLHO NO VALE DO PARAÍBA: SINTTARESP REALIZADA
GRANDE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
Medida visa adequar as atividades das empresas à legislação trabalhista e à Convenção Coletiva

Para apurar desrespeitos às
normas trabalhistas, o Sindicato
realizou um mutirão de fiscalização na região do Vale do Paraíba. Em caráter de urgência,
foram formalizados 26 pedidos
de mesa redonda junto a Gerência Regional do Trabalho de São
José dos Campos.
Ações assim se fazem primordiais, pois o descumprimento
das leis degrada a profissão,
uma vez que priva os trabalhadores de direitos conquistados
com muito suor e mobilização.
Veja abaixo as instituições acionadas a prestar esclarecimentos relativos a possíveis irregularidades:
• Instituto Santa Rosa Ltda
• Guacelli Clínica Radiológica
• INCS - Instituto Nacional De
Ciências Da Saúde
• Doccenter Documentação
Odontológica Ltda
• Instituto Das Pequenas Missionárias De Maria Imaculada
• Vale Do Paraíba Nova Imagem
Diagnóstica Ltda

• Santa Casa De Misericórdia
De Jacareí
• Santa Casa De Misericórdia
De Ilhabela
• Restanho Vieira Alves Serviços
Médicos S/S Ltda
• Ra.Di.O - Radiologia Digital Ltda
• Unimagem Radiodiagnósticos Ltda
•
Inovadoc
Documentação
Odontológica Ltda
• W K Radiologia Ltda
• MaisNove - Medicina Diagnóstica
• Fusam - Fundação De Saúde E
Assis. Do Município De Caçapava
• Eco - Rad Serviços De Diagnósticos Por Imagem Ltda
• Clínica Médica Orto & Rad Ltda
• Clínica Santa Rosa Ltda
• Daniela N. S. Biondi Clínica Radiológica Odontológica Eireli - Epp
• Centro De Prevenção E Reabilitação De Deficiência Da Visão
• Angiovale Hemodinâmica E
Radiologia Intervencionista Ltda
• Associação Beneficente São
José E Santa Casa De Misericórdia De São José
• Centro Pediátrico E Ortopédico
De Guaratingueta Ltda
• Clínica De Fraturas Santa Terezinha Ltda

• Clínica Medica Consulta Do
Povo Ltda
• SPX Taubaté
É válido enaltecer o fato de que
iniciativas como esta contribuem
no monitoramento do cumprimento das normas pelos empregadores, investigando as denúncias recebidas e tomando as
medidas cabíveis para que cada
situação seja regularizada.
Os sindicatos são legítimos
defensores dos trabalhadores
que vivem sendo ameaçados
pela retirada de direitos essenciais, e por isso devem
ser valorizados por sua Categoria. Foi com muita luta que
chegamos onde estamos, e
não vamos esmorecer.
Através do nosso site é possível denunciar atitudes, comportamentos ou práticas irregulares. Basta preencher um
formulário com informações
que permitam a apuração do
caso. Não se cale, estamos
aqui para te auxiliar!

SINTTARESP DENUNCIA NOVAS IRREGULARIDADES NO CONTRATO
DA PREFEITURA DE OSASCO E OSS
Serviços de Radiologia teriam sido quarteirizado para duas empresas

Como divulgado nas últimas semanas, inúmeros problemas
foram constatados no contrato
firmado entre a Prefeitura Municipal de Osasco e a OSS – Instituto Social Saúde Resgate à Vida,
que administra as seguintes unidades municipais de saúde:
• Hospital Municipal Antônio Giglio
• Upa Jardim Conceição
• Upa Vicente Missiano
• Upa Vila Menck

possui outras diversas instituições
suspeitas, sendo elas:
• Poly Serviços De Radiologia – Eireli
• Polytec Serviços De Radiologia
Sociedade Simples
• J.R. - Perfect Decorações
• Jr Plus Diagnóstico Por Imagem

