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JORNAL DO SINTTARESP EM DEFESA DOS PROFISSIONAIS DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS / 09 DE JANEIRO DE 2018

SINDICATO FAZ RETROSPECTIVA DAS CONQUISTAS OBTIDAS EM 2017

O ano de 2017 será lembrado por 
grandes enfrentamentos e muito 
aprendizado. Lutamos contra os 
retrocessos e desrespeitos à pro-
fissão, assim como alcançamos 
progressos significativos nas con-
dições de trabalho dos profissio-
nais da Radiologia.

Definitivamente, o ano que se en-
cerra foi uma verdadeira prova de 
resistência. Com foco e coletivi-
dade, o SINTTARESP mobilizou a 
Classe em torno de suas reivindi-
cações e obteve resultados extre-
mamente satisfatórios no que se 
refere a articulação política reali-
zada pela nosso Corpo Diretivo, e 
como prova de tal feito podemos 
citar a aprovação do Projeto de 
Lei da Radiologia em Sorocaba 
e a sanção da Lei em Cabreúva, 
bem como a evolução da tramita-
ção do PL 770/16, que torna obri-
gatório o diploma de Tecnólogo 
ou Técnico em Radiologia para 

a operação de equipamentos e 
fontes emissores de radiação cor-
puscular e eletromagnética no Es-
tado de São Paulo.

Ao longo dos últimos meses, o Sin-
dicato superou expectativas e ga-
rantiu que diversos profissionais 
tivessem direitos fundamentais 
regularizados, dentre eles, víncu-
lo empregatício, horas extras, adi-
cional de insalubridade, diferenças 
de piso normativo, vale-transporte, 
cesta básica, verbas rescisórias, 
décimo terceiro salário, e recolhi-
mento do FGTS.

Agimos de maneira enfática contra 
empresas que afrontam as leis vi-
gentes, pois acreditamos que o en-
fraquecimento de instituições fraudu-
lentas faz com que avancemos cada 
vez mais rumo a uma maior valori-
zação da nossa profissão. Portanto, 
realizamos diversas denúncias, do 
mesmo modo que apuramos cada 

uma delas e adotamos as medidas 
cabíveis para solucioná-las. Esta en-
tidade sindical foi criada para lutar 
pelos interesses dos profissionais 
das Técnicas Radiológicas, mas 
também percebeu a importância de 
dedicar tempo à qualidade de vida 
dos trabalhadores e, para tanto, pro-
porcionamos uma grande festa em 
homenagem ao Dia do Profissional, 
na Cachará dos Sonhos, em Jun-
diaí. Com muita alegria e diversão, a 
celebração marcou mais um ano de 
sucesso do evento.

Ao fim de mais um ciclo, nota-se 
que a atuação do SINTTARESP foi 
o diferencial para que a Categoria 
colhesse bons frutos este ano. Dito 
isto, reforçamos que o momento 
pede reflexão para entrarmos em 
2018 com diretrizes e projetos re-
novados. Dificuldades sempre irão 
existir, mas com a união dos Tec-
nólogos e Técnicos em Radiologia 
conquistaremos novos êxitos.

Relembre as ações, projetos e avanços em favor da Categoria 

RETROSPECTIVA



HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SANTO ANDRÉ E 
SINDSAÚDE ABC FECHAM ACORDO COLETIVO ILEGAL QUE OCASIONA 

PREJUÍZOS FINANCEIROS AOS PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA

De maneira totalmente leviana, o 
SINDSAÚDE ABC tem realizado 
acordos coletivos com o Hospital 
Beneficência Portuguesa de San-
to André, mesmo sabendo que o 
SINTTARESP representa os profis-
sionais das Técnicas Radiológicas 
de maneira singular e específica, 
e ao mesmo tempo que, possuem 
total ciência de que sua represen-
tatividade é indevida quando diz 
respeito a esta Categoria.

Fato este que fere o princípio da 
unicidade sindical, que assegura 

ao SINTTARESP o pleno direi-
to de negociar as especificações 
das relações de trabalho em favor 
dos profissionais da Radiologia. A 
Constituição Federal prevê o Prin-
cípio da Unicidade Sindical em seu 
Artigo 8º II, o qual diz: “é vedada a 
criação de mais de uma organiza-
ção sindical, em qualquer grau, re-
presentativa de categoria profissio-
nal ou econômica, na mesma base 
territorial, que será definida pelos 
trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser in-
ferior à área de um Município”.

