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Conquista da categoria e da população
Fotos: SODF

Secretaria de Saúde nomeia
mais 115 cirurgiões-dentistas

N

o último dia 20 de junho, tomaram posse na
Secretaria de Saúde do DF 115 profissionais
aprovados no concurso de 2006. Embora esse
número ainda não consiga suprir toda a carência da
rede, sem dúvida deverá melhorar o atendimento à
população. O SODF continua a luta pela ampliação das
Página 3
contratações.

2.º Congresso do SODF
Inscreva-se,
participe!
Este evento
é mais um
compromisso
cumprido pela
atual diretoria
do Sindicato.
Veja outros
nesta edição.
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Em reunião no SODF, novos CDs receberam orientações
e conheceram os benefícios de se filiar à entidade

Tire suas dúvidas

Caso um paciente atendido no serviço público entre
na Justiça, quem é processado: o profissional ou a
empresa? Quem é o responsável técnico nos centros
de saúde ou hospitais?
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Benefício para os sindicalizados

SODF e Caixa Econômica firmam convênio
para linha de crédito – Aporte Caixa
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SODF representa clínicas de radiologia
odontológica em Acordo Coletivo com o Sintasb
Negociação do Acordo Coletivo do pessoal
auxiliar é inédita e possibilita a regularização
da situação trabalhista
de quem atua nesses
estabelecimentos.
Representantes das clínicas, do Sintasb
e do SODF durante a negociação
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FIO incentiva a participação
dos cirurgiões-dentistas
na etapa municipal, que
vai até o dia 15 de julho.
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Esperamos você no
2.º Congresso do SODF

A

atual diretoria do Sindicato dos Odontologistas assumiu, em sua campanha, o
compromisso de realizar o 2.º Congresso
Sindical, com o objetivo principal de avaliar a atividade sindical e definir as diretrizes de atuação
nos próximos dois anos.
O congresso é também uma forma de estimular a renovação gradual e contínua do SODF,
uma vez que proporciona a interação entre os
atuais diretores e os colegas sindicalizados,
que têm a oportunidade de conhecer melhor o
funcionamento da entidade e as discussões em
pauta no movimento sindical. Com base em uma
cuidadosa análise dos assuntos que mais interessam atualmente aos cirurgiões-dentistas, a
programação incluirá palestras sobre a saúde do
trabalhador em saúde bucal e responsabilidade
civil do cirurgião-dentista.
Este 2.º Congresso será ainda o fórum para se
disucutir e aprovar modificações no Estatuto do
SODF, o que não ocorre há quase 20 anos.
A diretoria do SODF está empenhada em realizar um congresso que atenda às expectativas
dos cirurgiões-dentistas e espera contar com a
participação de todos os colegas.
Podem participar, todos os cirurgiões-dentistas
sindicalizados. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas na secretaria do SODF, pessoalmente, ou pelo telefone 3346 1811. Vagas limitadas. É necessário estar em dia com a anuidade
sindical. O Sindicato negociará com as instituições
empregadoras a liberação dos cirurgiões-dentistas
para participação no evento.
O edital de convocação do 2.º Congresso dos
Cirurgiões-Dentistas do Distrito Federal será publicado em jornal local de grande circulação.

