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AS FÉRIAS ESTÃO CHEGANDO! 
Que tal visitar nossos parceiros? 

Associados têm descontos exclusivos.

Acesse e confira: www.sintaresp.com.br

Aproveite

Confira a lista completa de parceiros na aba 
convênios do site www.sintaresp.com.br
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JÁ ASSISTIU OS VÍDEOS DO NOSSO 
CANAL NO YOUTUBE? 

facebook.com
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/sinttaresp
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/sinttaresp

Con�ra uma série de vídeos aulas exclusivas e 
gratuitas sobre diversas áreas da Radiologia 

Inscreva-se, comente e compartilhe

Inscreva-se, comente e compartilhe



SINDICATO REALIZA VISITAS EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE E 
INTENSIFICA TRABALHO JUNTO A BASE

Diretores percorreram a capital, região metropolitana e interior do Estado

Estar presente na base sig-
nifica dialogar com a Ca-
tegoria para entender as 
dificuldades, transmitir infor-
mação e aproximar os traba-
lhadores da entidade sindi-
cal. Tal iniciativa demonstra 
o cuidado e atenção que te-
mos com os profissionais.

Apresentar os serviços e be-
nefícios que o Sindicato ofe-
rece é uma forma de eviden-
ciar que a sua contribuição 
não é em vão. Associados, 
por exemplo, possuem as-
sistência jurídica totalmente 
gratuita nas áreas trabalhis-
ta, previdenciária e cível. 

Além disso, também contam 
com descontos especiais em 
dezenas de empresas con-
veniadas. Com as férias che-

gando, vale a pena conhecer 
as diversas opções de lazer 
dos nossos parceiros.

No mês de dezembro, dire-
tores do SINTTARESP es-
tiveram nas regiões de São 
José dos Campos e Jacareí, 
interior de São Paulo. Na 
oportunidade, eles visitaram 
unidades de saúde para 
conversarem com os Técni-
cos em Radiologia, observar 
as condições de trabalho e 
esclarecer dúvidas.

Esse projeto de campo 
foi intensificado esse ano 
para atender a uma im-
portante reivindicação da 
Classe de ter o Sindicato 
mais próximo do profissio-
nal, principalmente, nesse 
cenário de adversidades.

Com empenho e motiva-
ção, nossos diretores es-
tão dia e noite visitando 
o ambiente laboral, cons-
cientizando e sindicalizan-
do os trabalhadores em 
seus postos de trabalho 
com o objetivo de fortale-
cer a entidade. Os resul-
tados dessas ações têm 
sido satisfatórios e a re-
ceptividade positiva.

As visitas seguem sendo 
realizadas esse mês e irão 
ocorrer ao longo de 2020. 

Entendemos ser primordial 
o diálogo com a Categoria 
para transmitir informações 
acerca dos projetos em an-
damento, bem como mobi-
lizar a todos para as lutas 
que virão.
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SEDE DE SÃO PAULO
RUA DEMINI, 471 - VILA MATILDE - SÃO PAULO/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

NOVOS
CONVÊNIOS

ASSOCIADOS 
SINTTARESP

Sindicalize-se 
e usufrua de 

todos os 
benefícios!

WWW.SINTARESP.COM.BR

HotSprings
Caldas Novas - GO 