ALÉM DISSO, OS ACORDOS 
ESTÃO SENDO ASSINADOS 
COM PISOS SALARIAIS DE R$ 
1.547,00, SENDO ESTES MUI-
TO ABAIXO DO PREVISTO EM 
CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO (CCT) FIRMADO 
PELO SINDICATO COM O SIN-
DHOSFIL SÃO PAULO, QUE 
FIXA O VALOR DE R$ 2.153,00 
+ 40% DE INSALUBRIDADE, 
SOMANDO UM TOTAL DE R$ 
3.014,20 A SER PAGO AOS 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA.  

Deste modo, informamos que já 
estamos tomando as providên-
cias judiciais cabíveis, pois não 
iremos permitir que outras enti-
dades sindicais prejudiquem os 
Tecnólogos e Técnicos em Ra-
diologia do Hospital Beneficên-
cia Portuguesa de Santo André 
através de acordos coletivos que 
desrespeitem o piso salarial pre-
visto para a Categoria. Para tan-
to, o SINTTARESP convoca es-
tes profissionais a realizarem um 
agendamentWo de horário com 
o nosso Departamento Jurídico 
através do telefone (11) 3804-
9283, visando maiores esclareci-
mentos sobre o assunto. 

Com o objetivo de reverter danos causados pelo SINDSAÚDE ABC, Sindicato 
entrará com Ação Judicial e fornecerá assistência jurídica a Categoria

O SINTTARESP É O ÚNICO E LEGÍTIMO REPRESENTANTE DOS 
PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA E NENHUMA TENTATIVA DE 

DIVIDIR A CATEGORIA E ENFRAQUECER A LUTA SERÁ PERMITIDA!

TECNÓLOGO     R$ 2.160,00 + 40% (insalubridade) = R$ 3.024,00
   SINTTARESP (PISO SALARIAL - ANO BASE 2017)

TÉCNICO     

AUXILIAR     

R$ 2.153,00 + 40% (insalubridade) = R$ 3.014,20
R$ 1.046,00 + 40% (insalubridade) = R$ 1.464,40

     

CARGO

VEJA O PREJUÍZO OCASIONADO PELO SINDSAÚDE ABC AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL 
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SANTO ANDRÉ  

   SINDSAÚDE ABC

R$ 1.547,00
R$ 1.547,00

R$ 1.547,00

IMAGINE AO LONGO DE 5 ANOS QUANTO ESSES PROFISSIONAIS PERDERAM?

PRESIDENTE DO CONTER, MANOEL VIANA, E SECRETÁRIA                  
FAZEM VIAGEM PARA PUNTA CANA ÀS CUSTAS DOS                

PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA
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PRESIDENTE DO CONTER, MANOEL VIANA, E SECRETÁRIA                  
FAZEM VIAGEM PARA PUNTA CANA ÀS CUSTAS DOS                

PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA

Você também não gostaria de 
fazer uma viagem para Punta 
Cana? Pois bem, enquanto você 
está trabalhando para pagar a sua 
anuidade de 2018, o Sr. Manoel 
Viana e sua Secretária (Asses-
sora da Diretoria), Lorena Vieira, 
foram conhecer as praias paradi-
síacas da República Dominicana.

Com o pretexto de que parti-
cipou da XI Jornada Paname-
ricana de Tecnologia Médi-
ca, o presidente do CONTER 
gastou um montante de R$ 
7.582,50, somados com o va-
lor de sua Assessora, mais R$ 
7.582,50, o Conselho Nacio-
nal desembolsou a quantia de 
R$ 15.165,00 PARA CUSTEAR 
O PASSEIO DE AMBOS. Nota-
se que estes foram os valores 

declarados, mas, certamen-
te, esses números são ainda 
mais exorbitantes!

O que mais impressiona é que o Sr. 
Manoel Viana  assumiu o comando 
do Órgão há pouco mais de 6 me-
ses e já demonstra uma utilização 
abusiva de tais benefícios! wBasta 
uma simples pesquisa no portal da 
Transparência do CONTER para 
constatar uma verdadeira farra 
com o dinheiro dos Tecnólogos e 
Técnicos em Radiologia.

É um verdadeiro absurdo se-
nhores! Enquanto a Classe so-
fre com a falta de emprego oca-
sionada, muitas vezes, devido 
a invasão da Radiologia por 
profissionais alheios à área, o 
7° Corpo de Conselheiros está 

preocupado em realizar viagens 
para fora do Brasil.

A pergunta que fica para o Sr. 
Carlos da Silva: Qual o seu real 
interesse ao defender Manoel 
Viana e Companhia? Será que 
o senhor quer tirar alguma “van-
tagem” às custas dos profissio-
nais da Radiologia também? 
Pois, diante das informações 
noticiadas acima, fica impossí-
vel defender o atual Corpo Dire-
tivo do Conselho Nacional.

