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Sinclair Lopes
Presidente do SINTTARESP



SINCLAIR LOPES:
o HOMEM QUE TROUXE 

PROGRESSO PARA A radiologia

Tecnólogo em Radiologia, formado pela Faculda-
de Santa Marcelina, Sinclair Lopes atua na área 
há mais de 15 anos. Desde o início de sua tra-

jetória, esteve empenhado em defender os direitos dos 
profi ssionais das Técnicas Radiológicas.

Com muita luta e determinação, superou obs-
táculos e vem fazendo história como presidente 
do Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxilia-
res em Radiologia – SINTTARESP e do Conselho 
Regional dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares 
em Radiologia - 5ª Região.

Carrega dentro de si a qualidade da liderança e 
do comprometimento, pois, a todo momento se 
mostrou disposto a ser um líder de sucesso. No 
entanto, seu trabalho à frente das Instituições não 
começou na presidência. 

Dando início a uma intensa carreira de Sin-
dicalista, atuou como Diretor Administrativo e 
Diretor de Assuntos Jurídicos do SINTTARESP. 
Logo que assumiu o cargo, descobriu e denun-
ciou os esquemas de corrupção praticados pela 
antiga administração da entidade sindical, que 
resultaram na destituição do presidente. Neste 
período, Sinclair Lopes assumiu provisoriamen-
te o cargo de dirigente, aguardando o resultado 
das novas eleições. Em 2014, lançou-se candi-
dato a Presidência do Sindicato e sua Chapa foi 
eleita pela maioria dos votos. 

Luta, determinação e competência: 
conheça a trajetória de sucesso do presidente do SINTTARESP
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Frustrados, seus concorrentes tentaram impug-
nar o processo eleitoral, no entanto, os diretores 
democraticamente eleitos recorreram e em 2017, 
uma nova eleição foi realizada. Novamente a Cha-
pa presidida por Sinclair ganhou e a Justiça reco-
nheceu a validade deste processo eleitoral. Mais 
um fracasso para a oposição. 

À frente do SINTTARESP, ele alcançou grandes 
conquistas para os profi ssionais da área, dentre as 
quais podemos citar a ampliação da base territo-
rial, a idealização do Projeto de Lei 770/2016 que 
visa garantir a exclusividade da atuação dos Tecnó-
logos e Técnicos em Radiologia do Estado de São 
Paulo, além do maior reajuste no piso salarial da 
história da Categoria. 

Sempre ativo na luta contra as irregularidades, tam-
bém trouxe à tona diversas ilegalidades praticadas 
pela antiga gestão do CRTR – 5ª Região, as quais re-
sultaram no afastamento dos membros do 4º Corpo 
de Conselheiros por improbidade administrativa.

Visando estender seus feitos à Autarquia Federal, 
candidatou-se ao cargo de Conselheiro do CRTR-SP. 
Após um processo eleitoral árduo, Sinclair venceu as 
eleições com um número expressivo de votos.

Mesmo assim, seus opositores tentaram im-
pugnar sua candidatura e, outra vez, a Justiça 
legitimou o processo eleitoral e Sinclair Lopes 



Minha missão à 
frente da Radiologia 

está apenas começando, 
mas me sinto satisfeito 

com as conquistas 
alcançadas até agora e 
almejo novas vitórias!”

“

Sinclair Lopes de Oliveira

Sinclair Lopes fi cou conhecido por sua atuação no Vale do Paraíba, onde garantiu a cele-
tização de 98% dos Tecnólogos e Técnicos em Radiologia da região. A partir de então, a 
Categoria passou a contar com todos os benefícios previstos na Lei nº 7.394/85. Destaca-se 

que o Vale do Paraíba foi apenas o pontapé inicial no que diz respeito a defesa dos direitos dos 
profi ssionais da Radiologia do interior de São Paulo. 

Desde então, as Subsedes do SINTTARESP contribuem diretamente para a descentralização, 
assim como consolidam o trabalho desenvolvido por ambas as Instituições.  

FATOS RELEVANTES
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assumiu a presidência do CRTR-SP.

Como presidente do Conselho Regional, tem inves-
tido fortemente no setor de fi scalização com a renova-
ção da frota de veículos, para coibir o exercício ilegal 
da profi ssão. Como consequência disto, os números 
de fi scalizações aumentaram consideravelmente. 

Foi realizada uma grande reforma na infraestrutura 
do CRTR – 5ª Região para melhor atender os profi s-
sionais das Técnicas Radiológicas do Estado de São 
Paulo.

Ao longo dos últimos anos, a Categoria viu seu pa-
trimônio ampliado e vivenciou conquistas memorá-
veis. Pelo trabalho realizado com grande seriedade, o 
presidente ganhou notoriedade e sob seu comando o 
Conselho Regional e o Sindicato se tornaram Órgãos 
de grande representatividade no Estado de São Paulo.

Vale destacar que a interação entre as Instituições 
representa fator determinante para o desenvolvimen-
to de ambas as entidades, haja vista que a união pro-
porcionou maiores conquistas em prol dos profi ssio-
nais da Radiologia.

Atualmente, o Corpo Diretivo da entidade sindical 
concentra seus esforços no sentido de buscar avanços 
signifi cativos para a área, através de uma gestão forte 
e atuante, voltada para a valorização da profi ssão. 

Ao lançar um olhar sobre o futuro, está bastante 
otimista, pois acredita que existem inúmeras possibi-
lidades de crescimento para a Categoria, que se con-
cretizarão através da ampliação dos esforços e o apoio 
dos profi ssionais das Técnicas Radiológicas!
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DIÁRIO DE SP ENTREVISTA 
o PRESIDENTE DO SINTTARESP

O jornal Diário de SP procurou o SINTTA-
RESP sobre um possível esquema de favore-
cimento no processo licitatório dos AMA’s de 

São Paulo, envolvendo o Hospital Santa Marcelina e 
a empresa 2F Diagnóstico por Imagem.

Na entrevista, Sinclair contou como ficou sa-
bendo desta possível fraude e quais as providên-
cias tomadas pelo Sindicato. 

A reportagem ganhou grande repercussão e 
foi publicada nas edições impressa e online do 
jornal durante dois dias. 
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Na entrevista que foi ao ar no SPTV 1ª Edição, Sinclair falou sobre as diversas irregularidades envolvendo o Ins-
tituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) e a R.D Prestação de Serviços Radiológicos LTDA – ME.

