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SINTTARESP ASSEGURA CUMPRIMENTO DOS DIREITOS 
TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA LABORAMEDI

Fevereiro tem sido marcado por 
grandes vitórias do SINTTARESP 
em prol da Categoria. Saímos vito-
riosos de árduas batalhas na Justiça 
contra o regime ilegal sócio cotista, 
bem como conquistamos o registro 
em carteira para diversos profi ssio-
nais da Radiologia e mais recente-
mente, também, conseguimos as-
segurar os direitos trabalhistas dos 
funcionários da LABORAMEDI.

Visando um acordo que garanta aos 
profi ssionais da Radiologia o cum-
primento de seus direitos, o SINTTA-
RESP solicitou ao Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE) uma mesa 
redonda com a empresa LABORA-
MEDI ANÁLISES E PESQUISAS 
CLÍNICAS LTDA, aonde foram dis-

cutidas as irregularidades nos paga-
mentos dos adicionais de insalubrida-
de dos Técnicos em Radiologia que 
trabalham na instituição.

É importante ressaltar que a remune-
ração dos profi ssionais da Técnicas 
Radiológicas é composta pelo salário 
base + 40% do Adicional de Insalubri-
dade, incluindo os pagamentos que 
se referem ao período de férias ou 
licença médica do trabalhador.

Diante disto, foi acordado entre as 
partes, que a LABORAMEDI inclui-
rá já nos próximos pagamentos os 
adicionais de insalubridade sobre 
as férias e também os afastamen-
tos pelos períodos que forem por 
conta da empresa.

Este acordo enaltece a postura da 
atual gestão, que mais uma vez não 
permitiu que nenhum direito fosse su-
primido de seus representados, cum-
prindo assim, fi elmente, o seu papel 
de proteger a Categoria.

Com um Sindicato fortalecido, aten-
to e atuante seguiremos lutando 
por melhores condições de trabalho 
e pela valorização da Classe, de-
monstrando assim que com serie-
dade e comprometimento em com-
bater as irregularidades da área, o 
SINTTARESP tem garantido gran-
des conquistas coletivas e individu-
ais para os Tecnólogos e Técnicos 
em Radiologia, sendo este um fator 
motivacional para seguirmos em 
busca de avanços para a profi ssão!

Em acordo fi rmado no MTE, empresa se comprometeu a regularizar pagamentos dos 
adicionais de insalubridade dos funcionários 



SINTTARESP DENUNCIA SANTA CASA DE GUARATINGUETÁ 
E CLÍNICA GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO POR 

DIVERSAS IRREGULARIDADES

Em resposta as graves denúncias 
recebidas com relação as condições 
de trabalho dos profi ssionais da 
Radiologia da SANTA CASA DE 
GUARATINGUETÁ E DA CLÍNICA 
G H E L F O N D  D I A G N Ó S T I C O 
MÉDICO, o SINTTARESP vem a 
público informar e esclarecer que 
as medidas legais cabíveis estão 
sendo tomadas, no sentido de 
sanar as diversas irregularidades 
praticadas por ambas instituições.

No que se refere a SANTA CASA DE 
GUARATINGUETÁ, o Sindicato vem 
recebendo inúmeras denúncias de 
possíveis ilegalidades cometidas pelo 
hospital, dentre elas:

- Falta de vínculo empregatício;
- Realização de plantões a distância;
- Adulteração do ponto eletrônico para 
não computar horas extras;
- Além de utilizar-se da tática de 
elaborar duas escalas de trabalho, 
sendo uma delas apresentada as 
equipes de fi scalização dos órgãos 
competentes e a escala “verdadeira” 
e irregular fi ca com um responsável.
Em contato com SANTA CASA 
DE GUARATINGUETÁ, a mesma 

informou desconhecer tais 
irregularidades e negou quaisquer 
tipos de práticas que afrontem as 
leis trabalhistas. Entretanto, haja 
vista a gravidade de tais denúncias, 
assim como considerando o fato de 
que o hospital pode estar tentando 
se omitir de suas obrigações 
legais, o SINTTARESP informa 
aos profi ssionais da Radiologia 
que as denúncias já estão sendo 
encaminhadas aos órgãos 
competentes, sendo eles, a Delegacia 
do Trabalho, Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MP-SP).