A Categoria deve estar ciente para 
quais fins o seu dinheiro está sen-
do investido, para que assim pos-
sa cobrar dos atuais Conselheiros 
do CONTER mais responsabilida-
de e um maior engajamento com 
seus compromissos!

Mais um vez nos deparamos com gastos exorbitantes em diárias internacionais

Atenção: Todos os dados informados na matéria podem ser consultados no Portal da Transparência 
http://contertransparencia.com.br/

CHEGA DE FARRA COM O DINHEIRO PÚBLICO!



RETROCESSO 
NO CRTR-SP

RETROCESSO: CRTR-SP VOLTARÁ A ESTACA ZERO?

É com profunda tristeza que 
comunicamos aos profissio-
nais das Técnicas Radiológi-
cas que a missão confiada a 
nós, 5° Corpo de Conselheiros 
do CRTR-SP, de maneira de-
mocrática foi BRUSCAMEN-
TE INTERROMPIDA POR UM 
INQUESTIONÁVEL GOLPE 
APLICADO PELO CONTER 
ATRAVÉS DE UMA RESOLU-
ÇÃO CLARAMENTE FRAUDU-
LENTA, QUE CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE FUNCIO-
NÁRIOS COMO COBAIAS. 

Parece que voltaremos à estaca 
zero no que se refere aos progres-
sos que estavam sendo realizados 
pelo CRTR-SP.  Ao nos deparar-
mos com a chegada de novas ma-
rionetes do Conselho Nacional fica 
difícil acreditar que os trabalhos em 
prol da Classe terão continuidade.

Feitos que jamais foram realiza-
dos desde a criação do Regional 
que estão à  mercê de pessoas 

estão à mercê de pessoas que só  
pensam em tirar proveito da si-
tuação financeira da  entidade,   
tendo em vista que deixamos 4 
milhões em caixa. Para onde 
será que vai este dinheiro?

As benfeitorias que foram conquis-
tadas com o suor de muito empe-
nho estão nas mãos daqueles que 
apenas trouxeram o caos para o 
Regional de São Paulo.

Ir contra o sistema é um ato 
de coragem

Ao assumir à frente do CRTR
-SP, o 5° Corpo de Conselheiros 
dedicou-se a “limpar” toda a su-
jeira deixada pelas antigas ges-
tões e colocar este Órgão, antes 
visto como mero cobrador de 
impostos, no lugar que lhe com-
pete. Veja apenas alguns dos 
escândalos encontrados:

O valor do auxílio creche era 
de R$ 1400,00 e, de forma total-

mente ilegal, tinham funcioná-
rios que recebiam 3 (três) au-
xílios, totalizando R$ 4200,00. 
Pasmem senhores, ao serem 
realizadas investigações ficou 
constatado que estes senhores 
não tinham filhos! Um tanto es-
tranho, não é mesmo?

Outra fraude encontrada é que o 
mês no CRTR - 5ª Região tinha 
40 dias! É isto mesmo que vocês 
leram, pois, o sistema havia sido 
alterado. Dito isto, podemos per-
ceber que foram estas as atroci-
dades encontradas e combatidas 
por nós. Sendo este o motivo da 
retaliação que estamos sofrendo, 
já que a corrupção impera dentro 
dos órgãos públicos do país.

Enfatiza-se que outras atitudes, 
também, demonstram a politica-
gem e imaturidade do CONTER, 
haja vista que novamente trouxe-
ram ao Regional de São Paulo ve-
lhos conhecidos, que ficaram 15 
anos no poder junto com dona Ba-

Tudo que foi feito em prol da Categoria irá por água abaixo 



ronesa, título dado pelo Sr. Rodol-
fo a Valdelice Teodoro, o    qual já 
foi advogado do Conselho Nacio-
nal e teria sido demitido por perder 
prazos em processos.
 
Contudo, reafirmamos que 
estamos com a consciência 
completamente tranquila, pois 
fizemos o nosso melhor e to-
mamos todas as decisões de-
vidas para alcançar mudanças 
significativas na profissão. 
Prova indiscutível de que nos-
sa atuação foi realizada com 
êxito, é o fato de que assumi-
mos este Regional com déficit, 
isto é, com falta de dinheiro em 
caixa, e estamos deixando um 
superávit, um grande saldo po-
sitivo nos cofres do Sistema. 
Além disso, nota-se a reestru-
turação realizada na sede do 
CRTR-SP, a qual visou contri-
buir para que os profissionais 
sentissem orgulho da entidade 
e que fosse vista como um Ór-
gão confiável e seguro.

