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Mensagem à categoria  
Uma rápida retrospectiva 

de 2015 revela que este 
tem sido para nós um ano 

de lutas como há muito tempo 
não se via. Como os colegas se 
recordam, já começamos 2015 
com indicativo de greve por 
conta do atraso no pagamento 
do 13.º salário e das férias. Esse 
impasse não foi solucionado da 
forma como gostaríamos, mas 
houve avanços em relação à 
proposta inicial do governo e 
serviu para mobilizar a catego-
ria para os outros desafios que 
viríamos a enfrentar nos meses 
seguintes.

Não demorou muito e, em 
fevereiro, fomos surpreendidos 
com a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade proposta pelo Minis-
tério Público do DF contra as leis 
que concederam reajustes aos 
servidores na gestão anterior. As 
entidades sindicais imediatamen-
te se mobilizaram, lideradas pelo 
Movimento Sindical em Defesa 
do Serviço Público, que teve o 
SODF como um de seus mais 
atuantes membros. No dia 26 de 
maio, comemoramos o julgamen-
to do TJDFT contrário à ADI. 

Ao mesmo tempo, as ações 
voltadas para os profissionais do 
setor privado tiveram um impulso 
com a realização de palestras 
em parceria com o Sebrae-DF, 
iniciativa muito bem recebida 
pelos colegas.  

Em setembro, a categoria 
viu frustrada a expectativa de 
receber a última parcela da 
reestruturação da carreira con-

quistada em 2013, medida que 
reduziria a diferença salarial com 
os médicos. Diante do insucesso 
das negociações com o GDF, os 
cirurgiões-dentistas deflagraram 
greve no dia 8 de outubro. No 
dia 23, mesmo não concordando 
com a proposta apresentada pelo 
governo, que flagrantemente 
desrespeita a lei em vigor, a ca-
tegoria decidiu encerrar a parali-
sação e recorrer à Justiça contra 
a arbitrariedade do GDF.

Esses fatos, portanto, com-
provam o período de dificul-
dades e enfrentamentos que 
tivemos neste ano prestes a 
terminar. Infelizmente, diante de 

tudo isso não podemos esperar 
que os meses à frente serão 
mais fáceis, ainda mais com a 
crise econômica e a crise políti-
ca nacional afetando diretamen-
te a vida de todos os brasileiros. 
É certo que a atuação dos sin-
dicatos será muito exigida neste 
período, e o SODF continuará 
preparado para defender os in-
teresses de seus filiados.

Na medida do possível, que 
tenhamos todos um bom fim de 
ano, procurando recarregar as 
energias para 2016!

José Arnaldo Pereira Diniz
Presidente do SODF

Doação de sangue marcou o fim da greve: categoria unida e mobilizada



No dia 19 de novembro, o se-
cretário da Casa Civil do GDF, 
Sérgio Sampaio, recebeu os 

dirigentes do SODF Aroldo Pinheiro 
de Moura Neto e Kilderson Bezerra 
Silva para tratar de questões re-
lacionadas à greve encerrada no 
último dia 23 de outubro. O colega 
Rodrigo, lotado no Disat, também 
participou da reunião.  Confira a 
seguir os pontos discutidos:

Calendário de pagamento
Ficou mantida a data de 1.º de 

outubro de 2016 para a efetivação do 
reajuste previsto em lei para setem-
bro deste ano. O secretário explicou 
que o governo não tem recursos para 
conceder o reajuste agora, mas fará 
o pagamento na data estabelecida. 
Dependendo dos resultados da ar-
recadação nos próximos meses, o 
GDF poderia avaliar a antecipação 
dessa data, mas nada está garantido.

Retroativo
O governo reconheceu o débito 

retroativo e informou que fará o pa-
gamento a partir de 2017, porém não 
precisou detalhes e datas.

Nomeações de profissionais 
A Casa Civil, que integra a Go-

vernança do GDF, abrirá grupo de 
trabalho com a SES-DF a fim de es-
tabelecer um cronograma, dentro da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, para 

Em assembleia geral ordinária realizada no dia 8 de dezembro, 
os cirurgiões-dentistas convocados pelo Sindicato por meio de edi-
tal publicado no dia 20 de novembro último aprovaram o valor da 
anuidade para o próximo ano - R$ 199,17, com vencimento em 31 
de março de 2016.

A anuidade é devida apenas pelos profissionais sindicalizados e 
dá direito ao trabalhador de se organizar e ser representado juridi-
camente pelo Sindicato. Já o valor da contribuição sindical (pessoa 
física) foi definido pela CNTU em R$ 236,40 e deve ser quitado até o 
dia 28 de fevereiro próximo. Veja mais informações no site do SODF.