Com relação as denúncias 
envolvendo a CLÍNICA GHELFOND 
DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA, que 
presta serviços terceirizados para a 
Fundação ABC, no Hospital Municipal 
Central de Osasco e Complexo 
Hospitalar Municipal de São Bernardo, 
podemos citar diversos atos ilícitos 
que afrontam a legislação trabalhista, 
como:
- Profi ssionais sem registro em 
carteira;
- Excesso de jornada de trabalho;
- Feriado trabalhado não remunerado;

- Profi ssionais estranhos a Radiologia 
trabalhando no setor de diagnóstico 
por imagem;
- Falta de equipamentos adequados;
- Falta de pagamento do adicional de 
insalubridade no décimo terceiro.

Assim que tomou conhecimento de 
tais irregularidades envolvendo a 
instituição, o Sindicato solicitou ao 
Ministério do Trabalho uma MESA 
REDONDA, que será realizada no 
dia 7 de março, para tentar solucionar 
as ilegalidades mencionadas. 
Para tanto, aproveitamos o espaço 
e convidamos os profi ssionais 
que trabalham na GHELFOND a 
comparecem juntamente com o 
Sindicato na reunião de mediação na 
data agendada.  

Continuaremos acompanhando 
a situação e não descansaremos 
até que ambos os casos sejam 
devidamente resolvidos. O 
SINTTARESP luta para que os 
direitos trabalhistas dos profi ssionais 
da Radiologia não sejam violados. 
Trabalhamos incansavelmente para 
livrar a Categoria daqueles que 
atrapalham o seu progresso!

O SINTTARESP LUTA PARA QUE OS         
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Instituições de Saúde são alvos constantes de inúmeras denúncias recebidas pelo Sindicato 



FGTS: SAIBA COMO ACOMPANHAR O SEU SALDO DO 
FUNDO DE GARANTIA

SINTTARESP recomenda que os profissionais da Radiologia acompanhem 
regularmente os pagamentos do benefício

Desde que passou a ser um 
dever constitucional, o Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) é considerado 
uma das maiores conquistas 
dos trabalhadores. Entretanto, 
em meio à crise econômica, 
o país tem registrado um dos 
maiores índices de não paga-
mento do benefício por parte 
das empresas. Com isso, o 
momento pede atenção dos 
profissionais no que diz res-
peito ao controle do seu saldo.

Os Tecnólogos e Técnicos em 
Radiologia que trabalham den-
tro das normas da CLT tem seu 
direito assegurado ao FGTS. 
O benefício pode ser sacado 
em ocasiões especiais, bem 
como pode ser utilizado para 
financiar a compra da casa 
própria e até para quitar parte 
das prestações de um finan-
ciamento habitacional.

O Fundo de Garantia está pre-
visto na Lei nº 8.036/90, e as-
segura aos trabalhadores o di-

reito a indenização por tempo 
de serviço. O deposito do bene-
fício é realizado mensalmente, 
referente a um percentual de 
8% do salário do empregado, 
o qual a empresa fica obriga-
do a depositar em uma conta 
bancária que deve ser aberta 
na Caixa Econômica Federal. 
Os depósitos devem ser efetu-
ados mensalmente até o dia 7 
(sete) do mês subsequente ao 
de sua competência.

Para os profissionais que re-
cebem o benefício, é de suma 
importância a verificação cons-
tante do extrato analítico de 
sua conta bancária. O docu-
mento apresenta todos os de-
pósitos efetuados mês a mês 
pelos empregadores. Sendo 
assim, vale ressaltar, que a 
simples conferência das infor-
mações pode evitar inúmeros 
problemas futuros. Para faci-
litar o acesso a estes dados, 
existem várias maneiras de 
solicitar o extrato de sua con-
ta, são eles: Internet, SMS, 

correspondência, telefone, ou 
se preferir, pessoalmente nas 
agências da Caixa Econômica. 