A reorganização dos documen-
tos e processos também inte-
graram o projeto de moderni-
zação e com isso foi possível 
diminuir o tempo de emissão do 
registro profissional, do mesmo 
modo que garantiu agilidade 
nos demais serviços oferecidos 
por este Regional.

Nestes dois anos de manda-
to, atuamos pela excelência na 
prestação dos serviços radioló-
gicos à sociedade, bem como 
em benefício do patrimônio pú-
blico. Hoje, o CRTR-SP 5ª Re-
gião condiz com o nível espera-
do de uma Autarquia Federal.

De volta ao caos 

É importante relembrar que an-
tes de assumirmos os trabalhos 
à frente do Conselho Regional 
de São Paulo, esta entidade era 
administrada pelos funcioná-

rios, os quais pensavam apenas 
nos seus próprios interesses e 
pouco se importavam com os 
profissionais da Radiologia.

Por exemplo, o Sr. Osman, que 
foi responsável pela fiscaliza-
ção do CRTR-SP, dava ordens 
para que os fiscais fizessem so-
mente cobranças de impostos, 
tendo o seu nome envolvido em 
vários escândalos, como embol-
sar valores de diárias pertinente 
a realização de fiscalização, nos 
mesmos dias em que estava de 
plantão. Para que tais fatos não 
fiquem impunes, Osman está 
sendo investigado pelo Ministério 
Público Federal e Polícia Federal.

Salta aos olhos a imoralidade e 
o conflito de interesses da Dire-
toria Interventora ao nomear ao 
cargo de gerente Roberto Rosa, 
ex-assessor administrativo, que 
possui processos trabalhistas 
em 1° e 2° instância contra o pró-
prio CRTR-SP.  ISTO É, NO DIA 
DA AUDIÊNCIA O SR. ROBERTO 
SENTARÁ EM QUAL LADO DA 
MESA: DO RÉU OU DA VÍTIMA? 

Por fim, lembramos que Rober-
to Rosa ficou durante 12 anos 
na administração do Sr. Paixão, 
responsável pelo sucateamen-
to deste regional. Sendo assim, 
todos estes processos que o 
CONTER insiste em dizer que 
são advindos de nossa gestão, 
na verdade, são consequências 
de passivos trabalhistas que os 
próprios funcionários criaram.

Agora, retornaremos à esta-
ca zero. Com esta Diretoria 
Executiva formada pelos se-
nhores AGNALDO DA SILVA, 
JORGE BIAGI FERNANDES e 
GUILHERME ANTÔNIO RIBEI-
RO VIANA (velhos conhecidos 
no Sistema CONTER/CRTR’S) 
voltaremos a ver uma verda-
deira farra de diárias, jetons 
e auxílios de representação 

como aconteceu nas 13 (treze) 
últimas intervenções realiza-
das pelo Conselho Nacional em 
diversos CRTR’S do Brasil, que 
geraram no final das contas um 
verdadeiro rombo financeiro.

Cumpre enfatizar que as anti-
gas administrações deste Con-
selho, nunca se preocuparam 
em impedir que Biomédicos, 
Biólogos e Técnicos em Saúde 
Bucal invadissem a profissão. 
Como consequência, estamos 
presenciando a Radiologia ser 
extinta e o CONTER assiste a 
esta situação caótica de modo 
omisso e condescendente.

Para a Categoria, só resta orar 
para que um milagre a acontece, 
pois, a Radiologia entrará em co-
lapso, tendo em vista que as úni-
cas pessoas que estavam tentan-
do lutar foram golpeadas!

Agradecimentos 

Neste momento, o sentimento 
é o de gratidão pelo tempo que 
nos foi concedido para fazer o 
bem para os profissionais da 
Radiologia. Sabemos que repre-
sentamos a vontade da Catego-
ria, mas como em qualquer outro 
golpe, os desejos da maioria não 
foram respeitados.

De qualquer forma, agradece-
mos o apoio que sempre nos foi 
transmitido. Seguiremos firmes 
e fortes com o nosso trabalho 
em favor da profissão e perma-
neceremos batalhando para que 
os reais culpados por todo este 
caos sejam responsabilizados!

Pedimos que os Tecnólogos e 
Técnicos em Radiologia se unam 
a nós e cobrem do CONTER e 
da Diretoria Interventiva do CR-
TR-SP uma postura combativa 
contra os problemas que asso-
lam a profissão! Juntos conse-
guiremos reverter esta situação!



