SODFNEWS

Ano IV - N.º 34 Dezembro de 2016

Retrospectiva 2016

O

ano de 2016 foi difícil para toda população
brasileira. Impeachment, manifestações,
mudanças políticas. Assistimos figuras de
grandes escalões políticos, perdendo seus
postos e indo direto na cadeia. Aqui no DF,
escândalos envolvendo políticos – o que não é
novidade dentro em nosso quadradinho, chegou
a presidência da Câmara Legislativa, tirando
de cena a segunda mulher a presidir a casa. Crise política, crise hídrica, crise na saúde, crise
financeira, crise por todos os lados. Foi um ano atípico para todos nós.
Para o Sindicato dos Odontologistas, o balanço foi um ano de muito trabalho, que ficou marcado
pela articulação e discussão de inúmeras pautas favoráveis à categoria. A diretoria se empenhou
incansavelmente para participar de todas as discussões junto ao governo e a sociedade, o que
resultou num amplo reconhecimento diante dos sindicalizados. Nesta edição do SODF NEWS,
faremos uma retrospectiva, destacando os principais acontecimentos de 2016.

O Sindicato dos Odontologistas do DF, 36 anos
O Sindicato dos Odontologistas do DF
completou no dia 19 de dezembro de 2016,
36 anos de história. A entidade, criada por um
grupo cirurgiões-dentistas em 1964, surgiu como
Associação Profissional dos Odontologistas do

Distrito Federal, mas foi fechada pelo regime
militar. Em 1971, a Associação volta a funcionar,
mas foi em 19 de dezembro de 1980 que ficou
reconhecida como Sindicato dos Odontologistas
do Distrito Federal.

SODF inaugurou o auditório de eventos

Em abril de 2016, o SODF inaugurou o seu primeiro auditório. O
espaço, que conta com 80 lugares, é equipado com ar-condicionado,
banheiros, microfones e sonorização. O auditório está localização
no 1º andar do edifício sede da entidade. A área é utilizada para a
realização de cursos, palestras, treinamentos e está disponível para
locação.

Promoção funcional de julho

No dia 2 de junho, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SES-DF publicou no Diário Oficial do
DF o resultado oficial da promoção funcional dos cirurgiões-dentistas com vigência a partir de 1.º
de julho de 2016.
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Diretor do SODF tomou posse no
Conselho de Saúde de Taguatinga
O cirurgião-dentista Aroldo Pinheiro de Moura
Neto foi empossado como membro do Conselho
de Saúde de Taguatinga, no 15 de agosto. Tratase de um importante espaço político no qual a
Odontologia está inserida, e que recebe e dá
encaminhamento às demandas da nossa e de
outras áreas da saúde.
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conhecimento da crise que perdura na rede
pública de saúde e incitar o Governo para que
sejam feitas mudanças efetivas pela melhoria
do Sistema de Saúde Pública do DF.

Ano IV - N.º 34 - Dezembro de 2016

Contribuição Sindical não sofrerá Reunião entre Sindicatos da
Saúde e a Casa Civil propõe
reajuste em 2017
melhorias na Saúde Pública

SODF e a luta contra a má gestão
na rede de saúde pública do DF
O presidente do SODF, José Arnaldo Pereira
Diniz, e o diretor de Assuntos Jurídicos,
Aroldo Pinheiro de Moura Neto, participaram
da audiência pública realizada na Câmara
Legislativa do DF, que debateu sobre a
proposta de gestão das unidades de saúde por
organizações sociais (OSs). A terceirização da
Saúde por meio de OSs, ressaltaram, não é uma
medida ilegal, mas já comprovou ser ineficaz.

SODF participa de Movimento em
prol da Saúde
O Sindicato dos Odontologistas do Distrito
Federal participou, no dia 4 de novembro, do
Movimento em Defesa da Saúde Pública da
Região Sudoeste e Distrito Federal, realizado
pelo Conselho Regional de Saúde de Taguatinga,
na Praça do Relógio. O objetivo do evento foi
chamar atenção da população para que tenham

Sindicalizados passam a receber
gratificação por atendimento a
atenção básica
Numa ação exclusiva para Sindicalizados, o
SODF ganhou na justiça uma ação que garante
à Unidade Mista de Saúde de Taguatinga
passe a receber o pagamento da gratificação
destinada às unidades que fazem atendimento
em atenção básica. O valor já foi implantado no
contracheque de dezembro dos servidores.

