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Breve mensagem do presidente

As matérias a seguir sintetizam 
a atuação do SODF nos úl-
timos meses deste ano, um 

período de muito trabalho e dedi-
cação em busca de soluções para 
as demandas apresentadas por 
nossa categoria. Além das atividades 
comuns ao dia a dia do Sindicato, 
participamos de importantes eventos 
promovidos com o intuito de discutir 
e apontar caminhos para a Odontolo-
gia em nível local e nacional. E ainda, 
cumprindo um antigo compromisso 
do SODF, reformamos e inaugura-
mos nossa sede própria.

Sabemos que, assim como para 
nós, foi também um ano de muito 
trabalho, desafios e superações 
para os colegas cirurgiões-dentis-
tas, sejam do serviço público ou 

da área privada, empregados e 
autônomos. Na medida do possí-
vel, o Sindicato esteve atento aos 
anseios, às preocupações e reivin-
dicações de nossos profissionais, e 
pretende aperfeiçoar cada vez mais 
essa atuação.

A chegada de um novo ano é 
sempre cercada de muitas expec-
tativas. É também o momento de 
desejarmos que todos realizem 
com sucesso seus projetos e que 
estejam conosco em 2015, lutando 
juntos pelos avanços que sonha-
mos para a nossa profissão e para 
a saúde bucal do nosso povo.

Ótimas festas a todos!

José Arnaldo Pereira Diniz
Presidente

O presidente do SODF, José 
Arnaldo Pereira Diniz, e o diretor 
Aroldo Pinheiro de Moura Neto 
representaram o Sindicato dos 
Odontologistas na reunião com 
os coordenadores da transição 
nas áreas de saúde e Odon-
tologia, realizada no dia 3 de 
dezembro, na sede do CRO-DF. 
Cláudio Ramos e Tiago Souza 
ouviram dos dirigentes do Sindi-
cato, do Conselho, da ABO-DF, 
ABO-Taguatinga e ABCD-DF 
um relato das condições dos 
serviços de saúde bucal no 
Distrito Federal, bem como as 
principais reivindicações da 
categoria. 

O presidente do SODF des-
taca, entre as demandas apre-
sentadas aos coordenadores do 

governador eleito, a possibilidade 
de transformação da Gerência de 
Odontologia da SES-DF em di-
retoria, a necessidade da nome-
ação simultânea de cirurgiões-
-dentistas e técnicos em saúde 
bucal, a ampliação dos serviços 
de urgência 24 horas – no mí-
nimo um em cada regional de 
saúde – e a abertura de Centros 
de Especialidades Odontológicas 
em cidades como São Sebastião, 
Brazlândia, Recanto das Emas 
e Samambaia, entre outras. 
Durante a campanha eleitoral, 
o Sindicato apresentou essas e 
outras questões ao então can-
didato Rodrigo Rollemberg e a 
expectativa da categoria é que 
o futuro governo valorize de fato 
a Odontologia pública.

Reunião da Odontologia 
com a equipe de transição 

do governo eleito
Nota publicada no Jornal de 

Brasília, no dia 22 de dezembro, 
informa que parece estar des-
cartada pelo futuro governo a 
suspensão dos reajustes nego-
ciados pelo governador Agnelo 
Queiroz com os servidores do 
GDF para 2015 e 2016.

De acordo com a nota, a as-
sessoria da equipe de transição 
garante que os reajustes ocor-
rerão na forma da legislação 
vigente. O governo, portanto, 
acena que não tem a inten-
ção de lançar mão da Lei n.º 
4.316/2009, criada no governo 
de José Roberto Arruda para 
condicionar a efetivação de 
reajustes ainda não implemen-
tados à existência de disponibi-
lidade orçamentária e financeira 
do GDF.        