Sindicato e secretário da Casa 
Civil discutiram pauta da greve

recompor o quadro, tanto de cirurgi-
ões-dentistas como de técnicos em 
saúde bucal. Esse mesmo grupo de 
trabalho fará as alterações ou ajus-
tes na carreira que não impliquem 
aumento de receita.  

Multa da greve
O GDF ficou de avaliar a possibi-

lidade de intervir no processo, com o 
objetivo de solicitar a retirada da mul-
ta aplicada à categoria em virtude da 
saída da greve no dia 23 de outubro. 

Reajuste do 
auxílio-alimentação

Sérgio Sampaio explicou que 
o governo não tem condições de 
executar o que está previsto em lei, 

mais uma vez por falta de recursos 
financeiros. 

Abono dos dias parados
Em virtude de a categoria ter 

encerrado a greve no dia 23 de 
outubro – dia do anúncio da data 
de pagamento dos reajustes – e do 
cumprimento do acordo firmado na 
reunião realizada no dia 22 de outu-
bro, na Subsecretária de Relações do 
Trabalho e Terceiro Setor, o governo 
vai abonar o ponto dos dias não tra-
balhados pelos cirurgiões-dentistas, 
exclusivamente por terem saído da 
greve antes da mudança de postura 
do governo em repor os dias para-
dos, o que abrange apenas quatro 
categorias do GDF. 

A diretoria do 
SODF incum-
biu os delega-
dos sindicais 
de fazerem a 
distr ibuição 
da  agenda 
nas Regio-

nais de Saú-
de. Se você 
ainda não re-
cebeu a sua, 
pode buscá-la 

na sede do Sindicato, localizada 
no Setor Comercial Sul.

Sindicato 
distribui agendas  

Estão em andamento as obras de reforma da sala onde funcionará 
o auditório do SODF, no 1.º andar do Ed. Serra Dourada. É provável 
que a inauguração ocorra em janeiro próximo – a data será confir-
mada e anunciada no site. Desde já, a diretoria do Sindicato convida 
todos os colegas para o evento.

Auditório em obras

Anuidade e contribuição 
sindical de 2016



Em razão dos constantes 
questionamentos feitos por cole-
gas da Secretaria de Estado de 
Saúde do DF, o Sindicato presta 
alguns esclarecimentos importan-
tes em relação à ação da promo-
ção funcional, que diz respeito à 
promoção na data de entrada na 
SES-DF. 

1. A Justiça deu ganho de causa 
definitivo aos cirurgiões-dentistas; 
portanto, o GDF não pode mais 
recorrer.

2. Porém, o sistema de ava-
liação e promoção ainda está 
ocorrendo apenas no primeiro 
semestre de cada ano, e a efeti-
vação desse procedimento acon-
tece no mês de junho, com efeito 

financeiro no salário de junho. 

3. Isso foi considerado ilegal e a 
Justiça entendeu que a promoção 
deve se dar no mês de “aniversário” 
de Secretaria, ou seja, na data de 
admissão do servidor.

4. O GDF não está preparado 
para executar a promoção dessa 
forma, sobretudo porque é uma 
situação exclusiva dos cirurgiões-
dentistas, não abrangendo as de-
mais carreiras. 

5. Neste ano, o GDF efetivou a 
promoção na data comum – junho 
de 2015 – mas fez, simultaneamen-
te, o pagamento dos meses retro-
ativos à data na qual os colegas 
tinham o direito. Para exemplificar: 

colega admitido no mês de janeiro 
recebeu no contracheque o retro-
ativo da diferença salarial de seis 
meses. 

6. No momento, o servidor pode 
solicitar administrativamente que 
seja cumprida a decisão judicial; 
em caso de resposta negativa, o 
servidor deve encaminhar cópia 
ao Sindicato para ser anexada ao 
processo em andamento. 

7. A sentença está disponível 
no SODF para quem tiver inte-
resse em fazer o pedido. Caso 
contrário, deve-se aguardar a 
execução da sentença, quando 
serão feitos os cálculos e o pa-
gamento de tudo o que é devido 
pela SES-DF.

Jurídico

Esclarecimentos sobre 
a ação da promoção funcional

Em nota divulgada no dia 
17 de novembro,  a Federação 
Interestadual dos Odontologis-
tas lamentou a exoneração de 
Rozângela Fernandes Cama-
pum da Coordenação-Geral 
de Saúde Bucal do Ministério 
da Saúde. A ex-presidente do 
SODF e da FIO estava há três 
meses no cargo e, por razões 
de acomodação política, foi 
substituída por Ademir Fatric 
Bacic, que exerce atualmente 
o cargo de diretor financeiro de 
um plano odontológico de São 
Paulo.