A R.D foi eleita vencedora de uma licitação que previa a contratação de uma empresa para prestar serviços de 
Radiologia à Organização Social (OS). Entretanto, indícios indicam que houve uma possível fraude no certame. O 
presidente Sinclair foi acionado pela equipe de reportagem da TV GLOBO para falar sobre as denúncias realizadas 
pelo SINTTARESP com relação as duas Instituições. 

SINTTARESP na mídia
Presidente do Sindicato concede entrevista ao SPTV, 

da Rede Globo, sobre irregularidades envolvendo o instituto IABAS

Sinclair Lopes durante a entrevista ao repórter Philipe Guedes.

Comunicação SINTTARESP

Comunicação CRTR-SP



UMA NOVA
GESTÃO,
UM NOVO 
SINDICATO

PAUTADA NA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA, 
ATUAL DIRETORIA RENOVOU O SINTTARESP
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PAUTADA NA ÉTICA E TRANSPARÊNCIA, 
ATUAL DIRETORIA RENOVOU O SINTTARESP
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Antes de Sinclair Lopes assu-
mir o SINTTARESP, os Tec-
nólogos e Técnicos em Ra-

diologia do Estado de São Paulo não 
podiam contar com uma atuação 
efetiva do Sindicato, pois a antiga 
gestão, refém de seus próprios in-
teresses, utilizava a entidade sin-
dical como um mero instrumento 
de arrecadação, sem qualquer tipo 
de compromisso com a Categoria. 

Por considerar intolerável a reali-
dade escandalosa de irregularidades 
a nova administração foi responsá-
vel por denunciar inúmeras con-
dutas ilícitas praticadas pelos seus 
antecessores, dentre as quais pode-
mos destacar: a venda de base terri-
torial, enriquecimento questionável, 
desvio de função e negligência com 
os profissionais da Radiologia.

 Cerimônia de posse da nova Diretoria, formada por cinquenta e cinco profissionais, eleita para o quadriênio 2017/2021.
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NOVA ERA SINTTARESP
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Acusado de corrupção, o antigo 
presidente foi destituído do cargo 
pois não tinha legitimidade para es-
tar à frente do Sindicato. Em decor-
rência do processo de afastamento, 
Sinclair assumiu provisoriamente o 
cargo de dirigente, aguardando o re-
sultado das novas eleições.

Em 2013, Sinclair Lopes lançou-
se candidato a Presidente do SINT-
TARESP e com número grandioso 
de votos, sua Chapa foi eleita ven-
cedora! Seu primeiro desafio foi 
modernizar a administração do 
Sindicato, solucionando os proble-
mas deixados pela antiga gestão. 

A partir de então, o presidente tem 
somado conquistas e acumulado vi-
tórias! Exemplo disso, é o aumento 
expressivo do número de carteiras 
assinadas dos profissionais da Ra-
diologia do Estado de São Paulo. 
Para conquistar tal feito, promoveu 
uma verdadeira renovação no De-
partamento Jurídico do Sindicato, 
o qual tem acionado a Justiça sem-
pre que necessário para tomar as 
medidas legais cabíveis em casos 
que afrontem a legislação vigente.

Para proporcionar maior 
comodidade aos profissio-
nais da Radiologia, a nova 
administração comprou 
um novo imóvel para a 

sede do Sindicato e 
investiu em uma nova 

frota de veículos!



ANTES X DEPOIS DA NOVA ADMINISTRAÇÃO
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Ao mesmo tempo, com o objetivo 
de oferecer mais conforto e facilida-
de a toda a Categoria, a nova gestão 
comprou um novo imóvel para a 
sede do Sindicato.

Situada em local de fácil acesso, 
a sede do SINTTARESP foi total-
mente reformada, a fim de suprir 
as necessidades dos profissionais 
da Radiologia. Cumpre ressal-
tar, que a compra da nova sede 
significou muito mais que uma 
simples mudança, sua aquisição 
representou o compromisso da 
nova gestão com a Classe.

Durante o seu mandato, outras 
melhorias também foram realizadas 
como a construção do auditório Wi-
lhelm Conrad Röntgen, que tem ca-
pacidade para receber um grande nú-

mero de pessoas nos eventos que são 
realizados na sede do Sindicato. 

Dando continuidade as ações em 
prol da Categoria, expandiu a área 
de atuação do SINTTARESP no in-
terior de São Paulo, reconquistou 
o comando da base territorial de 
Campinas e inaugurou novas Subse-
des nos municípios do Vale do Pa-
raíba, Bauru, Sorocaba e Campinas.

Visando o fortalecimento da 
Categoria e da entidade sindical,  
o presidente participou de diver-
sas lutas pela democracia e garan-
tia dos direitos dos Tecnólogos e 
Técnicos em Radiologia, as quais 
podem ser comprovadas através 
de atos públicos, passeatas e ma-
nifestações, que contaram com a 
participação massiva da Classe.

Fotos: Comunicação SINTTARESP

Atento ao cumprimento dos 
direitos dos profissionais das 
Técnicas Radiológicas, o presi-
dente do SINTTARESP, no uso 
de suas atribuições, denunciou 
inúmeras irregularidades prati-
cadas por instituições de Saúde 
de São Paulo, que resultaram em 
grandes êxitos!

Com uma gestão forte e atuan-
te, o Sindicato tem trabalhado, de 
maneira eficiente, para garantir 
melhores condições de trabalho 
para a Categoria e o resultado de 
tanto comprometimento pode ser 
visto por todos. O ano de 2017 
representou o início de um novo 
ciclo para a nova administração 
no comando do SINTTARESP 
que, certamente, será marcada 
por grandes conquistas!
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Um dos grandes investimentos do SINTTA-
RESP para os profissionais da Radiologia, 
foi a construção do auditório na nossa sede 

em São Paulo, que tem servido a todos desde maio 
de 2015 para a realização de reuniões, assembleias, 
palestras e cursos. 

Nomeado de Wilhelm Conrad Röntgen, em home-
nagem ao físico alemão que em 8 de novembro de 
1895 produziu radiação eletromagnética nos com-
primentos de onda correspondentes aos atualmente 
chamados raios X, o auditório conta com aparelha-
gem multimídia de última geração para a realização 
de eventos com toda a comodidade e conforto. 

As obras tiveram início no dia 8 de janeiro de 
2015. Com sol ou chuva, a construção continuou em 
ritmo acelerado, entregando o projeto final no dia 
15 de maio do mesmo ano. 