O novo governo 
e os reajustes 

de 2015 e 2016



Sindicato aguarda nomeação de aprovados 
no último concurso da SES-DF

No último dia 3 de dezembro, 
com a publicação do resul-
tado final no Diário Oficial 

do DF e respectiva homologação 
pela Secretaria de Estado de Ad-
ministração Pública (SEAP-DF), 
foi concluído o recente concurso 
público para cirurgião-dentista da 
Secretaria de Estado de Saúde do 
DF. Essa foi uma das mais destaca-
das lutas do Sindicato nos últimos 
três anos, uma vez que o concurso 
anterior datava de 2006 e as últimas 
nomeações haviam ocorrido em 
2011. Há, portanto, um grande dé-
ficit de profissionais na rede, motivo 
pelo qual o SODF empenhou-se em 
trabalhar pela realização de novo 
concurso e aguarda com expecta-
tiva as nomeações.

O recente certame estava 
previsto no projeto de lei que re-
estruturou a carreira de cirurgião-
-dentista, aprovado na Câmara 

Legislativa em 11 de setembro 
de 2013. A partir daí, o Sindicato 
passou a acompanhar de perto 
o andamento dessa demanda, 
cobrando seguidas vezes dos 
órgãos do governo a celeridade 
na abertura do processo.

Concluídas as provas, o Sindica-
to apresentou ao governador Agne-
lo Queiroz outra reivindicação: que 
o cadastro de reserva passasse a 
ser integrado por todos os aprova-
dos com classificação superior à 
estabelecida no Edital, não se limi-
tando aos 138 inicialmente previs-
tos. No dia 25 de setembro, o GDF 
homologou resolução atendendo ao 
pedido dos aprovados.

Nos próximos dias, a diretoria 
do Sindicato enviará ofício ao Mi-
nistério Público solicitando a subs-
tituição imediata dos cirurgiões-
-dentistas de contrato temporário 
pelos aprovados no concurso. 

Se a medida for acatada, será 
possível aumentar o número de 
contratações imediatas – 92, de 
acordo com o Edital. 

O SODF também solicitará ao 
Ministério Público que acompanhe 
a nomeação dos profissionais 
portadores de necessidades es-
peciais, pois há denúncias de 
que nem todos preenchem essa 
condição.

É importante reiterar que essa 
foi uma luta muito importante e que 
todos os aprovados estão de para-
béns! Outros desafios certamente 
virão, por isso é fundamental que  
filiem-se ao Sindicato, pois unidos 
somos mais fortes. Em janeiro pró-
ximo, o SODF convidará os apro-
vados para conhecer pessoalmente 
a entidade e saber quais são os 
direitos e benefícios assegurados 
aos cirurgiões-dentistas da Secre-
taria de Saúde do DF. 

Um café da manhã, no dia 1.º 
de novembro, marcou a apresenta-
ção da sede própria do SODF aos 
cirurgiões-dentistas e dirigentes das 
demais entidades odontológicas do 
DF. O presidente do Sindicato, José 
Arnaldo Pereira Diniz, fez questão 
de ressaltar que a sede própria é 
uma conquista de todas as direto-
rias que passaram pelo SODF, pois 
todas sempre geriram com muita 
responsabilidade os recursos do 
Sindicato, o que permitiu à categoria 
adquirir a nova sala e fazer as refor-
mas necessárias para transformar o 

local em uma sede moderna, bem 
equipada e confortável.

 Os presidentes do CRO-DF, Sa-
mir Najar, e da da ABCD-DF, Reinal-
do Francisco Maia; e o presidente 
interino da ABO-DF, José Ribamar, 
também destacaram o empenho do 
Sindicato em trabalhar pelo melhor 
para a categoria odontológica no 
DF, bem como os bons frutos da 
parceria com essas entidades ao 
longo dos anos. 

Representando o Conselho Fe-
deral de Odontologia e a Federação 
Interestadual dos Odontologistas, 

prestigiaram a inauguração os cole-
gas Nilo Celso Pires e Aroldo Pinheiro 
de Moura Neto. Em nome da Gerên-
cia de Odontologia da SES-DF, o Dr. 
Evandro Diniz parabenizou o Sindi-
cato pela conquista da sede própria.