Programação
Dia 26/8/11
A Saúde do Trabalhador em Saúde Bucal
Palestrante: Cláudia Castro Bernardes – Cirurgiã-dentista da
SES-DF. Especialista em Odontologia do Trabalho pelo CFO e
em Direito Sanitário pela Fiocruz de Brasília. Chefe do Núcleo de
Assistência e Vigilância em Saúde do Trabalhador do CERESTDF. Palestrante de Simpósios e Congressos na área de Saúde do
Trabalhador.
Responsabilidade Civil do Cirurgião-Dentista
Palestrante: Thais Maria Silva Riedel Resende – Advogada com
pós-graduação em Direito Processual Civil e Direito Previdenciário,
cursando mestrado nesta área. Representa várias entidades civis e
sindicais com atuação consultiva e contenciosa no âmbito jurídico
interno e externo (Corte Interamericana de Direitos Humanos).
Desafios Atuais do Movimento Sindical
Palestrante: Jacy Afonso de Melo – Ex-presidente do Sindicato
dos Bancários de Brasília, diretor e ex-presidente da CUT-DF. Na
CUT Nacional, exerce desde 2003 a função de secretário de Finanças
em segundo mandato. É também membro do Conselho Curador do
FGTS e do Comitê Gestor do Fundo de Investimentos do FGTS.
Palestrante: José Carrijo Brom – Cirurgião-dentista. Ex-presidente do Sindicato dos Odontologistas no Estado de Goiás e membro
atual do Conselho Fiscal; ex- presidente da Federação Interestadual
dos Odontologistas e atual diretor de Finanças da entidade; Conselheiro Nacional de Saúde.
Grupos de trabalho para definição das diretrizes de atuação do
SODF
Dia 27/8/11
Aprovação do relatório dos grupos de trabalho
Plenária de Revisão Estatutária

Novas sindicalizações

EXPEDIENTE

Na campanha para
a direção
do SODF, a
atual diretoria
assumiu o compromisso de
aumentar em 50% o número de
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filiados. Esse percentual já foi
ultrapassado. Em setembro de
2010, tínhamos 279 associados
ativos, e hoje somos 433. Somente em maio último foram 22
novas sindicalizações.
Os números demonstram a

Secretaria de Formação e Política Sindical: Kilderson
Bezerra Silva e Patrícia Zampronha Moraes
Secretaria de Saúde do Trabalhador e Condições de Trabalho: Letícia Costa Santos e Maria de Fátima Cardoso
Conselho Fiscal
Efetivos: Adhemar Paoliello Freire, Sebastião Viana Palhares
e Kátia Soares Pires
Suplentes: Helenise Aparecida Bernardes de Oliveira, Reuben
Lucena Moraes e Luciana Guimarães
Delegado representante de base da FIO: João Carlos Tavares (efetivo) e Letícia Costa Santos (suplente)
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confiança dos cirurgiões-dentistas
no seu Sindicato e a constatação
de que precisamos estar unidos
para alcançar nossos objetivos
comuns. Se você ainda não é
sindicalizado, não demore a fazer
isso. Afinal, as lutas não param.

Comissões de Apoio Administrativo:
Comissão Social, Esportiva e Cultural – Roger Oliveira
Paiva
Comissão Científica: Daniela Marques Souza e Maria Inês
Della Torres Ferreira
Comissão de Assuntos Legislativos e Aposentadoria: Maria Iris
Rachid Cançado e Maria da Glória Gomes Leão
Redação e edição: Lécia Maria dos Santos Viana (2715DF) Editoração Eletrônica e arte-final: F4 Comunicação
Fone: 9674-0651
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Tomam posse mais 115 cirurgiõesdentistas do concurso de 2006

em sido incansável a luta do Sindicato pela ampliação do número de
cirurgiões-dentistas nos quadros
da Secretaria de Saúde, especialmente
no último ano. Foram várias reuniões
com os secretários que estiveram à frente da Secretaria nesse período e com
alguns deputados distritais, isso porque,
em 2010, a quantidade de convocados
foi muito aquém do que a SES-DF necessitava. Em todas as reuniões o SODF
contou com o apoio de representantes
dos aprovados no concurso, o que deu
ainda mais força à nossa mobilização.
A luta valeu a pena. No último dia 26
de maio, o Diário Oficial do DF publicou
a nomeação de mais 115 profissionais,
que tomaram posse no dia 20 de junho.
Sem dúvida, cada nomeação anunciada
"É importante saber
que existem
pessoas ao
nosso lado
que fazem a
diferença, que
tomam nossos
objetivos por
seus e não
medem esforços para alcançá-los. Ter
o Sindicato ao nosso lado, apoiando
e lutando, foi fundamental para essa
vitória! Muito obrigada!"
Liana Batista R.Oliveira

é um avanço; o atendimento na rede pública ganha reforço importante e nosso
Sindicato vai aos poucos conquistando
suas reivindicações e a valorização de
uma categoria essencial à estrutura da
SES-DF.
A diretoria do SODF parabeniza os
nomeados pelo empenho e esforço neste processo, desejando a todos sucesso
nesta caminhada. Agradece também o
apoio das entidades odontológicas e de
todos que estiveram juntos em busca
dessa conquista.
A luta não para! O SODF continuará
trabalhando por mais nomeações – até
que o quadro da SES-DF esteja completo –, pela equiparação salarial com a
classe médica e por melhores condições
de trabalho.