Desde a sua inauguração, diversos eventos de su-
cesso foram realizados na sala, que recebeu os pro-
fissionais da Radiologia, Diretores e palestrantes no 
intuito de beneficiar a Classe.

O projeto do auditório tem o objetivo cultural 
e social de incentivar a aprendizagem de todos os 
profissionais das Técnicas Radiológicas, além de de-
monstrar o compromisso e a transparência do Sin-
dicato. “Sabemos que os Tecnólogos e Técnicos em 
Radiologia precisam constantemente fazer cursos e 
assistir palestras para se atualizar e adquirir novos 
conhecimentos, essa grande iniciativa vai ao encon-
tro desta necessidade. Estamos trabalhando focados 
para empregar os recursos do Sindicato em bene-
fício da própria Categoria”, afirmou Sinclair Lopes, 
Presidente do SINTTARESP.

A iniciativa é pioneira e apesar de se ser um espa-
ço muito necessário para um Sindicato, somente a 
atual diretoria do SINTTARESP foi capaz de trazer à 
tona tal projeto, que hoje se mostra um local de uso 
indispensável para diversas demandas da Entidade. 

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO 
NA SEDE DO SINTTARESP
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Espaço recebe palestras, assembleias e reuniões em benefício da Categoria
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CONFIRA A GALERIA DE FOTOS DAS OBRAS PARA A 
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO

Fotos: Comunicação SINTTARESP
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A inauguração do auditório Wilhelm Conrad Röntgen 
aconteceu no dia 15 de maio de 2015. A solenidade 
contou com a presença da atual Diretoria do Sindica-

to. Além deles, também prestigiaram a cerimônia professores, 
o Subprefeito da Sé e o apoio em peso dos profissionais de Ra-
diologia, que utilizaram a capacidade máxima da nova sala.

 
O Presidente do SINTTARESP enalteceu a conquis-

ta, afirmando que a construção do auditório somente foi 
possível graças ao apoio dos Tecnólogos e Técnicos em 
Radiologia que são associados do Sindicato. Já o Dire-
tor Claudio Souza ressaltou que a noite ficou marcada 
para história. “Estamos vivenciando um momento ím-
par. Esta Entidade Sindical  existe há tanto tempo e ne-
nhuma gestão conseguiu fazer o que o Sinclair e sua di-
retoria tem feito para os profissionais da Radiologia”. 

INAUGURAÇÃO E ABERTURA DOS TRABALHOS
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O Centro de Eventos possui uma área útil de 100 m² e acomoda 110 pessoas.



SINTTARESP EVITA CERCA DE 300 DEMISSÕES DE TÉCNICOS 
EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA
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Com muito empenho e disposição a atual ges-
tão do SINTTARESP lutou em defesa dos 
profissionais da Radiologia que trabalham 

no Hospital Santa Marcelina e nas AMAs adminis-
tradas pela Instituição.

A Categoria acompanhou e participou ativamente 
de todo o processo de negociações, que teve início 
em setembro de 2016, quando foi anunciado o rom-
pimento de contrato de prestação de serviços com a 
empresa APLA, o que consequentemente acarreta-
ria em uma possível demissão em massa.

Desde então, mais do que nunca, A UNIÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA FOI FUNDA-
MENTAL, tendo em vista que nossas denúncias, rein-
vindicações e ativas mobilizações foram essenciais 
para que alcançássemos mais essa conquista. Mais 
uma vez saímos vencedores de uma batalha, e isso de-
monstra que todo o nosso esforço e empenho trazem 
resultados satisfatórias e cada vez mais motivadores.

Na manhã desta terça-feira (30), o SINTTARESP e 
o Hospital Santa Marcelina entraram em um acordo, 
em que ficou estabelecido que o Hospital garantirá o 
vínculo empregatício de cerca de 300 PROFISSIO-
NAIS DA RADIOLOGIA, tendo assumido para si os 
passivos trabalhistas deixados pela APLA.

Cumpre salientar que dentre estas centenas de tra-
balhadores, 14 profissionais estão sendo desligados 
do Hospital por motivos que variam desde: Técnicos 
que já são aposentados e optaram por se desligar, 
profissional que não possui a devida formação para 

tal função, comportamento inadequado do funcio-
nário e pessoas que já possuem o vínculo emprega-
tício por outra unidade do Hospital. Ciente disso, 
o Sindicato reforça que seguirá lutando por estes 
profissionais e não os deixará desamparados neste 
momento. 

O SINTTARESP parabeniza todos Tecnólogos e 
Técnicos em Radiologia das AMAs e do Hospital San-
ta Marcelina, que vieram até o Sindicato, acreditaram 
no nosso trabalho e alcançaram essa grande conquista.

Agradecemos também à administração do Santa 
Marcelina e a todos os envolvidos nestas tratativas, 
que se sensibilizaram com os pedidos dos trabalha-
dores e do Sindicato e garantiam o registro em car-
teira dos profissionais da Técnicas Radiológicas!

vitórias em prol
da categoria 2017

 Sindicato fecha acordo favorável com o Hospital em prol da Categoria.
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DECISÃO DEFINITIVA:  GRANDE VITÓRIA EM PROL DOS 
PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS!

Os Tecnólogos e Técnicos em Radiologia do 
HC têm muito a comemorar. Nesta última 
quarta-feira, 04, o TST (Tribunal Superior 

do Trabalho) emitiu certidão informando o TRÂN-
SITO EM JULGADO (decisão ou acórdão judicial 
da qual não se pode mais recorrer) da Ação Civil 
Coletiva movida pelo SINTTARESP contra o Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

 
O processo, de n° 0000681-61-2014-5-02-0013, 

corria desde 2014, quando a atual gestão do Sindi-
cato constatou as graves irregularidades trabalhistas 
praticadas pelo Hospital em desfavor da Categoria e 
prontamente tomou as medidas legais cabíveis para 
assegurar os direitos destes trabalhadores.

 
Desde então, muitas lutas e mobilizações foram 

travadas até que enfi m conseguíssemos chegar a esta 
grande conquista. 

Veja abaixo o que fi cou defi nido na Ação Judicial:

1. Piso Salarial:

Na Ação Coletiva, o SINTTARESP alegou que os em-
pregados do Hospital das Clínicas recebiam menos do 
que o piso salarial, até então previsto, na Lei 7.394/85, de 
dois salários mínimos, mais adicional de insalubridade.