Também marcaram presença no 
café da manhã os ex-presidentes 
do SODF Isa Helena Moraes Alves 
Patrão, Maria do Socorro Rodrigues 
Ayres, Fábio Alauri Jacob e Rozân-
gela Fernandes Camapum.

Se você ainda não conhece a 
nova sede do seu Sindicato, está 
convidado a vir nos visitar! 

Sede própria é agora uma realidade



Assembleia realizada no 
dia 2 de dezembro definiu os 
valores dessas obrigações 
para o próximo ano. A título de 
anuidade, o cirurgião-dentista 
autônomo filiado deverá pa-
gar ao Sindicato o valor de 
R$ 180,00, até o dia 31 de 
março de 2015, lembrando 
que houve apenas a correção 
inflacionária do período. 

Já a contribuição sindical, 
que vence no dia 28 de feve-
reiro de 2015 e é obrigatória 
para todos os cirurgiões-den-
tistas, independentemente 
da filiação ao Sindicato, foi 
estabelecida em R$ 217,20. 
Esse valor foi acordado entre 
os sindicatos e as federa-
ções que compõem a CNTU 
(Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Liberais Uni-
versitários Regulamentados).

Isenções e outras informa-
ções relevantes acerca da co-
brança da contribuição sindical 
estão disponíveis no site do 
Sindicato – www.sodf.org.br.

A cidade de Natal, RN, foi esco-
lhida para sediar a última reunião 
de diretoria da Federação Inte-
restadual dos Odontologistas em 
2014, no dia 6 de novembro último. 
Representado pelo presidente José 
Arnaldo Pereira Diniz, pelo vice-
-presidente Kilderson Bezerra Silva 
e pelos diretores  Aroldo Pinheiro 
de Moura Neto e Paulo Sérgio 
dos Santos Queiroga (Assuntos 
Jurídicos e Trabalhistas), o SODF 
participou com outros 13 sindicatos 
dos debates sobre a realização do 
IX CONFIO no próximo ano, atua-
ção da entidade em fóruns como 
a Mesa Nacional de Negociação 

Permanente do SUS, Comissão 
Nacional de Convênios e Creden-
ciamentos, Conselho Nacional de 
Saúde e CNTU, além de questões 
internas e acompanhamento dos 
projetos de interesse da categoria 
no Congresso Nacional. 

Dirigentes do SODF pres-
tigiaram, também na capital 
potiguar, a terceira edição 
desse importante evento, 
organizado pela FIO em par-
ceria com os sindicatos de 
Minas Gerais e Rio Grande 
do Norte.  Na cerimônia de 
abertura do III Cobrapo, o 
presidente da FIO e presi-
dente do evento, José Cam-
pos Sobrinho, afirmou ser 
“prioritário o diálogo aberto e 
permanente entre as organiza-
ções da classe dos odontólogos 
e os governos locais e federal, 
visando a tornar efetivas – além 

das declarações de boas inten-
ções existentes nos documentos 
oficiais – as ações de base po-
pulacional e individuais capazes 

de garantir a saúde oral para 
todos os brasileiros”.

A novidade desta edição 
do Congresso foi a inclusão 
da saúde indígena nas dis-
cussões da atenção primária 
à saúde, com a participação 
da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena do Minis-
tério da Saúde. Durante os 
três dias de congresso – 6, 
7 e 8 de novembro – ocor-
reram mais de 30 palestras, 

exposições e debates. Ao final, 
foi aprovada a Carta do III Co-
brapo, que pode ser lida no site 
do SODF. 

Valores da 
anuidade e da 
contribuição 

sindical para 2015

SODF presente no III Congresso Brasileiro de 
Atenção Primária em Odontologia - COBRAPO

Última assembleia 
geral da FIO em 2014



Cerca de 1.120 de-
legados eleitos em 
todo o Brasil e 88 

convidados (trabalhado-
res em saúde, gestores e 
prestadores de serviços) 
participaram da 4.ª Con-
ferência Nacional de Saú-
de do Trabalhador e da 
Trabalhadora (CNSTT), 
promovida pelo Conselho 
Nacional de Saúde e Ministério da 
Saúde no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil, de 15 a 18 
deste mês.

