NOTA OFICIAL À SOCIEDADE E AOS PROFISSIONAIS DAS
TÉCNICAS RADIOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUANTO A GREVE DOS SERVIDORES DO CRTR/SP

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 5ª
REGIÃO – CRTR 5ª Reg/SP, Autarquia federal de fiscalização do exercício profissional vem à
público esclarecer que os funcionários deste Regional, juntamente com o Sindicato dos
Trabalhadores das Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e Entidades Coligadas no
Estado de São Paulo – SINSEXPRO, no último dia 12 de julho de 2021, em Assembleia Geral
aprovaram GREVE POR TEMPO INDETERMINADO, a partir das 00:00hs do dia 16 de julho do
corrente, próxima sexta-feira.
Queremos informar à população e toda Categoria Profissional que não pudemos
acolher o pleito dos nossos Colaboradores, ainda que entendamos como plausível, mas o pedido de
10% de ganho real, mais reposição salarial, o que daria aproximadamente 17,5%, mais jornada de
30hs, prêmio por assiduidade, R$ 48,00 de Vale Refeição e R$ 488,00 de Vale Alimentação,
Auxílio Educação de 100% da mensalidade, dentre muitos outros benefícios, importaria em repasse
de todas as despesas para os profissionais, o que traria uma grande sobrecarga para todos que
estão em meio a pandemia.
Sobremaneira, não temos como acolher o pleito solicitado e nem mantermos o
formalizado pela antiga gestão Interventora que concedera benefícios que onerou durante os anos de
2019/2021 os cofres da Autarquia de forma, minimamente, irresponsável o que levou, inclusive, a
não aprovação de contas nos anos de 2018 e 2019.
Prejuízo aos cofres decorrentes de atos ilícitos e imorais praticados por
ex-Presidente que teve mandato cassado pelo CONTER e condenado a perda do cargo público,
como se depreende da Ação Civil Pública por Improbidade, conforme se pode verificar nos autos
do Processo nº 5005381-82.2018.4.03.6100, por prática de assédio, trouxe prejuízo de mais de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais) nos dias de hoje, situação esta que deixou o CRTR de São
Paulo com sérios problemas financeiros.
Os Conselhos de Profissões possuem tão somente como fonte principal de receita
as anuidades, ainda que recebamos valores decorrentes de taxas e emolumentos diversos, porém, a
receita principal é a anuidade, como se pode extrair em nosso Portal Transparência.
Entendemos o pleito de nossos Colaboradores, mas também, conhecemos as
dificuldades de nossa Categoria Profissional, cujo salários aviltantes impõe uma sobrecarga de
trabalho acumulando diversos empregos, e não seria justo repassar aos mesmo o ônus da
inoperância de gestores passados para atender plenamente os anseios de nossos Colaboradores,
ainda que merecedores.
Há quem sustente o CAOS, e podemos chamar de “pelegos oportunistas” que
sequer fazem parte do Sistema CONTER/CRTRs, mas atuam com discurso de ódio sob a pecha de
“amor a profissão”, desconhecendo a verdadeira realidade não só do Sistema, mas dos nossos
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Colaboradores (que sofreram forte assédio conforme se depreende da Ação de Improbidade acima
citada) e nossa categoria de forma macro. Pessoas assim têm surgido em meio a nossa categoria
para tirar proveito em detrimento da imagem e honra de terceiros, com discurso de AMOR A
PROFISSÃO, porém, só dissemina medo e destila ódio para colher frutos políticos em benefício
próprio.
Senhores e Senhoras Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia e
sociedade de um modo geral, entendemos a garantia Constitucional dos Colaboradores do CRTR da
5ª Região, mas não podemos impor à Categoria repasse de todos os custos dos benefícios
pleiteados, sob pena de sacrificar ainda mais os nossos Profissionais numa época de crise em que o
Brasil e o Mundo está passando.
Em momento oportuno, e numa situação em que o cenário econômico possa
permitir maiores flexibilidades, buscaremos de forma consciente, responsável e segura ofertar
proposta que possa reconhecer o valor de nossos Colaboradores, pois o tratamento respeitoso e
urbano que os mesmos merecem, não está só na lida do dia a dia, mas no reconhecimento de seu
valor como Profissional que é; e sua qualidade quando os remuneramos de forma adequada e
condizente.
A GREVE POR TEMPO INTERMINADO é fato e terá início a partir das 00:00hs
de 16/07/2021, e pedimos compreensão de todos que necessitarem dos serviços essenciais do CRTR
da 5ª Região/SP, pois adotaremos medidas para que possamos atender todos, seja à sociedade
paulistana ou aos nossos Profissionais das Técnicas Radiológicas.
Certo de poder contar com a Colaboração de todos e da sociedade de um modo em
geral, estaremos à disposição nos canais que colocaremos para atendimento messe período do
exercício do direito de greve.
Julio Cesar dos Santos
Diretor Executivo Presidente
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