 No que se refere a este pedido, a Desembargadora 
Marta Casadei Momezzo, juntamente com os ma-
gistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região, assegurou a base de cálculo de dois salários 
mínimos como salário profi ssional, afastando, por-
tanto, qualquer alegação de inconstitucionalidade 
do art. 16 da Lei 7.394/85.

 2. Férias Semestrais:

O Sindicato pleiteou a concessão de férias se-
mestrais de 20 dias aos profi ssionais da Radiologia, 
como estabelecido na Lei 6.039/61.

O Hospital das Clínicas alegou que o direito não se 
aplica a empregados, mas apenas a servidores públi-
cos estatutários.

O Juiz do Trabalho Eduardo Rockenbach Pires de-
cidiu em prol do SINTTARESP. 

 
O Sindicato comemora de forma entusiasmada 

mais uma batalha vencida em prol da Categoria. 
Esta decisão do Tribunal Superior do Trabalho per-
mite que agora os profi ssionais respirem aliviados, 
pois os seus diretos trabalhistas estão garantidos!

 
É de extrema importância que os profi ssionais do 

HC entrem em contato conosco! Estamos aguardando 
o comparecimento dos envolvidos para que tenham 
todo o suporte junto ao nosso Departamento Jurídico. 
Queremos acompanhar o futuro destes trabalhadores 
e muni-los de informações pertinentes ao processo!Sindicalização é fundamental para ter acesso ao benefícios propostos.

D
ivulgação

Veja o trecho da sentença:

“Segundo o art. 5° da Lei Estadual 6.039/1961, 
“todos os servidores e militares, bem como os das 
autarquias, dos serviços industriais do Estado e da 
Universidade de São Paulo, em contato com raios X 
ou substâncias radioativas, terão direito” aos bene-
fícios indicados nos quatro incisos, um dos quais as 
férias semestrais. É clara a intenção do legislador 
de conceder os benefícios em questão não em fun-
ção regime jurídico do trabalhador, mas em questão 
do contato com raios X, e isso evidentemente deve 
abranger os empregados contratados pela ré.” 

“De� ro, portanto, o pedido e declaro aplicável aos 
trabalhadores representados pelo autor o direito às 
férias de vinte dias por semestre de trabalho.” 



SUBSEDE vale do paraíba

O SINTTARESP sempre luta por melhores 
condições de trabalho para os Tecnólogos 
e Técnicos em Radiologia e uma das gran-

des provas de que a atual gestão tem garantido fei-
tos históricos para a Categoria é o grande reajuste 
do salário base dos profissionais da Radiologia que 
exercem suas funções nas clínicas e hospitais filan-
trópicos (SINDHOSFIL).

O destaque vai para o valor recebido pelos Técni-
cos, cerca de 20% de aumento, de R$1.475,34 para 
R$1.809,27 e para os profissionais que recebem aci-
ma do piso, o aumento salarial é de 8,34%.

O Sindicato está quebrando todas as barreiras e 
demonstrando mais um progresso para a Radiologia 
durante a nova administração. A nossa luta por um 
piso salarial mais justo foi recompensada.

Durante toda a campanha salarial, o trabalho da 
informação foi crucial para deixarmos todos cientes 
dos acontecimentos importantes. É assim que atua-
mos: de forma competente, ética e mostrando resul-
tados positivos. Estamos recuperando as perdas que 
tivemos nas administrações anteriores para melho-
rar as condições da nossa Categoria.

É com atitudes como esta que provamos que estamos 
mudando a Radiologia e representando-a da melhor for-
ma possível, através de muito trabalho e transparência. 

A vitória após cada batalha não beneficia o SINTTARESP 
e sim os profissionais da Radiologia. Por isso, agradecemos 
o apoio de todos que se uniram ao Sindicato para alcançar 
mais esta conquista. Todos os benefícios que conseguimos 
trazer para a Classe falam por si, demonstram o empenho 
da Diretoria que almeja o sucesso contínuo da Categoria.
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MAIOR REAJUSTE DO PISO 
SALARIAL DA HISTÓRIA

PISO SALARIAL - ANO BASE 2015

SINDHOSFIL - SÃO PAULO
PISO SALARIAL - ANO BASE 2014

R$ 1.780,32 + 40% insalubridade = R$2.492,44

R$ 1.475.34 + 40% insalubridade = R$2.065,47

R$ 837,00 + 40% insalubridade = R$1.171,80

TECNÓLOGO R$ 1.982,62 + 40% insalubridade = R$2.775,66

TÉCNICO R$ 1.809,27 + 40% insalubridade = R$2.532,97

AUXILIAR R$ 979,39 + 40% insalubridade = R$1.371,14

TECNÓLOGO

TÉCNICO

AUXILIAR



ABERTURA DE NOVAS SUBSEDES

SUBSEDE CAMPINAS

Visando garantir uma maior proximidade com os profissionais da Radiologia, 
o SINTTARESP possui sede própria e subsedes regionais localizadas nas cidades de 

Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba

Inaugurada em Outubro de 2016, a Subsede de Campi-
nas possui uma infraestrutura renovada para recepcio-
nar com maior comodidade e conforto os Tecnólogos e 
Técnicos em Radiologia da região. Com fácil acesso, o 
imóvel possui salas de reunião, além de contar com um 
espaço reservado para a realização de cursos e palestras.

SUBSEDE sorocaba
Com o objetivo de tornar o atendimento a Categoria ainda 

mais eficiente, a Subsede Sorocaba possui localização privi-
legiada com fácil acesso ao centro da cidade. Para oferecer 
um suporte altamente qualificado aos profissionais, o Sindi-
cato conta com uma equipe capacitada para prestar o devi-
do suporte no que diz respeito a dúvidas e esclarecimentos.

SUBSEDE vale do paraíba
Devido à crescente representatividade no Vale do Pa-

raíba, o Sindicato também investiu em um espaço lo-
calizado na região central de São José dos Campos/SP, 
que dispõe de ampla e moderna infraestrutura , facili-
tando o atendimento dos profissionais da Radiologia.

Fotos: Comunicação SINTTARESP
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REPORTAGEM ESPECIAL

COMBATE À CORRUPÇÃO



Pautado pelo compromisso com a transparência, Conselho Regional 
divulga irregularidades que causaram dano milionário ao erário.

