
www.sintaresp.com.br

JORNAL DO SINTTARESP EM DEFESA DOS PROFISSIONAIS DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS / DEZEMBRO 16

2016: UM ANO DE VITÓRIAS PARA A CATEGORIA

O ano de 2016 ficará marcado 
por grandes avanços e vitórias 
para os profissionais da Radio-
logia do Estado de São Paulo.
As conquistas alcançadas pelo 
SINTTARESP só foram possí-
veis com o apoio da Categoria, 
que esteve ativamente presen-
te nas grandes batalhas en-
frentadas pelo Sindicato.

A fim de garantir e preser-
var os direitos adquiridos em 
anos de luta, trabalhamos 
incansavelmente para coibir 
as irregularidades na Radio-
logia, assegurando o cumpri-
mento da Lei 7.394/85. 

Reafirmando nosso compro-
misso ético e transparente, 

apresentamos aqui um re-
sumo das ações realizadas 
durante todo o ano.

BALANÇO ANUAL 

1462 NOTIFICAÇÕES 
EXTRAJUDICIAIS

(Referentes a regularizações 
de documentos, salários em 
desacordo com Acordo Co-
letivo, carga horária incom-
patível ao previsto em Lei, 
entre outros).

1009 ACORDOS FECHADOS

(Regularização de Registro 
em Carteira e adicional de 
insalubridade, dissídio, re-

colhimento de contribuições, 
entre outros).

351 AÇÕES NA JUSTIÇA 
DO TRABALHO

(Ação Civil Coletiva, Ações 
Trabalhistas e de Cobran-
ça e Medidas Cautelares de 
Exibição de Documentos).

GRANDES REALIZAÇÕES

CAMPINAS:
Comprometido com a Cate-
goria, o Sindicato conquistou 
o comando da base territorial 
de Campinas com o objetivo 
de garantir os direitos traba-
lhistas previstos em Lei, para 
os profissionais da região. 

Relembre as ações do SINTTARESP ao longo desse ano



Assim como, para melhor 
atender as necessidades e 
demandas dos trabalhado-
res, o SINTTARESP inau-
gurou uma nova Sub Sede 
na cidade e conseguiu a 
equiparação salarial dos 
profissionais da Radiolo-
gia de Campinas com os de 
São Paulo.

ASSINATURA DO PL 
770/2016

Um dos grandes aconteci-
mentos de 2016, foi a as-
sinatura do Projeto de Lei 
770/2016, que vai garantir 
a exclusividade de atuação 
para Tecnólogo ou Técnico 
em Radiologia do Estado de 
São Paulo.

A exclusividade na Radio-
logia é uma das principais 
lutas da gestão de Sinclair 
Lopes e sua Diretoria, uma 
vez que através dela ape-
nas profissionais habilita-
dos poderão atuar na área.

CAMPANHA SALARIAL

O Sindicato enfrentou uma 
das mais árduas negociações 
salariais dos últimos anos, 
devido à grande crise econô-
mica instaurada no país. 

A Campanha Salarial 2016 
foi fechada no mês de agos-
to após um intenso traba-
lho de negociações, a qual 
garantiu um reajuste de 9% 
sob o salário base dos pro-
fissionais da Radiologia, 
bem como a manutenção 
dos benefícios.

Além disto, através dela foi 
possível manter a empre-

gabilidade dos profissionais 
da Categoria. 

ACORDO COM A 
INDÚSTRIA

Outra vitória para se come-
morar, é a assinatura do 
Acordo Coletivo estabele-
cido pela primeira vez com 
uma empresa da área de 
Radiologia Industrial.

Desde então, os profissio-
nais da Radiologia Industrial 
da METALTEC NÃO DES-
TRUTIVOS LTDA. saíram da 
informalidade e passaram 
a ter o SINTTARESP como 
seu representante. Podendo 
assim, usufruir integralmente 
de todos os benefícios pre-
vistos na Lei 7.394/85 e no 
Acordo Coletivo.

