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DIA DO PROFISSIONAL DA RADIOLOGIA É 
COMEMORADO COM GRANDE FESTA

Em comemoração ao Dia do Profis-
sional da Radiologia, o SINTTARESP 
organizou uma grande festa, no últi-
mo domingo (27), na Chácara dos 
Sonhos, localizada em Jundiaí, inte-
rior de São Paulo.

O tradicional evento reuniu Tecnólo-
gos e Técnicos em Radiologia, fami-
liares e amigos em um dia de muita 
diversão, onde todos puderam usu-
fruir de uma excelente infraestrutura.

Para animar a festa, tivemos a pre-
sença da banda Som e Água Fresca, 
assim como os convidados desfru-
taram de um delicioso buffet, muito 
churrasco e sorteio de prêmios, rea-
lizado pelo Presidente Sinclair Lopes 
e sua Diretoria, entre eles: bicicletas, 
televisão 43”, tablet, micro-ondas, 

liquidificador, batedeira, ventilador, 
churrasqueira, panela elétrica, cafe-
teira, faqueiro e jogo de panelas.

Já as crianças, foram todas presente-
adas, aproveitaram as áreas de lazer 
e participaram de oficinas de pintura. 
Para finalizar, uma linda queima de 
fogos, de 5 minutos de duração, emo-
cionou a todos os presentes.

Para o Presidente do SINTTARESP, 
Sinclair Lopes, a festa foi um grande 
sucesso. “Preparamos tudo com mui-
ta dedicação, pois para mim é sem-
pre uma imensa alegria ver toda a 
Categoria reunida”.

O ano de 2016 ficará marcado por 
grandes conquistas e esta come-
moração representa a consagração 

de um trabalho realizado com ética, 
transparência e determinação, ga-
rantindo assim diversas melhorias 
para a profissão.

As ações realizadas pelo Sindicato 
em prol dos profissionais da Radio-
logia são constantes e temos certeza 
de que grandes vitórias estão por vir. 
“A colaboração e união da Categoria 
é fundamental para o fortalecimen-
to das causas pelas quais lutamos. 
Contamos com o apoio de todos para 
o próximo ano”, destacou Sinclair.

O SINTTARESP agradece aos que 
compareceram neste grande evento. 
A confraternização deste dia renova 
nossas forças para que juntos pos-
samos realizar ainda mais ações que 
promovam o progresso da Categoria.

Centenas de pessoas compareceram ao evento promovido pelo Sindicato, para 
homenagear a Categoria!



IRMÃ MUNIQUE É SUSPEITA DE FAVORECER 
SÓCIO EM PROCESSO LICITATÓRIO

O SINTTARESP vem a público 
divulgar o possível esquema 
de favorecimento no processo 
licitatório dos AMA’s, envolvendo 
o alto escalão do Santa Marcelina, 
liderado pela Irmã Munique Marie 
Marthe Burget e a empresa 2F 
Diagnóstico por Imagem.

Com o objetivo de informar a 
população sobre o que é feito 
com o dinheiro da Saúde no 
Santa Marcelina, vamos colocar 
na íntegra em nossa página a 
documentação das empresas 
envolvidas no processo de licitação 
dos AMA’s de São Paulo. Visto 
que, o serviço de Saúde deve ter 
à frente de sua administração uma 
empresa que atenda as exigências 
da sociedade com total idoneidade 
e transparência.

A primeira denúncia sobre a possível 
FRAUDE no processo licitatório 
entre o Santa Marcelina e a empresa 
2F, foi feita pelo SINTTARESP no 
mês de setembro. Diante da recusa 
do Hospital em fornecer informações 
sobre a licitação e esclarecer a 

situação dos Tecnólogos e Técnicos 
em Radiologia, que prestam serviço 
nos AMA’s, o Sindicato propôs 
ação de exibição de documentos 
junto a Justiça Estadual, desta 
vez solicitando acesso a toda a 
documentação relativa ao processo.

A análise dos documentos da 
empresa vencedora, trouxe à tona 
o provável FAvORECIMENTO 
NA LICITAÇÃO pela escolha da 
empresa 2F, que tem relação de 
sociedade com Irmã Munique Marie 
Marthe Burget.