5º CORPO DE CONSELHEIROS DO CRTR-SP DIVULGA DOSSIÊ 
DE ROMBO MILIONÁRIO DEIXADO PELAS ANTIGAS ADMINISTRAÇÕES

Dossiê desmascara
 irregularidades 

das gestões 
do sistema 

conter/crtr’s
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COMBATE À CORRUPÇÃO



Em seu compromisso de transparência e mo-
ralidade, a atual gestão do CRTR-SP enten-
de que é seu dever trazer à público todas as 

informações pertinentes à defesa do interesse e do 
patrimônio público.

Em 10 de dezembro de 2015 o atu-
al Corpo de Conselheiros tomou 
posse após um conturbado pro-
cesso eleitoral. Antes disso, o 
CRTR-SP esteve sob administra-
ção de uma diretoria interven-
tora desde setembro de 2014.

Infelizmente, logo nos primei-
ros dias de mandato a diretoria 
tomou conhecimento de diversas 
irregularidades e ilegalidades perpe-
tradas pelos antigos Corpos Diretivos.

Negligenciando os princípios da administra-
ção pública e do ato administrativo, com enor-
me descaso com o erário público, as antigas 
gestões colecionaram fraudes e deixaram os co-
fres do Regional com um rombo milionário!

Confi ra   as   principais   irregularidades:

- Acordo coletivo irregular
As antigas diretorias preferiram ignorar o fato 

de que o CRTR se trata de uma autarquia. Logo, 
seu orçamento não deve ser gerenciado como 
se fosse uma pessoa jurídica de direito privado. 

O 4º corpo de conselheiros celebrou Acor-
do Coletivo com o Sindicato dos Trabalhado-
res das Autarquias de Fiscalização do Exercício 
Profi ssional e Entidades Coligadas no Estado 
de São Paulo (SINSEXPRO), com cláusulas que 
comprometeram – e muito – a receita do con-
selho, mesmo sem possuir a devida dotação.

Dossiê contém documentos que incriminam antigas gestões

ROMBO MILIONÁRIO 
VEM À TONA 
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- Gratifi cações dadas ilegalmente pela diretoria
Além das bonifi cações, aumentos salariais e de-

mais benefícios frutos do Acordo Coletivo de 
Trabalho, as antigas administrações, na mais ab-
soluta ilegalidade, concediam gratifi cações aos 

empregados, mesmo diante da inexistência 
de qualquer dotação para tanto. O úni-

co critério era o interesse da diretoria.

- Imóvel em situação irregular por 
mais de 10 anos
O imóvel onde está localizada a sede do 

Conselho foi deixado pelos antigos Conselhei-
ros em verdadeira situação de caos por mais de 10 
anos! A propriedade encontrava-se pendente de aná-
lise de regularização e anistia no processo municipal 
SEHAB nº 2003-1.0  35.829-5 – PMSP, mas sem qual-
quer andamento ou providência dos antigos gestores.

 
- Recebimento indevido de jeton
O pagamento indevido de jeton aos membros da 

diretoria provisória também está entre as inúmeras 
irregularidades encontradas. Analisando as Atas de 
Reuniões da Diretoria Provisória (composta pelos 
Srs. Ingo Erlhet, José Wanderley Monteiro e Os-
man Bartolomeo Flores Montalvan Filho), encon-
tramos várias atas para o mesmo dia de reunião, 
mudando somente o tipo de reunião de: ordinária 
para extraordinária. Algumas vezes o intervalo en-
tre uma sessão e outra não ultrapassava 5 minutos.

Valendo-se deste esquema engenhoso, estima-
se que os membros da Diretoria Provisória te-
nham gerado aos cofres do Conselho um dano de 
aproximadamente R$52.800,00.

As antigas 
gestões 

colecionaram fraudes e 
deixaram os cofres do

 Regional com um 
rombo milionário!

As antigas As antigas 
gestões gestões 

colecionaram fraudes e colecionaram fraudes e 
deixaram os cofres dodeixaram os cofres do

 Regional com um  Regional com um 
rombo milionário!rombo milionário!
 Regional com um  Regional com um 
rombo milionário!rombo milionário!



Dossiê contém documentos que incriminam antigas gestões

ROMBO MILIONÁRIO 
VEM À TONA 
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Ingo Ehlert – supostamente recebeu um total de 72 
reuniões, sob a quantia de R$ 17.280,00. 

José Wanderley Monteiro - recebeu ao todo 81 reuni-
ões, supostamente perfazendo o valor de R$ 19.440,00. 

Osman Bartolomeo Flores Montalvan Filho – 
a princípio participou de 67 reuniões, embolsando 

R$ 16.080,00
 
- Contratação irregular 
Toda contratação realizada pelos Conselhos de 

Classe deve ser feita em obediência à Lei Federal nº 
8.666/93. No entanto, os administradores anterio-
res não deram atenção a todas as exigências legais 
na realização dos processos administrativos de con-
tratação, conforme verifi ca-se no Memorando nº 
078/2016, através do qual constata-se que entre os 
anos 2002 e 2015 onerou o erário na importância de 
R$ 1.342.413,23 para a contratação de um plano de 
saúde para os funcionários, realizada sem a devida 
licitação. Este comportamento foi reiterado pelas 
Diretorias Executivas Provisórias, impostas pelas in-
tervenções determinadas pelo CONTER e pelo 3º e 
4º Corpo de Conselheiros. Os gastos apurados devi-
damente atualizados chegam a impressionante soma 
de R$2.378.706,64. Quem vai pagar essa conta?

- Processos licitatórios nulos
A situação preocupante não para por aí. A Por-

taria nº 07, de 23/02/2015 nomeou como Presidente 
da Comissão de Licitação o Sr. Osman Bartolomeo 
Flores Montalvan Filho. Aparentemente ignorou-
se o princípio elencado no art. 37 da nossa Car-

ta Magna, ou seja, o princípio da segregação de 
funções, que consiste na necessidade de a Admi-
nistração repartir funções entre os agentes públi-
cos cuidando para que esses indivíduos não exer-
çam atividades incompatíveis umas com as outras.

Desta maneira, todos os processos licitatórios são 
nulos de pleno direito, uma vez que foram conduzidos 
e fi scalizados por pessoas que sequer poderiam compor 
esta comissão. Neste cenário, vale ressaltar que, em de-
corrência de tal fato, verifi ca-se que houve dano ao erá-
rio na cifra de R$ 96.656,00.

Não bastassem os graves problemas adminis-
trativos, a má gestão do dinheiro público fez com 
que as gestões anteriores deste Regional deixas-
sem o imóvel onde se localiza a sede do con-
selho em um estado de total sucateamento.

