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Contribuição sindical  Valor: R$ 186,60: Esse foi o valor acordado com os demais sindicatos e federações que compõem a CNTU (Confederação Nacional dos Traba-lhadores Liberais Universitários Regulamentados), na última reunião da Confederação. É importante lembrar que essa contribuição é obrigatória para toda categoria profi ssional, independentemente de ser o cirurgião-dentista sócio ou não do SODF (CLT, artigos 578, 579, 599, 600 e 606). Veja mais informações no site do Sindicato (www.sodf.org.br). Vencimento: dia 28/02/2013. Empregados da rede privada deverão recolher a contribuição ao SODF e apresentar cópia do pagamento ao empregador até 28 de fevereiro, para não haver o desconto de um dia de trabalho.

Anuidade  É devida somente pelos cirurgiões-dentistas associados ao SODF.  Valor: R$ 160,31. Corresponde ao reajuste do valor de 2012 (R$150,59), utilizando-se a média (6,46%) de cinco índices de infl ação do mercado (INPC, IPC-Brasil, IGP-DI, IGPM e IPCA). No caso dos cirurgiões-dentistas da SES-DF, o desconto é feito em folha, na propor-ção de 1% sobre o vencimento básico. Vencimento: dia 31/03/2013

MENSAGEM DA DIRETORIA

Encerrando 2012
É habitual, a cada ano que 

termina, fazermos um balanço 
de nossas lutas e conquistas. 
Lamentavelmente, precisamos 
admitir que o ano de 2012 não 
foi tão positivo quanto desejáva-
mos. Embora o Sindicato tenha 
feito todos os esforços com o 
objetivo de viabilizar a reestru-
turação da carreira no âmbito 
da SES-DF, as negociações não 
avançaram. 

Depois de muita insistência, 
conseguimos ser recebidos pelo 
secretário de Administração Pú-
blica, Wilmar Lacerda, no início de 
dezembro. Porém, a proposta que 
o governo pretendia nos apresentar 

não contemplava as expectativas 
da categoria, razão pela qual não 
chegou a ser formalizada. Dessa 
forma, a luta pela reestruturação 
deve continuar no próximo ano, 
contando com o total empenho do 
SODF em ver essa questão aten-
dida o quanto antes.

Assim como foi possível, com 
esforço e persistência, conquis-
tarmos neste ano a ampliação da 
jornada de 40 horas para cirurgi-
ões-dentistas e TSBs da SES-DF, 
acreditamos que a luta por me-
lhores condições de trabalho e re-
muneração, tanto no setor público 
quanto no setor privado, pode ser 
vitoriosa. Essa vitória, obviamente, 

às vezes precisa ser construída 
com pequenas conquistas de cada 
vez. Mas, para isso, é fundamental 
a união e a participação de todos 
os profi ssionais lado a lado com o 
Sindicato. Deixamos esse assun-
to para refl exão mais uma vez, 
nesta época em que costumamos 
fazer planos para o ano que logo 
começará. 

Junto com os votos de um novo 
ano de lutas e muitas conquistas, 
desejamos a todos um Natal com 
muita saúde, paz e harmonia.
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ANUIDADE

Sindicato divulga valores para 2013
A contribuição sindical e a 

anuidade associativa são as fon-
tes de recursos para a execução 
das ações do Sindicato em favor 
da categoria, seja no setor públi-
co ou na iniciativa privada. É com 
a arrecadação desse dinheiro 
que o SODF pode custear a sede, 
os funcionários e as assessorias 
necessárias ao desempenho diá-
rio de suas atividades, a exemplo 
da assessoria jurídica, responsá-
vel por ingressar e acompanhar 
na Justiça o trâmite de diversos 
processos em defesa dos direitos 
dos cirurgiões-dentistas asso-
ciados. Portanto, a diretoria do 
Sindicato reitera a importância 
que o pagamento da contribuição 
e da anuidade tem para as lutas 
da categoria. Fique atento às in-
formações a seguir e não perca 
as datas!