Um dos SÓCIOS DA 2F, DR. 
FERNANDO XAvIER prestava 
serviços como Médico no Santa 
Marcelina, o curioso é que, a 
IRMÃ MUNIQUE membro do 
CAEF (Conselho para Assuntos 
Econômicos e Fiscais) do Santa 
Marcelina, É SÓCIA do DR. 
FERNANDO XAvIER na empresa 
ASSOCIAÇÃO SEMENTES DA 
SAÚDE. Outro fato importante é que 
o Dr. Bruno de Castro Alves Pinto, 
que também faz parte da Associação 
Sementes é sócio do Dr. Fernando 

na empresa DocJobsCardio 
Médicos Associados.

A proximidade entre o Dr. Fernando 
Xavier e o Santa Marcelina torna 
DUvIDOSA A TRANSPARÊNCIA 
E A INDEPENDÊNCIA DA 
LICITAÇÃO, que deve prezar pela 
igualdade de condições a todas as 
empresas participantes.

A empresa 2F NÃO PODERIA 
EM HIPÓTESE ALGUMA SER 
DECLARADA vENCEDORA 
DA LICITAÇÃO, visto que as 
irregularidades verificadas são 
muitas: declaração de endereço 
inexistente, capital social 
incompatível, balanço patrimonial 
apenas do mês agosto de 2016, 
não possui registro no CRTR e 
na ANVISA, falta de Apólice de 
Seguro de Responsabilidade Civil, 
dentre outras.

Queremos a apuração imediata dos 
fatos com o intuito de elucidar o caso 
e dar um parecer aos profissionais 
da Radiologia dos AMA’s que 
merecem respeito.
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SINTTARESP INAUGURA SUB SEDE EM CAMPINAS
Conquista alcançada na região representa um marco para o interior do 

Estado  de São Paulo
Para melhor atender as neces-
sidades e demandas dos Tecnó-
logos e Técnicos em Radiologia 
de Campinas e Região, o SINT-
TARESP inaugurou, no mês de 
outubro, uma nova Sub Sede na 
cidade.

Comprometido com a Categoria, 
o Sindicato conquistou, neste 
ano, o comando da base territo-
rial de Campinas visando garan-
tir os direitos trabalhistas previs-
tos na Lei 7.394/85, para todos 
os profissionais que atuam na 
região. 

O município de Campinas possui 
um vasto mercado para os pro-
fissionais da Radiologia, e como 
representante da Categoria, o 
SINTTARESP vai lutar para aca-
bar com o regime sócio cotista e 
denunciar as irregularidades às 
autoridades competentes.

Os profissionais das Técnicas 

Radiológicas sindicalizados, que 
trabalham em Campinas, podem 
usufruir de todos os benefícios 
oferecidos pelo Sindicato, mas 
trabalharemos com o objetivo de 
conseguir novas parcerias e con-
vênios, para melhor atender nos-
sos associados da região.

A inauguração desta Sub Sede 
representa uma grande vitória 

alcançada pela atual gestão, já 
que a partir de agora, o Sindicato 
vai estar ainda mais próximo da 
Categoria, colocando-se à dispo-
sição para sanar dúvidas, rece-
ber denúncias e sugestões.

Com isso, o SINTTARESP fica-
rá ainda mais forte e atuante na 
busca pela valorização da profis-
são. Sindicalize-se!

SINTTARESP GANHA AÇÃO TRABALHISTA CONTRA 
CLÍNICA MEDSUL E VMV RADIOLOGIA

Após constatar irregularidades, 
o SINTTARESP moveu ação 
trabalhista, através do Tribunal 
Regional do Trabalho - 2° 
Região, contra as empresas 
Clínica de Ortopedia e Fraturas 
MEDSUL e VMV Radiologia 
devido a práticas de terceirização 
e fraudes trabalhistas.

