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Nomeações

Em reunião realizada no 
dia 22 de abril, o Sindi-
cato dos Odontologistas 

do DF colocou em pauta para 
discussão com o secretário 
Humberto Alencar as princi-
pais demandas dos cirurgi-
ões-dentistas. Foi a primeira 
reunião com o atual titular 
da pasta. Também estiveram 
presentes o subsecretário 
de Atenção Integral à Saúde 
(SAIS), Daniel Seabra, e 
o gerente de Odontologia, 
Paulo Sérgio Queiroga. O SODF foi 
representado por seu presidente, José 
Arnaldo Pereira Diniz, e pela diretora 
Jeovânia Rodrigues Silva. 

O Sindicato esclareceu os ges-
tores quanto à necessidade de se 
recompor com urgência o quadro de 
servidores das equipes odontológicas 
da SES-DF, devido ao impacto que 
está ocorrendo no acesso da popu-
lação ao serviço, e ainda em razão 
de a validade do concurso expirar 
em dezembro deste ano. Esse pro-
blema tem sido levado à Secretaria 
reiteradas vezes. Em resposta, o 
secretário Humberto Alencar disse 
estar ciente da defasagem e anun-
ciou que, apesar de haver outras 

SODF discute essa e outras 
demandas com a Secretaria de Saúde

Alguns dos 
assuntos conver-
sados com o se-
cretário Humber-
to Alencar e com 
o subsecretário 
da SAIS também 
fizeram parte da 
pauta de reunião 
com o subsecretário de Relações 
do Trabalho e do Terceiro Setor, da 
Casa Civil do GDF, Márcio Gimene, 
ocorrida alguns dias antes, da qual 
também participou o assessor es-

pecial da Subse-
cretaria, Fabrício 
dos Santos Mo-
ser. Um deles foi 
a nomeação dos 
CDs concursados, 
enfatizada pelo 
presidente e pelo 
vice do Sindicato, 

Kilderson Bezerra Silva, como prio-
ridade neste momento.

Além disso, foi tratada a questão 
da multa aplicada pela Justiça na 
última greve da categoria. Conforme 

combinado na reunião de novembro de 
2015, a Casa Civil conversará com a 
Procuradoria do Distrito federal sobre a 
possibilidade de negociação da multa.

Auxílio-alimentação
O subsecretário esclareceu que 

o GDF estuda a possibilidade de 
aumentar esse benefício, que não 
é reajustado desde 2014, apesar de 
haver previsão legal para o aumento 
anual. Porém, ainda não há data 
nem definição quanto ao percentual 
de reajuste. 

prioridades, pretende incluir CDs 
e TSB nas próximas convocações.

Reequiparação e reajuste
O presidente do Sindicato teve a 

oportunidade de apresentar o histórico 
da perda da isonomia salarial com a ca-
tegoria médica, ocorrida no ano de 2002, 
e reafirmou a importância do atendimen-
to a esta importantíssima demanda dos 
cirurgiões-dentistas do GDF. Quanto à 
parcela do reajuste prevista para outu-
bro, Humberto Alencar informou que está 
tudo certo até este momento, ou seja, 
não há nada que indique o não cum-
primento desse compromisso por parte 
do governo. No entanto, ainda não há 
calendário para pagamento do retroativo.

Atendimento na Rede
Segundo informou o ge-

rente de Odontologia, está 
sendo feito um planejamento 
com a finalidade de formar 
equipes de saúde bucal para 
o Programa Saúde da Família, 
na proporção de 1/1 e jornada 
de 40 horas, como preconiza 
o Ministério da Saúde. O Sin-
dicato aproveitou para cobrar a 
inclusão de equipes de saúde 
bucal nas UTIs da Rede, com 
a devida capacitação de pro-

fissionais do próprio quadro. Também 
reivindicou novamente a instalação de 
pelo menos um pronto atendimento 
odontológico 24 horas em cada Região 
de Saúde do DF. 

Os problemas com a manutenção 
dos equipamentos também foram 
mencionados pelo Sindicato. O gerente 
Paulo Sérgio Queiroga confirmou que 
o contrato com a empresa de manu-
tenção está sendo regularizado – os 
débitos de 2015 foram quitados e a 
Secretaria está se esforçando para não 
haver atrasos este ano. 

Por fim, o Sindicato solicitou o apoio 
da SES-DF à realização do 4.º Curso 
de Aprimoramento, programado para 
acontecer este ano.

Sindicato reuniu-se também com o subsecretário 
de Relações do Trabalho e do Terceiro Setor
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