A empresa que não depositar 
corretamente o FGTS, terá que 
ressarcir os valores com juros 
e correção monetária, e ainda 
ficará sujeita a uma multa ad-
ministrativa aplicada por cada 
trabalhador prejudicado pela 
falta de depósito.

Em casos de identificação de 
alguma irregularidade nos pa-
gamentos do seu FGTS, o 
SINTTARESP está à disposi-
ção da Categoria para orientar 
os profissionais da Radiologia 
e assim tomar as providências 
cabíveis com objetivo de regu-
larizar as ilegalidades.

O Sindicato dispõe de um De-
partamento Jurídico especiali-
zado no atendimento de causas 
trabalhistas e questões jurídi-
cas para atender a Categoria, 
garantindo o cumprimento dos 
seus direitos trabalhistas.

NOVAS PARCERIAS GARANTEM BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS 
PARA OS ASSOCIADOS DO SINTTARESP

Ampliar os benefícios para os 
associados é uma das prioridades 
da atual gestão. Pensando nisso, 
o ano 2017 se inicia cheio de 
novidades, vantagens e serviços 
exclusivos para a Categoria.

Com o intuito de disponibilizar 
mais opções de lazer aos nossos 
associados e seus familiares, o 
SINTTARESP firmou uma parceria 
com o Clube Thermas do Vale, 
localizado em São José dos Campos 
(SP), local em que poderão desfrutar 

de um ambiente agradável para 
relaxar e fugir da rotina agitada do 
dia-a-dia. Para incentivar a educação 
continuada dos profissionais da 
Radiologia, fechamos, também, uma 
nova parceria com Maxim Cursos, 
empresa focada na capacitação 
profissional nas áreas médica, 
industrial e nuclear, que oferece 
cursos de extensão e pós-graduação.

Já na parte de serviços, a novidade 
é a parceria com a Porto Seguro, 
uma das maiores seguradoras do 

Brasil. Reconhecida pela qualidade 
de seu serviço, a empresa oferece 
aos associados e dependentes do 
SINTTARESP, descontos especiais 
que variam de 7 a 15% na 
contratação de diversos serviços.

O SINTTARESP trabalha cada vez 
mais no sentido de apoiar, defender 
e fortalecer a Categoria. Para tanto, 
investimos em vantagens e benefícios 
que atendam a todos. Entre em nosso 
site e confira a lista de convênios que 
disponibilizamos para você.



O JORNAL É UMA PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
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SINDICALIZE-SE JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

SEDE  DE SÃO PAULO:
Rua: Demini, 471 - Penha de França 
Vila Matilde / SP
CEP: 03641-040
Fone: (11) 3804-9283
cobranca@sintaresp.com.br

SUB-SEDE BAURU: 
Rua: Aviador Gomes Ribeiro,  
Quadra 39, nº 58 – Jd. Marambá
Bauru - SP CEP: 17030-530
Fone: (14) 3010-9221
regionalbauru@sintaresp.com.br

SUB-SEDE SOROCABA:
Rua: Rio de Janeiro, 201 - Centro  
Sorocaba / SP
CEP: 18035-450
Fone: (15) 3329-5333
regionalsorocaba@sintaresp.com.br

SUB-SEDE VALE DO PARAÍBA:
Rua: Rubião Júnior, 708 - Centro
São José dos Campos / SP
CEP: 12210-180
Fone: (12) 3207-9283
regionalvaledoparaiba@sintaresp.com.br

O SINTTARESP é reconhecido como 
um importante instrumento de nego-
ciação dos direitos dos profissionais 
da Radiologia do Estado de São Paulo. 
As conquistas alcançadas já no início 
de 2017 são frutos de muito trabalho 
e esforço, que tem garantido grandes 
avanços para a profissão. 