GRANDE FESTA DA 
RADIOLOGIA 

Em comemoração ao Dia do 
Profissional da Radiologia, 
organizamos uma grande fes-
ta, no dia 27 de novembro, 
na Chácara dos Sonhos, em 
Jundiaí, interior de São Paulo.

O tradicional evento reuniu 
Tecnólogos e Técnicos em 
Radiologia, familiares e ami-
gos em um dia de muita di-
versão. Para o Presidente, 
Sinclair Lopes, a festa foi um 
grande sucesso. 

“Preparamos tudo com muita 
dedicação, pois para mim é 
sempre uma imensa alegria 
ver toda a Categoria reuni-
da”, afirmou.

Esta comemoração repre-
sentou a consagração de 

um trabalho realizado com 
ética, transparência e deter-
minação, garantindo assim 
diversas melhorias para a 
profissão.

DENÚNCIAS E COMBATE 
AS IRREGULARIDADES

Combatemos, ao longo des-
se ano, diversas irregulari-
dades na Radiologia, den-
tre elas, casos envolvendo 
grandes hospitais do Esta-
do de São Paulo. 

Com muito empenho apura-
mos cada uma delas, ado-
tando as medidas cabíveis 
e encaminhando tais de-
núncias aos órgãos respon-
sáveis, a fim de solucionar 
tais ilegalidades. 

O caso envolvendo o Hospi-
tal Santa Marcelina e a su-
posta fraude na licitação da 
contratação da empresa 2F 
Diagnósticos por Imagem foi 
uma das grandes conquis-
tas do Sindicato, uma vez 
que por meio de denúncias 
e mobilizações consegui-
mos REVERTER UMA DE-
MISSÃO EM MASSA dos 
profissionais da Radiologia.

Com uma gestão forte e atu-
ante, o SINTTARESP tem 
trabalhado, de maneira efi-
ciente, para coibir fraudes, 
garantindo assim melhores 
condições de trabalho para 
a Categoria.

Iniciaremos o ano de 2017, 
com a mesma energia e 
determinação, e contamos 
com o apoio de todos, para 
que juntos alcancemos no-
vas vitórias!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!



MAIS UMA VITÓRIA CONTRA EMPRESA SÓCIO COTISTA

Em Ação Coletiva, executa-
da na 7ª Vara do Trabalho de 
São Bernardo do Campo, São 
Paulo, a Justiça do Trabalho 
apresentou parecer favorá-
vel ao SINTTARESP contra 
as empresas COFE CLÍNICA 
DE ORTOPEDIA, TRAUMAT, 
FISIOT E RECUP. LTDA-EPP 
e INSTITUTO RADIOLOGICO 
RAIO-X LTDA ME.

Foi provado que a empresa 
COFE CLÍNICA DE ORTOPE-
DIA fazia uso da contratação 
de profissionais da Radiologia 
através do regime sócio co-
tista. A utilização desta estra-
tégia de admissão tem como 
intuito burlar a legislação tra-
balhista, suprimindo os direi-
tos dos trabalhadores como: 
jornada de trabalho de 24 
horas semanais, adicional de 
40% de insalubridade, recolhi-
mento do FGTS, 13° salário, 
férias e aposentadoria espe-
cial de 25 anos.

Além disso, a COFE CLÍNICA 
declara através do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES) que ofere-
ce serviços de diagnóstico por 
imagem, sendo proprietária do 
aparelho de RAIO-X, bem como 
responsável por sua manuten-
ção. Porém, mesmo diante das 
circunstâncias apresentadas, a 
clínica contratava uma empre-
sa terceirizada utilizando-se do 
regime ilegal de sócio cotista.

