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Rede privada

Cirurgiões-dentistas do Sindiserviços
conquistam correção salarial de 43,49%

A

negociação do primeiro Acordo Coletivo de Trabalho dos cirurgiões-dentistas empregados do
Sindiserviços-DF foi concluída em junho último
com a conquista de importantes avanços. O principal
deles foi a correção salarial que elevou em 43,49% o
piso salarial da categoria. É importante destacar que o
salário anterior não alcançava nem o piso previsto na
Lei n.º 3.999/65 (três salários mínimos para 20 horas
semanais).
Além da correção salarial e da manutenção dos
direitos assegurados anteriormente, os CDs do Sindiserviços passam a receber o adicional de insalubridade
de 20% sobre o piso e periculosidade de 30% para os
endodontistas que manusearem aparelhos de raios x.
Também está garantida a negociação do Acordo todos
os anos, uma vez que foi estabelecida em 1.º de maio
a data-base da categoria.
O resultado positivo dessa campanha salarial reforça a certeza do SODF de que é possível conquistar a
valorização dos cirurgiões-dentistas da rede privada, a
exemplo também do Sesc-DF, onde o ACT foi fechado
em maio último. Para isso, um fator importante é o interesse dos próprios colegas. Basta contatar o Sindicato
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Os cirurgiões-dentistas Luciana, Inelson e Raimundo
Nonato com a presidenta do Sindiserviços, Maria Isabel C.
dos Reis (à esq.), e a diretora do SODF Daniella G. Torres

para que um de nossos diretores vá até sua entidade/
empregadora iniciar o processo de negociação.
Por fim, o SODF agradece aos colegas do Sindiserviços pela forma como receberam e apoiaram o
nosso Sindicato.

Primeira negociação
“Ficamos surpresos quando o Sindicato dos Odontologistas nos procurou
para negociar o nosso Acordo [Coletivo
de Trabalho). Até perguntamos um ao
outro quem havia telefonado para o
SODF, mas foi mesmo surpreendente
ver que o Sindicato é que tinha nos
procurado”. O relato é do cirurgião-dentista Inelson Chagas Vieira Júnior,
um dos cinco profissionais que trabalham no Sindiserviços-DF (seis CDs
integram a equipe, mas um atua como
autônomo).
Inelson está desde 2004 no Sindiserviços e conta que essa foi a primeira
negociação intermediada pelo Sindicato dos Odontologistas. Até então, a responsabilidade pelas negociações era

do sindicato que representa os demais
trabalhadores da entidade, mas não
havia uma discussão específica sobre
as demandas dos cirurgiões-dentistas,
por isso não havia nenhum avanço.
Eles acompanhavam as atividades
do SODF por meio do site, porém não
tinham nenhuma proximidade com a
entidade sindical. Agora, todos estão
sindicalizados e dizem se sentir representados de fato pelo SODF. “O que
mais gostei nesse processo foi a presença do Sindicato, vindo ao nosso local
de trabalho”, acrescenta Inelson, com
a concordância dos colegas Luciana
Macedo e Raimundo Nonato de Morais.
Completam a equipe os colegas Kahina
de Jesus e Guilherme Pellin.

Direitos dos
cirurgiõesdentistas
empregados da
rede privada
Se você tiver
dúvidas ou quiser
obter algum
esclarecimento,
procure o SODF.
Sindicalize-se e
conte com um
importante aliado
na defesa de seus
direitos!

Acompanhe as notícias do seu Sindicato no site www.sodf.org.br.