“Gostaria
de parabenizar os colegas
nomeados e
agradecer os
companheiros que abraçaram essa
luta e acreditaram desde
o início nessa
nomeação,
em especial
Dr. Aroldo, Dr. Sérgio, colegas do
Sindicato e todos os que trabalharam
para esse feito. A vitória é de todos
e prova que podemos, sim, acreditar
na união da classe para conseguir
mais benefícios para todos nós.”
Juliana Grossi

Foto: SODF

Em reunião no Sindicato,
recém-nomeados
recebem orientações
No último dia 7 de junho, o SODF
realizou, em sua sede, reunião com os
cirurgiões-dentistas recém-nomeados
para SES-DF (foto). Dos 115 profissionais convocados, aproximadamente 50 compareceram ao evento. Na
oportunidade, o Sindicato apresentou
um roteiro das gratificações e dos benefícios financeiros inerentes ao cargo
que eles estão assumindo. Os colegas
foram orientados sobre como e quais
documentos são necessários para
solicitar esses beneficios.
Também foi possível prestar vários
esclarecimentos aos presentes, para
que não cheguem desinformados à SES.
Por fim, o presidente do SODF agradeceu a presença dos colegas, mostrou
os beneficios que o Sindicato oferece
e destacou a importância da ampliação
da representatividade da categoria,
convidando todos a se sindicalizarem.

Atuação da Gerência de Odontologia
merece ser destacada
O Sindicato reconhece que houve
um grande empenho da Gerência
de Odontologia na luta que resultou
na contratação dos 115 novos cirurgiões-dentistas. Sérgio Timóteo da
Silva Mata, responsável pelo setor,
fez um levantamento preciso do número de contratações necessárias à

regularização do quadro de CDs da
Secretaria – são 240, e não os 120
anunciados no governo anterior.
Graças ao esforço da Gerência
em viabilizar as recentes nomeações, já foi possível efetivar a remoção de 30 cirurgiões-dentistas.
É importante destacar que alguns
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desses colegas aguardavam há
mais de 20 anos pela oportunidade de trabalhar mais próximos de
casa. O Sindicato acompanhou os
recentes processos de remoção e
constatou que tudo foi feito de forma
ética e transparente, como a atual
Gerência assegurou que faria.
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Incorporação da GAO avança no GDF

C

onforme acertado com o Sindicato dos Odontologistas, já
está na Secretaria de Estado da
Administração Pública do DF o texto
do projeto que trata da incorporação da
Gratificação de Atividade Odontológica
(GAO) aos vencimentos dos cirurgiõesdentistas da SES-DF. A expectativa é

de que o secretário Denilson Bento da
Costa encaminhe o projeto à Câmara
Legislativa ainda em junho, com efeitos
retroativos a este mês.
O número do processo relacionado
ao projeto é 060.006107/2011 e está
disponível no sítio do GDF para quem
quiser acompanhar.