Marcado por ligações clandestinas, móveis e equipa-
mentos em péssimo estado de conservação, o imóvel vem 
passando por uma expressiva reforma desde a posse do 
5º corpo de conselheiros para que conte com a estrutu-
ra que compete com o nível de uma Autarquia Federal.   

Cabe esclarecer que os presentes dados constam 
nas auditorias realizadas pelo próprio CONTER du-
rante as gestões anteriores e em auditoria particular 
realizada pela empresa CONSULTARE - Auditoria, 
Consultoria Contábil Eireli, contratada pelo CRTR 
em razão da falta de transição administrativa en-
tre a gestão interventora e a atual gestão. Até onde 
se sabe, não foram tomadas as devidas providências.      

Em seu dever de apontar todas as irregularidades 
encontradas a atual gestão do CRTR-SP encaminhou 
denúncia ao CONTER e ao Ministério Público Fede-
ral, relatando os casos de improbidade administrati-
va. Enquanto o Conselho Nacional preferiu se man-
ter em silêncio, o Ministério Público Federal acatou 
as denúncias e solicitou, através do Inquérito Civil n° 
1.34.001.008162/2013-75, os seguintes esclarecimentos:

a) Informe se houve o ajuizamento de ação de im-
probidade administrativa e comunica-

ção criminal;

b) Esclareça o desfecho de 
cada um dos processos admi-
nistrativos dos envolvidos;

c) Comprove se os preju-
ízos já foram ressarcidos.

Não bastassem os números impressionantes 
já expostos, verifi camos ainda a existência de 
compras realizadas durante o exercício de 2015 
que ultrapassaram os limites de dispensa de li-
citação (R$ 8.000,00), sendo elas:

- Material de Expediente: R$ 9.996,00
- Passagens para o País: R$ 144.808,25
- Passagens-Processo Eleitoral: R$ 43.813,61
- Plano de Saúde: R$ 133.250,79
- Serviços Gráfi cos: R$ 48.284,65
- Mobiliários em Geral: R$ 15.472,98
- Máquinas e Equipamentos: R$ 14.486,87

Os gastos 
apurados 

devidamente 
atualizados chegam a 

impressionante soma de 
R$2.378.706,64

Os gastos Os gastos 
apurados apurados 

devidamente devidamente 
atualizados chegam a atualizados chegam a 

impressionante soma de impressionante soma de 
R$2.378.706,64R$2.378.706,64

atualizados chegam a atualizados chegam a 
impressionante soma de impressionante soma de 

R$2.378.706,64R$2.378.706,64

COMPRAS ACIMA DO LIMITE DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO



EXCLUSIVO

VALDELICE TEODORO É 
FLAGRADA CONSPIRANDO 

COM ADVERSÁRIOS POLÍTICOS
 do atual presidente do 
CRTR-SP em um esquema 
vil e perverso que está 

sendo apurado através 
do PROCESSO JUDICIAL Nº 

0009398-79.2012.4.02.5101 
e em trâmite perante a 
2ª Vara Federal do Rio 

de Janeiro.
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DOCUMENTOS COMPROVAM 
AS INVESTIGAÇÕES DO MPF:



VALDELICE TEODORO É 
FLAGRADA CONSPIRANDO 

COM ADVERSÁRIOS POLÍTICOS
 do atual presidente do 
CRTR-SP em um esquema 
vil e perverso que está 

sendo apurado através 
do PROCESSO JUDICIAL Nº 

0009398-79.2012.4.02.5101 
e em trâmite perante a 
2ª Vara Federal do Rio 

de Janeiro.

DOCUMENTOS COMPROVAM 
AS INVESTIGAÇÕES DO MPF:

Todas as denúncias
ENVOLVENDO AS ANTIGAS

GESTÕES DO CRTR-SP 
foram devidamente 

distribuídas ao Núcleo 
de Combate à Corrupção 

(NCC) do Ministério 
Público Federal.
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06

Portal da Transparência do CONTER revela verdadeira 
‘farra’ da Diretoria Executiva com diárias e jetons em 
apenas 3 meses!

07

0808

11

09

10

Na mira da justiça: eleições CONTER estão judicializadas 
e Diretoria Executiva e demais Conselheiros podem ser 
afastados a qualquer momento!

Se deu mal: CONTER tenta consertar a situação, mas 
acaba rea�rmando as informações divulgadas pelo 
SINTTARESP
Para pagar rombo deixado por Valdelice Teodoro, 
nova Diretoria do CONTER obriga CRTR’S a abrirem 
processos éticos e aplicarem multas nos pro�ssionais 
da Radiologia!
CONTER é denunciado para Polícia Federal e Ministério 
Público Federal por abuso de autoridade e sofrerá ação 
judicial!

CONTER omite informações da Justiça Federal 
em São Paulo

Escândalo no CONTER: Ministério Público Federal 
investiga suposta fraude na eleição que elegeu o 
7º Corpo de Conselheiros

Polícia Federal e Ministério Público Federal investigam 
grande esquema de corrupção das antigas gestões do 
CRTR-SP, que CONTER tentou encobrir!

Denúncia recebida indica que Valdelice Teodoro embol-
sará quase R$ 20 mil para permanecer como assessora 
do CONTER 

Rombo milionário vem à tona e CONTER tenta calar 5º 
Corpo de Conselheiros do CRTR-SP após divulgação 
de documentos que incriminam antigas gestões

MPF fecha o cerco e fraudes milionárias do sistema 
CONTER/CRTR'S estão sob investigação!

Lista de Escândalos ENVOLVENDO O CONTER
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Lista de Escândalos ENVOLVENDO O CONTER

13

14

15

16

17

Como já era de se esperar, perseguição política e 
suposta manipulação de votos marcam resultado 
das eleições CONTER

18

0819

22

20

21

Valdelice Teodoro contrata empresa fraudulenta 
para desenvolver e controlar o processo eleitoral 
do CONTER!

Devido a risco iminente de fraude no sistema 
VotaRadiologia, SINTTARESP orienta a Categoria com 
relação a medidas que devem ser tomadas 

Empresa responsável pela eleição do CONTER sofre 
intervenção judicial por suposta fraude em votação!

Problema no portal VotaRadiologia pode colocar em 
risco o resultado das eleições!

Fernando Gerber, Presidente da Comissão Eleitoral do 
CONTER, é executado pelo TCU e condenado a devolver 
dinheiro desviado do Conselho Nacional!