Nova Diretoria e Conselho Fiscal

Conforme votado e aprovado por unanimidade
em Assembleia, o Sindicato dos Odontologistas
do DF informa que em 2017, a entidade
manterá o valor atual de contribuição sindical e
contribuição associativa.
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A presidente do Sindicato dos Odontologistas
do DF, Jeovânia Rodrigues, participou no
dia 24 de novembro, de uma reunião com o
Secretário desta Casa Civil, Sérgio Sampaio,
o Secretário de Saúde, Humberto Fonseca, e
o Subsecretário de Relações de trabalho e do
terceiro setor, Márcio Gimene. O objetivo era
ouvir os sindicatos a respeitos de contribuições
das entidades para a melhoria da Saúde Pública
do DF.

4º Curso de Aprimoramento
Profissional 2016 concluído com
SODF lança ouvidoria Digital
Sucesso!

O Sindicato dos Odontologistas do DF
encerrou no dia 25 de novembro, o 4º Curso de
Aprimoramento Profissional SODF. O evento,
iniciado em julho deste ano, faz parte do
programa de aprimoramento e foi direcionado
aos cirurgiões-dentistas da rede pública e
privada de saúde filiados a entidade. No total,
80 profissionais foram capacitados.

TJDFT errou com o Sindicato dos
Odontologistas
O Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal deu posse a nova Diretoria e Conselho Fiscal,
para a Gestão 2016 a 2019. A solenidade aconteceu no dia 18 de novembro, no espaço Solar
Uberaba, no Park Way. A nova presidente eleita é Jeovânia Rodrigues Silva, dentista na Clínica da
Família, do Recanto das Emas. Durante os 36 anos de história do SODF, está é a 6º vez em que
uma mulher é eleita à presidência.
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Mesmo sem ter entrado de greve, tendo 100%
dos trabalhadores atendendo em expediente
normal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios (TJDFT) encaminhou ao SODF uma
intimação onde determinava tal greve ilegal.

Lançado em 12 de dezembro, a Ouvidoria Digital
será o canal online para tirar dúvidas em relação
aos direitos e deveres do sindicalizado. No portal
é possível fazer denúncias - como de assédio
moral trabalhista, além de críticas e sugestões.
Todas as informações são confidenciais e os
dados de uso exclusivo do Sindicato.
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Parcerias de Sucesso
VTIL TECNOLOGIA

CENTRO UNIVERSITÁRIO UDF

Em parceria com o SODF, a VTIL
TECNOLOGIA oferece suporte
técnico na área de informática
para clinicas e consultórios.

O SODF agora é parceiro do Centro
Universitário UDF. Os descontos
vão desde a matricula, até os
ensinos escolares e universitários.

TUDÓTICA

CLUB DE FÉRIAS

A TUDÓTICA oferece aos filiados
descontos em armações, óculos
solares e de marcas importadas
e nacionais e até 15% em lentes
de contato.

Descontos de 10% a 38% na
Hospedagem na Rede Brasil.

ACADEMIA

CAIXA

O convênio com a academia
TRIBUS, localizadas na 111 Sul,
216 Sul e Águas Claras, oferece
condições especiais para o
sindicalizado SODF.

A Caixa oferece Linha de crédito
sem destinações específicas para
sindicalizados (pessoas físicas) e já
clientes da CAIXA.

PRIVÉ TUR VIAGENS
TURISMO LTDA

ASSESSORIA
JURÍDICA
ADVOCACIA RIEDE

E

-

Desconto de 25% na compra de
hospedagem no hotel Boulevard
na tarifa agência Individual e de
25% na compra de ingressos
para o WATER PARK tarifa da
bilheteria.

O Sindicato patrocina ações na
Justiça em questões de interesse
da categoria, como:
Recuperação
de
expurgos
decorrentes de planos econômicos,
periculosidade, insalubridade e
outros.

CENTRO
EDUCACIONAL
NOSSA
SENHORA
DO
ROSÁRIO

COLÉGIO ALUB

Desconto de 25% sobre o
valor
das
mensalidades,
estabelecidas por legislações
pertinentes, para os turnos
oferecidos pelo Centro.

Diversos descontos para os turnos
matutino, vespertino e noturno,
nos colégios ALUB. Para Obter
os descontos, o associado deverá
retirar no SODF a carta bolsa e
apresentar na unidade de interesse.

COMUNICAÇÃO
Os cirurgiões-dentistas têm acesso constante às notícias do Sindicato, por meio do jornal
elerônico editado pelo SODF, que aborda também outros assuntos locais e nacionais
que envolvem a Odontologia. O jornal está aberto às contribuições dos sindicalizados.
Envie-nos seu artigo, opinião, sugestão etc.
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