Ressalta-se que as prováveis irregularidades na contratação da
OSS e as práticas administrativas em descumprimento a diversos dispositivos legais, implicam
Lembrando que a OSS – Institu- em riscos à saúde da população,
to Social Saúde Resgate à Vida dos profissionais da Radiologia e
terceirizou os serviços de Radio- de danos ao erário público.
logia para ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA, Não é à toa que a Promotoria de
que, por sua vez, “quarteirizou” a Justiça de Osasco encaminhou
mão de obra para as empresas: a esta entidade sindical o Ofício
n° 94/2019 que informa a instau• Rm Scan Serviços Médicos Ltda ração de investigação referente
ao contrato firmado entre a ONE
• Alpha Imagem Diagnósticos e o município.
Serviços De Radiologia Ltda
No documento, o órgão solicita
Chama atenção o fato de que José que a Prefeitura Municipal inforAmarildo, proprietário da ALPHA, me se foi apurada a idoneidade

e capacidade da referida empresa para execução do contrato,
bem como quais as providências
foram adotadas para tal aferição
e a qualificação dos funcionários
responsáveis pelos serviços.
A luta do Sindicato pelos profissionais das Técnicas Radiológicas de Osasco representa mais
uma de nossas ações em prol da
valorização da Categoria e obtenção de melhores condições
laborais a estes trabalhadores.
Agimos de maneira eficiente
para coibir fraudes e garantir
que os profissionais não tenham
seus direitos trabalhistas suprimidos, evitando assim que a
profissão seja exercida por eles
em condições prejudiciais à sua
saúde. Acompanharemos até o
fim o desfecho deste caso.
A LUTA CONTINUA E NÃO IREMOS DESCANSAR ATÉ QUE OS
PROBLEMAS DA RADIOLOGIA DE
OSASCO SEJAM SOLUCIONADOS!

PALAVRA DO PRESIDENTE
tradas no local. Diante da precariedade do setor de Radiologia do
Hospital, encaminhamos o relatório
de fiscalização à Procuradoria de
Justiça da cidade. Esperamos que
sejam adotadas medidas concretas
para solucionar tais ilegalidades o
quanto antes.

Cristiane Dias Borges
Diretora do SINTTARESP

O Vale do Paraíba também foi alvo
de ações do Sindicato para apurar
possíveis ilicitudes nas relações
de trabalho. Percebam que o descumprimento das leis, por parte
de determinados empregadores,
degrada a profissão, uma vez que
priva o trabalhador de direitos adquiridos com muita luta. Iniciativas
como essa contribuem para obtermos avanços na valorização da
Categoria na região.

O assunto aposentadoria é uma
preocupação de todo trabalhador.
Nós, profissionais das Técnicas
Radiológicas, temos direito a aposentadoria especial após 25 anos
de contribuição – sem idade mínima. No entanto, os segurados que
trabalharam em atividades prejudiciais à saúde também estão na Graves denúncias acerca do Sismira da Reforma da Previdência.
tema CONTER/CRTR’S ganharam
notoriedade nas últimas semanas.
Com isso, precisamos ficar atentos Documentos divulgados em nose nos unir para que essas mudan- so site mostram divergências nas
ças não representem uma ameaça prestações de contas de diversos
ao direito à aposentadoria. É uma Regionais. Comprovantes retirados
tarefa importante para os brasilei- dos portais da transparência comros e, portanto, devemos pressio- provam um uso abusivo de diárias,
nar nossos políticos para que eles jetons e auxílios-representação rese posicionem a favor da classe alizado pelos Conselheiros. Como
trabalhadora. O momento exige de costume, a Classe não recebeu
coragem e mobilização do povo!
nenhuma explicação plausível sobre esses gastos.
Com relação às atuações da entidade sindical ao longo de feverei- Muitos acontecimentos e o ano só
ro, vale relembrar os problemas está começando! Nunca é demais
encontrados na ação fiscalizatória reforçar que associar-se a nós é
no Pronto Socorro Municipal de mais do que uma forma de orgaMiracatu. Ausência de exaustor,
falta de luz de emergência na câ- nização dos profissionais da Ramara escura e fiação elétrica em diologia, é uma necessidade e um
péssimas condições foram algu- gesto de coragem e compromisso
mas das irregularidades encon- com a profissão.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL
REFRENTE REAJUSTE
NA MENSALIDADE
ASSOCIATIVA DE 2019
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 59.950.410/000146, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias deixa público e convoca todos os técnicos tecnólogos e auxiliares
em radiologia sindicalizados,
a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária,
que se realizará no dia 18
de março de 2019, com início às 09 horas, na sede do
SINTTARESP, localizado na
Rua Demini, 471, Vila Matilde, São Paulo/SP, tendo como
ordem do dia: I. Discussão
e aprovação das formalidades legais para a cobrança e
desconto da MENSALIDADE
ASSOCIATIVA, devida por todos os sindicalizados e a necessidade de seu REAJUSTE
PARA O PERCENTUAL DE
2% (DOIS POR CENTO) ao
mês sobre a REMUNERAÇÃO.
São Paulo, 11 de março de 2019.
SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

Presidente do SINTTARESP.
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