Presidente, Secretário e Tesoureiro do Conselho 
Nacional respondem a processo de improbidade 
administrativa por assédio moral

20 anos de descaso e desrespeito pela Categoria: 
conheça os verdadeiros responsáveis pela invasão na 
Radiologia e a desvalorização da pro�ssão

Conselheiros Efetivos respondem a processos por 
improbidade administrativa

Nomeação indevida, nepotismo e “farra” com o 
dinheiro do CONTER: Fernando Gerber está envolvido 
em diversos escândalos 

Má administração da Sra. Valdelice rende grande 
rombo no CONTER: dívida chega a quase R$ 8 milhões

12



PL 770/2016: 
A VALORIZAÇÃO 
DA RADIOLOGIA
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PL 770/2016: 
A VALORIZAÇÃO 
DA RADIOLOGIA

Desde o início de sua gestão à frente do 
SINTTARESP, o presidente demons-
tra uma grande preocupação a respeito 

da invasão dos profissionais alheios à Radiologia. 

Com uma visão de fortalecimento da Classe e em-
penhado em proteger o exercício da profissão, ele 
uniu forças do Sindicato e do Conselho para esten-
der esta luta à Assembleia Legislativa de São Pau-
lo através do Projeto de Lei Estadual 770/2016, 
que garante a exclusividade de atuação dos Tec-
nólogos e Técnicos em Radiologia na área.

Após tomar conhecimento dos riscos quanto à 
saúde dos profissionais que manuseiam a radiação 
ionizante sem preparo e o bem-estar da popula-
ção que corre o risco de superexposição à radiação, 
a deputada estadual Leci Brandão (PCdoB) abra-
çou a causa da Classe e gentilmente acolheu o PL.

A assinatura do projeto aconteceu em 11 de outubro 
de 2016 no auditório Juscelino Kubitschek, na Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), e con-
tou com a presença de Sinclair Lopes, sua diretoria e o 
apoio da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB).

 
É importante frisar que ambos os órgãos en-

tendem que todos os profissionais da saúde são 
importantes dentro do ambiente hospitalar.

 No entanto, é preciso lutar para que a concor-
rência no mercado de trabalho seja de igual valor 
e que a saúde da população seja preservada, uma 
vez que a dosagem mal administrada de radiação 
ionizante pode trazer inúmeros malefícios. Os tra-
balhadores que têm invadido a Radiologia, ao se-
rem demitidos entram com ação judicial contra 
a empresa pedindo a aplicação da Lei do Técnico 
7.394/85. Tramita em Brasília a PL 3661/12 que irá 
reformular a Lei Federal 7.394/85, que regulamenta 
a profissão dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. 

Com isso, teremos a Proteção definitiva para a Pro-
fissão. A aprovação do projeto, uma das principais 
frentes de luta de ambos os órgãos, é a única medida 
realmente eficaz para acabar definitivamente com 

Idealizado pela atual gestão e acolhido pela deputada estadual Leci Brandão, o 
Projeto de Lei garante a exclusividade de atuação dos Tecnólogos e Técnicos em Radiologia

RUMO à EXCLUSIVIDADE NA RADIOLOGIA

ENTENDA A TRAMITAÇÃO 
DE UM PROJETO DE LEI

1.  INICIATIVA 
Um projeto de lei pode ser apresentado 

por um parlamentar, comissão da Câmara 
do Senado ou do Congresso, tribunais su-
periores ou cidadãos.

2.  TRAMITAÇÃO NA CÂMARA
O projeto começa a tramitar na Câmara, 

logo se for aprovado nas Comissões, segue 
para o Senado. Se 52 deputados recorre-
rem, o projeto vai para o Plenário.

3.  VOTAÇÃO NO SENADO
Se for aprovado sem alterações, ele será 

enviado ao Presidente da República para 
sanção. Se for alterado no Senado, o pro-
jeto voltará para a Câmara.

4.  SANÇÃO DA PRESIDÊNCIA
O presidente da República terá 15 dias úteis 

para sancionar ou vetar o projeto aprovado. 

essa invasão desleal e abusiva. Apenas com a garan-
tia da exclusividade dos profissionais das Técnicas 
Radiológicas na Radiologia será possível garantir o 
futuro da nossa profissão. Os Tecnólogos e Técnicos 
em Radiologia são os únicos verdadeiramente qua-
lificados para operar equipamentos emissores de ra-
diação ionizante, devido à sua formação específica e 
aprofundada na área. 

Cientes do risco que essa invasão representa para 
os profissionais e para a sociedade, o CRTR-SP e o 
SINTTARESP unem forças para agilizar a aprovação 
do Projeto de Lei 770/2016, sem poupar esforços para 
garantir a tão sonhada exclusividade na Radiologia.
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Um clima de alegria e mui-
ta animação dominou a 
Chácara dos Sonhos, em 

Jundiaí. A Grande Festa da Radio-
logia reuniu cerca de 2 mil pes-
soas, entre Tecnólogos, Técnicos 
e familiares que compartilharam 
um dia de diversão e descontração 
em homenagem ao Dia do Profis-
sional da Radiologia. 

As crianças brincaram em um 
playground de brinquedos infláveis, 
com pula-pula, cama elástica e tou-
ro mecânico, além de aproveitarem 
toda a área de lazer, que conta com 
parque aquático (com 3 toboáguas), 
piscina adulto e infantil, quadra poli 
esportiva, campo de futebol, salão de 
jogos entre outras dependências. 

Para entretenimento geral, a banda 
Sombra e Água Fresca marcou pre-
sença enquanto os convidados usu-
fruíam de diversos pratos servidos 
pelo buffet, saboreavam um delicio-

30

so churrasco e apreciavam a queima 
de fogos de artifício que ocorreu du-
rante todo o evento.

No palco, representando a Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB), estavam o atual 
presidente estadual René Vicente e 
o ex-presidente Onofre Gonçalves, 
discursando sobre a importância da 
união da Categoria. 

O deputado federal Orlando Sil-
va e a deputada estadual Leci Bran-
dão, que acolheu o Projeto de Lei 
770/2016 – ação que prevê tornar 
obrigatório o diploma de Tecnólo-
go e Técnico em Radiologia para a 
operação de equipamentos e fontes 
emissores de radiação – também 
participaram da festividade. 