Instalada a Mesa de Negociação
Permanente do SUS no DF
Aprovada em abril último no
Conselho de Saúde do DF, a Mesa
de Negociação Permanente do
SUS (MNP-SUS) foi instalada pela
Secretaria de Saúde do DF no dia
17 de junho. O objetivo principal,
segundo a SES-DF, é implementar
a Política de Gestão do Trabalho e
da Educação na Saúde. Além disso,
a Mesa pretende implantar a gestão
democrática e participativa no âmbito da Secretaria e, principalmente,
valorizar o trabalhador do SUS-DF
por meio do diálogo, mediação, pactuação e avaliação permanente dos
processos de trabalho. Deverão ser
discutidos assuntos como formação, educação permanente e saúde
do trabalhador, entre outros.
Atuando de forma ininterrupta
desde 2003, a Mesa Nacional – que
tem entre seus integrantes o presidente da FIO, Welington Moreira
Melo – atua com a finalidade de
estabelecer um fórum permanente

de negociação e pactuação entre
empregadores e trabalhadores
do SUS, sobre todos os pontos
pertinentes à força de trabalho em
saúde; tratar conflitos inerentes
às relações de trabalho e buscar
alcançar acordos por meio de consenso; democratizar as relações de
trabalho no SUS; pactuar condições
apropriadas para a instituição de
um sistema nacional de educação
permanente, contemplando as necessidades dos serviços de saúde e
o pleno desenvolvimento na carreira do SUS, além de contribuir para
o efetivo funcionamento do SUS,
garantindo o acesso, a humanização, a resolubilidade e a qualidade
dos serviços de saúde prestados à
população.
Os sete protolocos – instrumentos
que formalizam as decisões pactuadas na Mesa Nacional – assinados
até o momento estão disponíveis
para consulta no sítio da FIO.

Piso salarial
de R$ 7 mil para
cirurgiões-dentistas
está em pauta
no Senado
O Plenário poderá votar
ainda este ano o Projeto
de Lei do Senado (PLS)
140/2009, de autoria do
senador Gilvam Borges
(PMDB-AC), que fixa em R$
7 mil o valor do piso salarial
de cirurgiões-dentistas e
médicos.
A matéria – que estabelece também um indexador
para correção do salário desses profissionais, baseado
na variação acumulada do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) – foi
aprovada no fim de 2009
pela Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) e agora está
incluída na pauta de votações
do Plenário.
O projeto também amplia
a jornada mínima de trabalho
das duas categorias, prevista
na Lei 3.999/61, de duas horas para quatro horas diárias
e 20 horas semanais.

Presidente do Sindicato participa de reunião da FIO e CFO
Foto: SODF

Welington Moreira Mello, José Carrijo Brom e Aroldo Pinheiro de
Moura Neto (à dir.) representaram a FIO na reunião com o CFO
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As diretorias executivas da FIO e do CFO
reuniram-se no último dia 15 de junho, no Rio de
Janeiro, para discutir a situação dos projetos de
lei de interesse da categoria em tramitação no
Congresso Nacional. Ficou decidida a contratação de um assessor parlamentar, com os custos
rateados entre as entidades, a fim de melhorar
o acompanhamento das matérias na Câmara e
no Senado Federal.
O presidente do Conselho Federal aproveitou
a reunião para apresentar à Federação o projeto
da 4.ª Conferência Nacional de Ética Odontológica (Coneo), a ser realizada em novembro
próximo.

Acordo Coletivo

Jornal do SODF

SODF representa clínicas de radiologia
odontológica em negociação com o Sintasb
Negociação do Acordo Coletivo do pessoal auxiliar é inédita e possibilita
a regularização da situação trabalhista de quem atua nesses estabelecimentos

O

Sindicato dos Odontologistas
é o representante legal das
clínicas de radiologia odontológica no processo de negociação
do Acordo Coletivo de Trabalho dos
técnicos e auxiliares de saúde bucal,
representados pelo recém-criado
Sintasb. A negociação está sendo
conduzida pelo SODF em parceria
com o escritório de advocacia que
assessora as clínicas. Já ocorreram
três reuniões e o resultado da negociação foi levado para apreciação
dos técnicos e auxiliares em assembleia ocorrida no dia 18 de junho.
O SODF aguarda contraproposta
aprovada na assembleia para dar
continuidade às negociações.
O Acordo terá validade especificamente para as clínicas radiológicas que o assinarem; deverão ser
beneficiados, inicialmente, cerca de
100 auxiliares e técnicos.
De acordo com o presidente do
SODF, Aroldo Pinheiro de Moura
Neto, essa negociação é um marco
na luta dos técnicos e auxiliares.
“Num primeiro momento, possibilita
regularizar a situação trabalhista
dos profissionais empregados nas
clínicas de radiologia odontológica,
e, no futuro, nas demais clínicas