Desta forma, no processo de n° 
1001527-86.2016.5.02.0467, 
a juíza do trabalho IEDA RE-
GINA ALINERI PAULI estabe-
leceu a  COFE CLÍNICA DE 
ORTOPEDIA:

- A revogação dos contratos de 
prestação de serviços manti-
dos entre as empresas;

- Contratação direta de profis-
sionais da Radiologia necessá-
rios ao exercício da atividade;

- Pagar indenização por Danos 
Morais Coletivos no valor de 
R$ 20.000;

- Arcar com os honorários ad-
vocatícios no importe de 15% 
sobre o valor da condenação;

- A impossibilidade de renova-
ção de contrato entre as par-
tes, sob pena de multa diária 
de R$ 1.000 para cada contra-
tação irregular que for detecta-
da a partir de 30 dias contados 
da publicação da sentença, em 
favor do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

Contamos com a ajuda da Ca-
tegoria para denunciar tais irre-
gularidades, e assim coibirmos 
o regime sócio cotista em insti-
tuições de Saúde, que realizam 
serviços radiológicos em São 
Paulo. Prosseguiremos reivin-
dicando e garantindo aos Tec-
nólogos e Técnicos em Radio-
logia seus direitos trabalhistas.

Justiça determina suspensão de contrato de terceirização entre empresas
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Sub-Sede SOrOcaba:
Rua: Rio de Janeiro, 201 - Centro  
Sorocaba / SP
CEP: 18035-450
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Chegamos ao final de mais um 
ano, e neste período refletimos 
sobre nossas conquistas e a 
partir daí traçamos novos ob-
jetivos e metas para o ano que 
está por vir.

O ano de 2016 foi particular-
mente especial, pois o SINTTA-
RESP alcançou muitas vitórias 
e resultados positivos para toda 
a Categoria.

Entre elas estão a assinatura do 
Projeto de Lei n° 770/2016, que 
visa garantir a exclusividade de 
atuação para Tecnólogo ou Téc-
nico em Radiologia, a conquista 
de 9% de aumento no salário 
base dos profissionais, mesmo 
diante da crise econômica que 
afeta todo o país, e a inaugura-
ção de uma nova Sub Sede na 
cidade de Campinas.

Além disso, ao longo do ano 
trabalhamos fortemente para 
combater o regime sócio cotista 
e as demais irregularidades na 
Radiologia. Conseguimos, tam-

bém, reverter casos de demis-
são em grandes instituições de 
Saúde e a equiparação salarial 
dos profissionais de Campinas 
aos de São Paulo.

Realizamos uma das maiores 
festas em comemoração ao 
Dia do Profissional da Radio-
logia, que foi um verdadeiro 
sucesso. Momento em que 
reunimos a Categoria, familia-
res e amigos em uma grande 
confraternização.

Em 2017, o SINTTARESP pros-
seguirá com sua luta em prol 
da Classe, reconhecendo que 
ainda há muito a ser feito pela 
Radiologia. Estaremos constan-
temente batalhando pelos direi-
tos dos profissionais da área, 
garantindo assim melhores con-
dições de trabalho.

Agradeço aos que contribuíram 
para nossa trajetória de vitórias 
e realizações. Desejo a todos 
boas festas e um ano novo re-
pleto de prosperidade!

PALAVRA DO PRESIDENTENOVAS OPÇÕES DE 
LAZER PARA OS 

ASSOCIADOS
Com o objetivo de proporcio-
nar mais lazer e qualidade de 
vida aos seus associados, o 
SINTTARESP fechou novos 
convênios com um tradicional 
clube de campo, do interior de 
São Paulo, e um moderno ho-
tel no litoral paulista.

O clube de campo e parque 
aquático Estância Solazer, 
em Santa Isabel, oferece 
toda a estrutura necessária 
para a diversão e descanso 
dos profissionais da Radio-
logia, com vista privilegiada 
para a natureza, muito verde, 
trilhas, quadras poliesporti-
vas, 10 piscinas, toboáguas 
e quedas d’água, churras-
queiras, campo de futebol, 
tirolesa, entre outros.

Assim como, o Ciribaí Praia 
hotel, situado em São Sebas-
tião, litoral norte, apresenta 
construção moderna, segura 
e confortável. O hotel conta 
playground, quadra de vôlei, 
campinho de futebol, sala de 
ginástica, sala de massagem, 
salão de jogos e espaço de 
leitura e descanso.

Acesse a aba “serviços” do 
site e confira a lista desses e 
de outros convênios. Se você 
ainda não é nosso associado, 
sindicalize-se e usufrua de 
todos os nossos benefícios. 
Para quem é associado, só 
resta aproveitar!
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