O presidente do SODF, José 
Arnaldo Pereira Diniz, conselheiro 
nacional de Saúde representando a 
Federação Interestadual dos Odon-
tologistas, coordenou um dos grupos 
de trabalho (foto) que avaliou as 
propostas oriundas das conferências 
estaduais. Este ano, a Conferência 
abordou o tema “Saúde do trabalha-
dor e da trabalhadora – Direito de 

José Arnaldo Pereira Diniz 
estava entre as centenas de con-
vidados do evento promovido pela 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores Liberais Universitários 
Regulamentados (CNTU) no dia 12 
de dezembro, no auditório do Sin-
dicato dos Engenheiros do Estado 
de São Paulo. Ao fim da Jornada, 
a CNTU entregou, pelo quarto ano 
consecutivo, o prêmio Personalida-
de Profissional a pessoas de des-
taque em cada uma das categorias 
ligadas à Confederação. Foram 
sete as personalidades agraciadas 
neste ano: Gilson de Lima Garófalo  
(na área de Economia),  Marcus 
Alexandre Aguiar (Engenharia), 
Waltovanio Cordeiro de Vascon-
celos (Farmácia),  Eleuses Paiva 
(Medicina), Albaneide Peixinho 
(Nutrição), José Tadeu de Siqueira 
(Odontologia) e  João Guilherme 
Vargas Netto (Excelência na gestão 
pública).  

Partiu da Federação Interes-
tadual dos Odontologistas a in-

dicação do nome de José Tadeu 
de Siqueira para a premiação. 
Com atuação na área temporo-
-mandibular, ele apontou os dados 
que mostram a importância desse 
segmento: “Nas unidades básicas 
de saúde, 30% procuram atendi-
mento devido a dor crônica; cerca 
de 7% especificamente em função 
de dor facial. Quinze por cento dos 
brasileiros reclamam de dor de 
dente.” Ainda segundo Siqueira, 
25% das crianças com menos 
de cinco anos são acometidas 
por esse problema. Enfatizando 
que houve grandes avanços no 
sistema saúde bucal pública, 
ele, contudo, ponderou: “Apenas 
10% das pessoas já receberam 
atendimento odontológico profis-
sional no País que reúne o maior 
número de faculdades na área. 
Isso merece profunda reflexão. É 
nosso dever continuar mudando e 
melhorando.”

(Com informações da assessoria 
de comunicação da CNTU)

Conferência em Brasília discutiu 
sobre saúde e segurança no trabalho

todos e todas e dever do Estado”.
O relatório final da IV Conferên-

cia contém diretrizes nacionais para 
estender a Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Traba-
lhadora a todo o país.  Implantada 
em agosto de 2012, essa política 
tem por finalidade a promoção e 
a proteção da saúde dos trabalha-
dores e a redução da morbimorta-
lidade decorrente dos modelos de 
desenvolvimento e dos processos 
produtivos, mediante a execução 
de ações de promoção, vigilância, 

CNTU: Presidente do Sindicato participa 
da 7.ª Jornada Brasil Inteligente

José Arnaldo Diniz (SODF), 
Hermógenes Meira (FIO), João 

Guilherme Vargas Netto e Eduardo 
Gomide (MG) comemoram 
o sucesso da 7.ª Jornada

diagnóstico, tratamento, 
recuperação e reabilitação 
da saúde.

Durante a solenidade 
de abertura do evento, o 
ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, destacou a impor-
tância da conferência para 
ampliar o debate sobre os 
pontos que necessitam de 
avanços, especialmente 

com relação aos Centros Estadu-
ais e Regionais de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest). 
“Não adianta termos os centros 
especializados em todo o país, se 
esses locais continuarem com a 
mesma política e mesmos protoco-
los. Eles precisam ser aprimorados, 
por isso é fundamental dialogar, 
permanentemente, sobre a saúde 
do trabalhador em outras agendas 
públicas”, frisou Chioro.

(Com informações 
da Agência Saúde)


