
Nota à População do DF
O Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal  informa que os cirurgiões-dentis-

tas da rede pública de saúde repudiam a proposta apresentada pelo governo nesta sexta-
feira, pois não obedece à legislação vigente desde o ano de 2013.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal  intermediou uma reunião entre o GDF e 
os servidores em greve do Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público do DF, na 
qual ficou acertado que o GDF apresentaria uma proposta de calendário de pagamento 
dos reajustes previstos em lei, bem como a inclusão do pagamento retroativo à data de 1º 
de setembro de 2015. A proposta apresentada pelo governador, apenas para a imprensa, 
desrespeita inclusive o Poder Legislativo, que se comprometeu em apreciar os projetos de 
lei necessários para a ampliação da receita do Distrito Federal.

Durante assembleia geral extraordinária realizada nesta sexta-feira, 23/10, os cirur-
giões-dentistas avaliaram que o governo não tem compromisso com os servidores  pú-
blicos do DF e com o cumprimento da lei. Assim, decidiram recorrer ao Poder Judiciário 
visando ao cumprimento da lei vigente, cuja constitucionalidade já foi plenamente reco-
nhecida pelo  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Informamos à população que manteremos a mobilização conjunta com  o Movimento 
Unificado em Defesa do Serviço Público do DF, tentando a negociação com o GDF. Não 
aceitaremos  o calote proposto pelo governador com a implementação dos reajustes  a 
partir de 1º de outubro de 2016. Em razão de nosso compromisso com os cidadãos do 
Distrito Federal, retomaremos o atendimento dos serviços odontológicos imediatamente. 
Deixamos claro que essa decisão não representa uma compactuação com a gestão anti-
democrática do governador Rodrigo Rollemberg.

Por fim, solicitamos  aos deputados distritais  que unam forças com os servidores 
públicos do DF em prol de uma solução aceitável, conforme a negociação realizada no 
último dia 20 de setembro na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O Sindicato dos Odontologistas e os cirurgiões-dentistas do GDF lamentam os even-
tuais transtornos à sociedade do DF causados pela inabilidade política do governo em 
dialogar com os servidores.

Brasília, 23 de outubro de 2015

 Diretoria do Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal.


