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JORNAL DO SINTTARESP EM DEFESA DOS PROFISSIONAIS DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS / SETEMbRO DE 2019

DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SINDICATO GARANTE 
CONQUISTAS PARA TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

A assessoria jurídica do SINTTA-
RESP obteve um acordo favorável 
para uma Técnica em Radiologia 
que postulou ação reclamatória 
trabalhista em face da empresa 
X-MAN Comércio e Serviços de 
Radiologia e o Hospital Previna, lo-
calizado em Franco da Rocha/SP.

Entenda os fatos
A profissional foi contratada pela 
X-MAN para prestar serviços nas 
dependências do Hospital Previ-
na em setembro de 2008, sen-
do registrada apenas em março 
de 2013. Importante ressaltar 
que a mesma sempre laborou 
sem intervalo para alimentação 
e descanso, bem como não re-
cebia vale transporte, vale ali-

mentação ou cesta básica.Em 
2016, a Técnica foi desligada de 
suas atividades, sendo que em 
tal ocasião não recebeu suas 
verbas rescisórias, muito menos 
as guias para saque de FGTS e 
seguro desemprego.   

Acordo 
Em audiência do processo n° 
1000747-58.2017.5.02.0291, 
ficou acordado o pagamento de 
R$ 34.500,00 em favor da pro-
fissional por parte da X-MAN, 
sendo esse valor de nature-
za indenizatória corresponde 
a danos morais, férias, aviso 
prévio indenizado, diferenças 
de FTGS + 40% e honorários 
do Sindicato.

Pedido de aposentadoria 
Recentemente, o Departamen-
to Jurídico da entidade sindical, 
especialista em direito previden-
ciário, também garantiu a con-
cessão de aposentadoria para 
um Técnico em Radiologia.

Ninguém melhor do que o SINTTA-
RESP para defender os interesses 
da Categoria, inclusive, no que diz 
respeito a aposentadoria dos pro-
fissionais da área. 

Cabe ressaltar que os trabalha-
dores que possuem dúvidas ou 
queiram realizar sua contagem 
de tempo de serviço, podem 
agendar um horário de atendi-
mento para saná-las.

Resultados satisfatórios foram alcançados nas áreas trabalhista e previdenciária
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O assunto em pauta não é medicamento, mas sim a Radiologia. Como já havía-
mos alertado, a Campanha Salarial deste ano é uma das mais difíceis já enfren-
tadas. Isto porque, além da resistência dos sindicatos patronais e a falta de mobi-
lização da própria Categoria, existe um problema ainda mais grave: a presença 
de profissionais “genéricos” atuando na área, por um salário menor e uma 
carga horária maior.

Se os profissionais da Radiologia não podem ultrapassar as 24 horas semanais, 
devido aos riscos inerentes da profissão, por que estes trabalhadores ficam ex-
postos por mais tempo? Eles são imunes à radiação?

Óbvio que não. Porém, muitos empregadores preferem não questionar o porquê 
dessa diferença na jornada de trabalho, contratando o que seria mais vantajoso 
ou menos oneroso para a empresa.

Não podemos assistir essa desmoralização injusta e arbitrária. Os Tecnólogos 
e Técnicos em Radiologia precisam se unir e cobrar de seu conselho de classe 
ações e soluções para esse problema, que representa hoje a grande dificuldade 
de empregabilidade da Categoria.

Dito isto, cabe lembrar aos empregadores que o ‘barato sai caro’, sendo um equí-
voco contratar outros profissionais para atuar na Radiologia. A melhor opção é 
sempre optar pelo “original” ao invés do “genérico”!



SINTTARESP PRESSIONA SINDICATOS PATRONAIS PARA 
FECHAR CONVENÇÕES COLETIVAS

Nova contraproposta foi enviada reivindicando um maior reajuste salarial

Como em todos os anos, as 
negociações da Campanha 
Salarial são longas e exaus-
tivas, no entanto, a de 2019 
tem se mostrado uma das 
mais desgastantes dessa enti-
dade sindical. Permanecemos 
lutando em favor de nossos 
representados que almejam a 
restituição do poder de com-
pra de seus salários e a manu-
tenção dos direitos e deveres 
obtidos através de anos.

Para tanto, estamos traba-
lhando para firmar Conven-
ções Coletivas que atendam 
às necessidades dos profis-
sionais da área. Esperamos 
que esse impasse seja defini-
tivamente solucionado e obte-
nhamos êxitos nas tratativas.

Estamos dando o nosso 
máximo e em contrapartida 
contamos com apoio e com-

preensão de todos no que 
diz respeito a participar das 
ações do Sindicato e tornar-
se associado para fortalecer 
nosso poder de negociação.

O trabalhador sindicalizado 
tem direito garantido de as-
sistência jurídica, seja indivi-
dual ou coletiva, com advo-
gados nas áreas trabalhista, 
previdenciária e cível, além 
de diversas vantagens em 
empresas parceiras.  

Uma negociação salarial é 
longa, difícil, cansativa, com 
avanços e recuos, ainda mais 
em tempos de retirada de di-
reitos da classe trabalhado-
ra. O SINTTARESP negocia 
duramente para que você te-
nha um reajuste justo.

Tenha certeza de que se de-
pendesse dos patrões, você 

receberia 0% de reajuste sa-
larial e seus direitos seriam 
reduzidos e os benefícios re-
tirados. Só não nos atacam 
mais porque estamos resis-
tindo diariamente e empe-
nhando esforços para rever-
ter essa situação.

Todo trabalhador tem direi-
to de se sindicalizar, exercer 
sua cidadania sindical, opi-
nar, discordar e propor novas 
inciativas, desde que partici-
pe ativamente da vida da en-
tidade e perceba suas dificul-
dades cotidianas.

Os direitos trabalhistas que 
os profissionais da Radiolo-
gia possuem hoje, certamen-
te, foram obtidos através de 
muitas lutas da organização 
sindical. Tudo é fruto de mui-
to suor. Se lutando já é difícil, 
sem luta é muito mais.
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SEJA UM PARCEIRO DO SINTTARESP
Estamos em busca de profissionais/empresas das áreas odontológica e estéti-
ca interessados em estabelecer parceria para prestar serviços nas Subsedes do 
Vale do Paraíba e Campinas. A iniciativa pretende garantir maior comodidade e 
conforto para os nossos associados, uma vez que os serviços serão realizados 
dentro das próprias unidades.

Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail: imprensa@sintaresp.
com.br para agendamento de reuniões.
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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

Atendendo ao acordo celebrado na Ação Civil Pública Cível 0001834-
07.2011.5.15.0003, o SINDICATO DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIA-
RES EM RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO, informa que efetuará o ressarcimento de eventuais contribuições 
assistenciais descontadas de todos os trabalhadores da categoria não filiados de 
sua base territorial, mediante a apresentação pelo interessado na sede do Sindi-
cato, comprovando o efetivo desconto realizado por seu empregador, durante o 
período estabelecido de 08.09.2006 até 28.08.2019.