A Clínica MEDSUL realizava 
o regime sócio cotista, que 
infringe a Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e suprime os direitos 
do trabalhador como: jornada 
de trabalho de 24 horas 
semanais, adicional de 40% 

de insalubridade, FGTS, 13° 
salário, férias e aposentadoria 
especial de 25 anos.

O juiz Flávio Villani Macedo 
julgou PROCEDENTE o 
processo de número 1002007-
69.2015.5.02.0703, no qual 
advertia sobre fraudes a 
preceitos trabalhistas, relação 
de emprego; dano moral coletivo 
e justiça gratuita.

Foi decretado que haja a 
anulação do contrato firmado 
entre as empresas, rescisão 
dos contratos de prestação 
de serviços e a abstenção da 

contratação de profissionais da 
Radiologia como trabalhadores 
terceirizados.

Além disto, foi determinado 
que a Clínica de Ortopedia e 
Fraturas MEDSUL regularize 
no prazo de 15 dias, contados 
a partir da data do julgamento, 
a situação contratual dos 
Técnicos em Radiologia, 
sob pena de multa diária 
por trabalhador encontrado 
em condição irregular. E o 
pagamento de indenização 
por dano moral coletivo de R$ 
20.000 reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT).
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Em 8 de novembro comemo-
ramos o Dia do Profissional 
da Radiologia, aproveito o 
espaço para dar os Parabéns 
aos Profissionais das Técni-
cas Radiológicas que bus-
cam realizar o seu ofício com 
eficiência e empenho.

É por meio do trabalho dos 
Tecnólogos e Técnicos em 
Radiologia que diagnósti-
cos de diversas patologias 
são feitos com agilidade, 
inspeções de segurança e o 
controle de qualidade na in-
dústria são realizados com 
precisão, além dos tratamen-
tos que utilizam das técnicas 
radiológicas para salvar vi-
das.

E para celebrar o Dia do Pro-
fissional da Radiologia e to-
das as vitórias de 2016, pre-

paramos um Grande Evento 
que foi realizado no dia 27 de 
novembro. Um momento de 
confraternização e diversão 
com nossa família e amigos.

Com muitas opções de lazer 
a Chácara dos Sonhos, loca-
lizada em Jundiaí – São Pau-
lo, foi o local escolhido para a 
Festa. Devido à grande infra-
estrutura a Chácara ofereceu 
aos visitantes: alimentação, 
estacionamento interno com 
seguranças, banda musical, 
piscinas, parque aquático 
com 3 toboáguas, campo de 
futebol, play ground, vestiá-
rios completos e muito mais. 

Essa foi uma grande oportuni-
dade para comemorarmos as 
vitórias e juntos conquistar-
mos objetivos ainda maiores.

PALAVRA DO PRESIDENTEDIA DO PROFISSIONAL 
DA RADIOLOGIA

No dia 8 de novembro foi co-
memorado o Dia do Profissio-
nal da Radiologia. O SINT-
TARESP parabeniza a todos 
os profissionais das Técnicas 
Radiológicas pela imensa 
contribuição à sociedade.

Essa comemoração aconte-
ce anualmente para marcar a 
descoberta do físico alemão 
Wilhelm Conrad Röntgen que, 
em 1895 produziu radiação 
eletromagnética nos compri-
mentos de onda Raios-X. . Em 
razão da descoberta, Röntgen 
ganhou o Prêmio Nobel de Fí-
sica, em 1901.

O SINTTARESP, presidido por 
Sinclair Lopes, luta para que 
os direitos trabalhistas dos 
Profissionais das Técnicas 
Radiológicas sejam respeita-
dos, e que a Lei 7.394/85 que 
rege a Profissão prevaleça em 
todas as Instituições de Saú-
de do Estado de São Paulo.

O momento nos faz lembrar 
das vitórias alcançadas neste 
ano que demonstram a capa-
cidade de realização de uma 
administração séria e que 
trabalha em prol da Catego-
ria. “Minha missão à frente do 
Sindicato está apenas come-
çando, mas me sinto satisfeito 
com as conquistas realizadas 
até agora e almejo grandes vi-
tórias para o ano que está por 
vir”, declara Sinclair Lopes, 
presidente do SINTTARESP.
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