Fevereiro foi marcado por ações pre-
dominantemente positivas do Sindicato 
em prol da Categoria. Obtivemos êxito 
em árduas batalhas na Justiça contra 
o regime ilegal sócio cotista praticado 
por intermédio de empresas terceiriza-
das que prestavam serviços na UNI-
MED GUARULHOS e no HOSPITAL 
BOSQUE DA SAÚDE, bem como con-
quistamos o registro em carteira para 
diversos profissionais da RD PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 
e, mais recentemente, conseguimos 
assegurar os direitos trabalhistas dos 
funcionários da LABORAMEDI. Como 
é possível verificar em nosso site, ao 

longo deste mês realizamos, também, 
diversas denúncias a fim de sanar ir-
regularidades praticadas por algumas 
empresas que prestam serviços de 
diagnóstico por imagem em grandes 
hospitais de São Paulo.

Vale destacar que no início de feverei-
ro, a Categoria aprovou por unanimida-
de a prestação de contas referente ao 
exercício de 2016 durante Assembleia 
Geral, aonde foi divulgado que o Sindi-
cato fechou o ano com o maior superá-
vit já obtido. Tal resultado só se tornou 
possível graças a participação ativa da 
Categoria, que nos proporcionou um 
fortalecimento institucional e uma maior 
legitimidade da nossa entidade sindical.

Outra grande conquista foi a mudança 
da SUBSEDE DO VALE DO PARAÍBA, 
localizada em São José dos Campos 
(SP), que possui ótima localização, 
bem como infraestrutura moderna para 
melhor atender as necessidades dos 
profissionais que trabalham na região. 
Aproveito o espaço para convidar todos 
a conhecerem nossa nova unidade!

Sinto-me orgulhoso em dizer que en-
cerramos mais um mês com muitas 
conquistas para nos orgulhar. Daqui 
para frente o percurso continuará sendo 
construído com muita luta, por isso res-
salto ser fundamental que os profissio-
nais da Radiologia unam-se ao SINT-
TARESP, para termos cada vez mais 
força e poder de negociação visando 
assegurar que nenhum direito adquirido 
seja suprimido e garantir melhores con-
dições de trabalho a todos. Agradeço o 
apoio e ressalto a importância da par-
ticipação ativa da Categoria nas ações 
do Sindicato ao longo deste ano, para 
que juntos alcancemos novas vitórias!

PALAVRA DO PRESIDENTESINTTARESP TEM PRESTAÇÃO 
DE CONTAS APROVADA POR 

UNANIMIDADE
Durante a Assembleia Geral que 
aconteceu na manhã do dia 8 de feve-
reiro, na sede do Sindicato, a Catego-
ria aprovou por unanimidade a presta-
ção de contas referente ao exercício 
de 2016. Visando a transparência, o 
encontro deliberou, também, sobre o 
balanço patrimonial do SINTTARESP, 
conforme edital de convocação.

Através da prestação de contas, a Ca-
tegoria tem a possibilidade de partici-
par e conhecer como a atual gestão 
tem investido os recursos do Sindica-
to. Ciente disto, Sinclair Lopes acredi-
ta que uma administração transparen-
te fortalece as relações democráticas 
entre uma entidade sindical e os pro-
fissionais a ela pertencentes. “Todos 
aqueles que estiveram presentes pu-
deram se certificar de que o Sindicato 
empregou sua verba em projetos que 
objetivaram proteger e fortalecer a 
luta da Categoria diante dos desafios 
impostos durante o último ano”, afir-
mou o presidente.

Novamente, o Sindicato fechou o 
ano com um balanço positivo supe-
rando as próprias expectativas. Du-
rante o encontro, foram apresenta-
das as contas referente ao ano de 
2016, bem como a destinação de re-
cursos, receitas, despesas e o maior 
superávit já obtido.

Vale destacar que a Assembleia de 
Prestação de Contas foi um grande 
sucesso, pois contou com a pre-
sença de inúmeros Tecnólogos e 
Técnicos em Radiologia, demons-
trando o interesse dos mesmos pe-
los assuntos pertinentes a Classe.
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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