CRO-DF tem novos conselheiros

SODF participou de audiência pública na Câmara dos Deputados 
sobre aposentadoria especial para servidores públicos

O Sindicato dos Odontologistas 
do DF vem atuando na Câmara dos 
Deputados em favor da aprovação 
do Projeto de Lei Complementar 
n.º 555/2010, do Poder Executivo, 
que trata da aposentadoria espe-
cial para os servidores públicos 
que exercem as suas atividades 
sob condições especiais (ambien-
tes insalubres; risco de contamina-
ção por produtos químicos, físicos, 
biológicos, radioativos etc.).

No último dia 29 de novembro, 
representantes do SODF participa-
ram da audiência pública realizada 
na Comissão de Seguridade Social 
e Família, por iniciativa da depu-
tada Erika Kokay, com o objetivo 
de discutir sobre o PLC 555/2010. 
A parlamentar tem apoiado a luta 
dos cirurgiões-dentistas pela apro-
vação urgente da matéria, uma vez 
que, para ter atualmente o direito 
à aposentadoria especial reconhe-
cido pelo INSS, os profi ssionais 
precisam recorrer à Justiça. 

Na avaliação de Erika Kokay, o 
texto em tramitação contém alguns 
pontos que precisam ser aperfei-
çoados para evitar distorções na 
implantação da lei. Entre outros 
pontos, mereceram destaque na 
audiência pública os seguintes: 
a necessidade de instituição de 
períodos diferenciados para fi ns de 

aposentadoria especial (art. 2.º), 
a fi m de garantir isonomia com os 
trabalhadores da iniciativa privada; 
defi nir melhor (art. 4.º) a forma de 
comprovação, pelo servidor, de 
que exerce atividades em condi-
ções especiais, permitindo que 
isso possa ser feito por qualquer 
meio de prova admitido em direito; 
garantir a inclusão de alguns tipos 
de afastamentos legais (art. 5.º) no 
cômputo da contagem do tempo 
especial. 

Foi discutida também a neces-
sidade da supressão do art. 11, 
para impedir que a Administração 
Pública – mesmo reconhecen-
do, por meio do pagamento do 

adicional de insalubridade ao 
servidor, o exercício de atividades 
em condições especiais – queira 
adotar critério diverso na hora da 
contagem do tempo de serviço. A 
defi nição de critérios para a con-
versão do tempo de trabalho em 
condições especiais para tempo 
comum foi outro ponto debatido 
no encontro.

Em conjunto com o deputado 
Amauri Teixeira ( PT/BA,) relator 
do projeto, a deputada Erika pre-
tende levar essa discussão aos 
órgãos competentes do governo 
federal visando à construção de 
um acordo que possibilite a sua 
aprovação. 

O Sindicato dos Odontologistas 
prestigiou a solenidade de posse 
do  plenário do Conselho Regio-
nal de Odontologia do Distrito 
Federal eleito em agosto último. 
Entre outros convidados, a ses-
são solene, ocorrida no último dia 
28 de novembro, contou com as 
presenças do governador Agnelo 
Queiroz, senador Pedro Simon e 
outras lideranças políticas, Gilber-
to Alfredo Pucca (representando 
o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha), presidentes de entidades 
odontológicas nacionais e locais e 
a classe odontológica do Distrito 
Federal.

O novo presidente do Conselho, 
Samir Najar, aproveitou a oportu-

nidade para solicitar formalmente 
ao governador Agnelo Queiroz 
que a equipe econômica do GDF 
analise a possiblidade de isentar 
os cirurgiões-dentistas do DF do 
pagamento do ISS, como já acon-
tece em outros Estados. O SODF 

apoia essa luta, assim como todas 
as demais propostas do novo 
plenário do CRO-DF que possam 
resultar em melhorias efetivas para 
a categoria. O Sindicato deseja 
um excelente mandato aos novos 
conselheiros.
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Dr. Sílvio Zerbini (SODF), advogada Thaís Riedel e deputada federal Érika 
Kokay participaram da audiência pública sobre o PLC 555/2010