O SINDICATO DOS EMPRE-
GADOS TECNÓLOGOS, 
TÉCNICOS E AUXILIARES 
EM RADIOLOGIA, DIAG-
NÓSTICO POR IMAGENS 
E TERAPIA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO - SINT-
TARESP - CNPJ/MF Nº 
59.950.410/0001-46, no uso 
de suas atribuições legais 
e estatutárias, nos termos 
do artigo 100 do seu Estatu-

to, convoca os TÉCNICOS, 
TÉCNÓLOGOS E AUXI-
LIARES DE RADIOLOGIA, 
associados ou não, a partici-
parem da Assembleia Geral 
de Prestação de Contas e 
balanço patrimonial do ano 
de 2017 , no dia 24 de Janei-
ro de 2018 ás 09 horas, na 
Sede do Sindicato, na Rua 
Demini, 471, Penha França 
- Vila Matilde/SP, a instalar-

se, em 1ª. Convocação, às 
09 horas - com metade mais 
um dos sindicalizados - e, em 
2ª. Convocação, às 09 horas 
e 30 minutos - com qualquer 
número de presentes (confor-
me Estatuto do Sinttaresp), 
tendo a seguinte pauta:

1. Prestação de Contas 
e balanço patrimonial do 
ano de 2017.

São Paulo, 09 de janeiro de 2018.
Diretoria Executiva do SINTTARESP

SEDE DE SÃO PAULO
RUA DEMINI, 471 - VILA MATILDE / SP - CEP: 03641-040 - FONE: (11) 3804-9283 - IMPRENSA@SINTARESP.COM.BR

O JORNAL É UMA PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO DE IMPRENSA: MARCIO MARTINS DOS ANJOS
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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DOS EMPREGADOS: TEC-
NÓLOGOS, TÉCNICOS E 
AUXILIARES EM RADIOLO-
GIA; DO HOSPITAL GPA-
CI SOROCABA, CNPJ n. 
50.819.523/0001-32, locali-
zado a Rua Antônio Miguel 
Pereira nº 45 Jardim Facul-
dade - Sorocaba  SP, PARA 
ASSEMBLEIA DE CAM-
PANHA SALARIAL, PAU-
TA DE REIVINDICAÇÃO 
DO ACORDO COLETIVO 
E APROVAÇÃO DE TAXA 
NEGOCIAL ASSISTENCIAL 
EM PROL DO SINDICATO 
NOS TERMOS DA LEI nº 
13.467/2017.

Sindicato dos Empregados 
Tecnólogos Técnicos e Auxi-
liares em Radiologia, Diagnós-

tico por Imagens e Terapia no 
Estado de São Paulo - SINT-
TARESP, inscrito no CNPJ/
MF nº 59.950.410/0001-46, 
convoca todos os emprega-
dos da empresa HOSPITAL 
GPACI SOROCABA, CNPJ n. 
50.819.523/0001-32, localiza-
do a Rua Antônio Miguel Pe-
reira nº 45 Jardim Faculdade- 
Sorocaba, para assembleia 
de campanha salarial, pauta 
de reivindicação do acordo 
coletivo e aprovação de taxa 
negocial assistencial em prol 
do sindicato nos termos da lei 
13.467/2017, que se realizará 
no 23/01/2018 ás 14 horas 
na sede da empresa na Rua 
Antônio Miguel Pereira nº 45 
Jardim Faculdade - Soroca-
ba, tendo como ordem do dia: 
Campanha salarial; Pauta de 

reivindicação para o acordo 
coletivo; Discussão e aprova-
ção da contribuição/taxa ne-
gocial assistencial em prol do 
Sindicato nos termos da Lei 
nº 13467/2017; Discussão e 
aprovação das formalidades 
legais para a cobrança e des-
conto da contribuição sindical 
obrigatória (Art.8º e art. 149 da 
Constituição Federal), previs-
ta nos arts. 545 a 610 da CLT, 
com as alterações promovidas 
pela Lei n.13.467/2017(auto-
rização prévia e expressa da 
categoria); Deliberação acer-
ca de procedimentos a serem 
adotados, inclusive quanto 
à notificação de autorização 
prévia e expressa aos respec-
tivos empregadores e, ainda, 
para os casos previstos no art. 
602 da CLT.

Sinclair Lopes de Oliveira - Presidente do SINTTARESP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS EMPREGADOS: TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E 
AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL GPACI SOROCABA

ASSEMBLEIA GERAL NO DIA 24.01.2018