A deputada Leci discursou em 
apoio aos profissionais da área. 
“Quero agradecer a todos os profis-
sionais da Radiologia que foram no 

radiologia em festa
Mega evento reúne diversos profissionais da área para 

um dia inteiro de atividades e diversão

Centenas de pessoas compareceram ao evento promovido pelo Sindicato, para homenagear a Categoria.
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nosso gabinete, explicaram a situa-
ção, que abraçamos de forma muito 
natural. Não estou fazendo nada de-
mais, é nossa obrigação. Que a gente 
possa ter este projeto aprovado!”

Um grande sorteio promovido pelo 
Sindicato contemplou os convidados 
da festa com 10 televisores de 32 po-
legadas e 20 bicicletas. Após o sorteio, 
todas as crianças foram presenteadas 
com centenas de brinquedos.

O Corpo Diretivo do SINTTA-
RESP ressalta a importância da par-
ticipação ativa dos trabalhadores 
no Sindicato para que o mesmo se 
fortaleça. Segundo o presidente, Sin-
clair Lopes, a celebração só foi um 
grande sucesso devido ao apoio dos 
profissionais da Radiologia. “A or-
ganização da festa foi realizada com 
muita dedicação e é muito bom ver 
que o resultado de todo o esforço foi 
positivo. O êxito desta celebração se 
deve a união de toda a Categoria”.



radiologia em festa



As mais importantes conquistas da Classe começam nas ruas. Ciente disto, a nova diretoria sempre lu-
tou pelo que acredita: o futuro da Radiologia. Pelo contrário; valoriza os encontros com os profis-
sionais das Técnicas Radiológicas e gosta de conhecer de perto suas reinvindicações. Afinal, só as-

sim é possível proteger de maneira eficaz a profissão e, consequentemente, os profissionais. Levar a voz do 
trabalhador aos ouvidos dos patrões tem sido uma de suas principais missões à frente do SINTTARESP. 

Relembre os principais atos comandados pelo Sindicato:

ATO CONTER EM BRASÍLIA 
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A LUTA SE FAZ NAS 
RUAS!

Novo Corpo Diretivo do SINTTARESP nunca teve medo 
de ir às ruas para defender os direitos da Categoria

No dia 8 de outubro de 2015, o Sindicato realizou 
mais um ato histórico para a Categoria. Desta vez, 
mobilizou um número expressivo de profissionais 
das Técnicas Radiológicas e foi até Brasília para cri-
ticar a postura omissa do Conselho Nacional. Ao 
todo foram necessários 10 ônibus para levar todos 
os manifestantes. Entre as principais reinvindica-
ções destacam-se a retirada dos profissionais estra-
nhos da Radiologia, posturas mais incisivas de fis-
calização do exercício ilegal da profissão e eleições 
diretas no CONTER. 

Fotos: Diretoria SINTTARESP



A LUTA SE FAZ NAS 
RUAS!

Fotos: Diretoria SINTTARESP

Presidente protestando em frente a sede do CRTR-SP.

ATO EM FRENTE AO CRTR-SP
Em 18 de dezembro de 2013, Sinclair comandou um importante ato em frente ao CRTR-SP. Unida para dizer 

“Não à Corrupção”, a Categoria compareceu em peso à sede do Conselho Regional, no bairro do Sumaré, em São 
Paulo.  Com o apoio da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), o SINTTARESP organizou a 
mobilização com o objetivo de pedir transparência e exigir a mudança da diretoria corrompida, que já estava sendo 
investigada pelas muitas irregularidades cometidas e que posteriormente vieram à tona.

Convidada a prestar explicações à Classe, a então diretoria do Regional preferiu se calar e apenas observar de longe 
a indignação dos profissionais das Técnicas Radiológicas. 

grande ATO EM FRENTE AO HOSPITAL SANTA MARCELINA
Em setembro de 2016, foi convocada uma As-

sembleia com todos os Técnicos em Radiologia das 
AMAs administradas pelo Santa Marcelina, após o 
Hospital anunciar que romperia o contrato de pres-
tação de serviços com a empresa APLA, o que acar-
retaria em diversas demissões.

Durante a Assembleia, os trabalhadores decidiram 
por unanimidade participar de um ato em frente às de-
pendências do Hospital Santa Marcelina. Manifestan-
do contra a possível demissão em massa, mais de 70 
Técnicos em Radiologia uniram-se aos representantes 
da CTB, a diretoria do SINTTARESP e seu presidente.

O ato surtiu efeito positivo: no mesmo dia o Hospital di-
vulgou em nota oficial a prorrogação do prazo em 4 meses, 
para a prestação de serviços da empresa APLA nas AMAs. 
Após alguns meses de tratativas, o SINTTARESP e o Hos-
pital Santa Marcelina entraram em um acordo, em que 
ficou estabelecido que o Hospital ficaria responsável pelo 
registro em carteira de cerca de 300 profissionais da Ra-
diologia. Uma grande vitória em prol da Categoria!

A Categoria compareceu em busca de um CRTR-SP ético.

Fotos: Comunicação SINTTARESP

Diretoria SINTTARESP
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Agradecimentos

Diretoria Sinttaresp

Nós, membros da Diretoria do SINTTARESP, nos sentimos honrados e agra-
decemos a todos que, de alguma forma, vêm contribuindo para a nossa trajetó-
ria. As conquistas alcançadas pelos envolvidos à frente desta Entidade Sindical 
são resultado de um trabalho árduo desenvolvido com muito amor.

Ao longo dos últimos anos, temos nos empenhando fortemente para obtermos 
grandes vitórias em favor da Categoria, as quais podem ser comprovados através 
da aquisição de uma sede própria para o SINTTARESP, a reestruturação e aber-
turas de novas Subsedes, a troca da frota de veículos e diversos outros êxitos, 
que estão contribuindo de maneira efetiva para um melhor atendimento aos 
profi ssionais da Radiologia e as demandas diárias envolvendo a profi ssão. 

Reforçamos o nosso compromisso em coibir as irregularidades na Radiologia 
e os desrespeitos nos locais de trabalho, bem como combater a precarização e 
as fraudes trabalhistas, batalhar pela atualização do nosso marco regulatório, 
defender os interesses e ampliar os direitos da Categoria.

Esse é apenas o começo de um caminho duradouro que estamos traçando para 
garantir melhores condições de trabalho aos profi ssionais das Técnicas Radioló-
gicas e continuar na luta incansável por progressos contínuos. 

A todos os Tecnólogos e Técnicos em Radiologia deixamos o nosso muito obri-
gado, e reiteramos que continuaremos rompendo barreiras no sentido de prover 
cada vez mais a valorização da profi ssão.

Avante SINTTARESP!
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