De acordo com a nota da 
FIO, as entidades odontoló-
gicas nacionais atuaram para 
manter Rozângela Camapum 

na Coordenação, a fim de dar 
continuidade ao Brasil Sorri-
dente e fazer as adequações 
necessárias, tendo em vista 
seu indiscutível compromisso 
com a saúde bucal pública 
brasileira. Porém, não tiveram 
êxito.

Pela competência e de-
dicação demonstradas por 
Rozângela durante toda a sua 
carreira profissional e sindical, a 
FIO tem a certeza de que seus 
objetivos na Coordenação-Ge-
ral de Saúde Bucal – ampliar e 
promover os ajustes necessá-
rios ao Programa, com a quali-
ficação da atenção básica e da 
atenção qualificada – seriam 
alcançados, pois sua concep-

ção de trabalho, como gestora, 
compreende a importância da 
gestão coletiva.

A FIO demonstra preocu-
pação com o futuro da Política 
Nacional de Saúde Bucal, prin-
cipalmente para a população 
com menos recursos, e afirma 
que estará vigilante e na luta 
para que não haja retrocessos.

A diretoria do Sindicato dos 
Odontologistas do DF endossa 
os termos da nota divulgada 
pela Federação e também la-
menta que o Ministério da Saú-
de tenha perdido uma profissio-
nal merecidamente reconhecida 
pela competência, seriedade 
e compromisso com a saúde 
bucal pública brasileira.

Mudança na Coordenação-Geral de Saúde 
Bucal do MS desagrada entidades nacionais



Realizada de 1.º a 4 de dezem-
bro, no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães, a 

Conferência Nacional de Saúde é 
o evento mais importante do calen-
dário da Saúde.

A cada quatro anos, a Confe-
rência reúne usuários do Sistema 
Único de Saúde, profissionais e 
gestores da saúde pública, sob a 
coordenação do Ministério da Saú-
de e do Conselho Nacional de Saú-
de. Este ano, os debates ocorreram 
em torno do tema “Saúde pública 
de qualidade para cuidar bem das 
pessoas: direito do povo brasileiro”.

O presidente do SODF, José 
Arnaldo Pereira Diniz, participou da 
Conferência como delegado nato, 
uma vez que representa a FIO no 
Conselho Nacional de Saúde. A 
Federação foi representada tam-
bém pelo diretor Welington Moreira 
Melo, coordenador da bancada 
sindical na Mesa Nacional de Ne-
gociação do SUS, e por presidentes 
de outros sindicatos filiados. 

José Arnaldo ressalta que a 
Conferência revestiu-se de impor-
tância ainda maior este ano, “por 
estarmos vivenciando um cenário 
de ameaças e ataques às conquis-
tas do Sistema Único de Saúde”. 

SODF presente na 15.ª Conferência 
Nacional de Saúde

Protesto contra as 
ameaças ao SUS

No dia da abertura do evento, 
os representantes da Odontologia 
estavam entre os trabalhadores 
dos diversos segmentos ligados á 
saúde pública no Brasil que toma-
ram a Esplanada dos Ministérios 
para protestar contra as ameaças 
ao SUS. Cerca de quinze mil 
pessoas, oriundas de todos os 
estados brasileiros e países da 
América Latina como Argentina, 
Chile e El Salvador, caminharam 
da Catedral até o gramado defron-
te o Congresso Nacional, onde 
foi realizado um ato em defesa 

do SUS, contra a privatização na 
saúde. Parlamentares e lideranças 
trabalhistas reforçaram o ato. 

Participaram da Conferência Na-
cional 4.322 pessoas, sendo 3.248 
delegados eleitos nas conferências 
estaduais e 976 convidados. Vinte 
e oito grupos de trabalho debate-
ram as propostas definidas nas eta-
pas preparatórias da Conferência, 
produzidas em plenárias populares 
regionais, em conferências munici-
pais e estaduais e nas conferências 
livres realizadas desde abril em 
todo o País. Ao todo, mais de 1 mi-
lhão de pessoas foram mobilizadas 
e contribuíram com as propostas.

Acontece na próxima terça-feira, 15/12, a posse 
dos novos conselheiros do CNS indicados pelas 
entidades eleitas no último dia 5 de novembro, para 
o triênio 2015/2018. A Federação Interestadual dos 
Odontologistas ocupa vaga titular no segmento das 
entidades nacionais de profissionais de saúde e indi-
cou seu diretor e presidente do SODF, José Arnaldo 
Pereira Diniz, para representá-la no colegiado. A 
posse ocorrerá no Palácio do Planalto, Auditório do 
Anexo I, às 17h, e no dia seguinte haverá a eleição 
da nova Mesa Diretora e da presidência do Conselho.

José Arnaldo é indicado para 
o Conselho Nacional de Saúde