Foto: SODF

odontológicas”, ressalta o presidente
do Sindicato. “É um grande avanço
para a Odontologia do DF, pois tornam claras e objetivas as regras nas
relações de trabalho que o cirurgiãodentista deve adotar ao contratar
um novo profissional, minimizando
assim contratempos para sua clínica
no futuro.”
Participa também do processo
de negociação com as clínicas a
Comissão de Radiologia do CRODF, presidida pela CD Thaiza de

Castro Jacundá. Ela explica que
a comissão, criada em agosto de
2010, tem o objetivo de coibir a
prática de exercício irregular das
profissões de auxiliares e técnicos
nas clínicas radiológicas do Distrito
Federal, regularizar a situação de
falta de formação e inscrição do
profissional no CRO-DF, além de
combater a fiscalização irregular do
Conselho Regional dos Técnicos em
Radiologia nas clínicas radiológicas
odontológicas.

Negociação no Sesc: Sindicato envia contraproposta dos cirurgiões-dentistas
Os cirurgiões-dentistas empregados do Sesc reuniram-se em assembleia no último dia 31 de maio,
na sede do SODF, para avaliar a proposta apresentada pela instituição.
A contraproposta dos trabalhadores
foi encaminhada pelo Sindicato
ao Sesc, para a continuidade das
negociações. Os CDs reivindicam
reajuste de 7,5%, enquanto o Sesc
oferece 6,5%.
Os CDs pedem ainda a extensão do plano de saúde por mais
seis meses em caso de demissão

sem justa causa; liberação para
participação em dois congressos
e, em caso de várias solicitações,
elaboração de escala de horários
para não prejudicar o atendimento
à clientela; uniformes gratuitos;
aplicação anual da Curva de Maturidade Profissional, de acordo com
o Plano de Carreira e Salários do
Sesc; e férias de 30 dias corridos
ou em dois períodos fracionados,
na forma da lei, condicionada a
data das férias, na forma legal, ao
interesse do empregador.
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No Acordo em negociação, o Sesc
oferece auxílio-refeição no valor de
R$ 10,00 aos empregados lotados
em unidades que não dispõem de
restaurante, pagos por meio de cartão refeição.
Raio x – O cirurgião-dentista
cuja atividade envolva raio x deverá
receber adicional de periculosidade
de 30% sobre o seu salário-base. Os
demais CDs continuarão fazendo jus
ao adicional de insalubridade. Com
a opção pelo primeiro, cessará o
pagamento da insalubridade.
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A aposentadoria especial
dos odontologistas

aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido
ao segurado exposto permanentemente a agentes nocivos, de ordem
física, química ou biológica, em ambiente
insalubre.
Embora prevista na Constituição Federal de 1988, a aposentadoria especial dos
servidores públicos não era aplicada por
ausência de lei complementar regulando
a matéria.
Diante da lacuna no ordenamento jurídico por mais de 20 anos, o Supremo Tribunal Federal começou a deferir pedidos
de Mandados de Injunção, determinando
a aplicação das regras do regime geral
(INSS) até que seja editada a referida lei
complementar.
Assim, o Sindicato dos Odontologistas
interpôs o Mandado de Injunção n.º 823,
para os cirurgiões-dentistas, servidores
públicos do Distrito Federal, e o Mandado
de Injunção n.º 1.300, para os cirurgiõesdenistas servidores públicos da União.
Ambos os processos já tiveram decisão favorável do Supremo Tribunal Federal para garantir aos filiados do Sindicato
dos Odontologistas o direito de ter seus
pedidos de aposentadoria analisados pela
autoridade administrativa competente, à
luz do artigo 57 da Lei n.º 8.213/91.
De acordo com as regras do Regime
Geral de Previdência Social (INSS), conforme o artigo 57 da Lei n.º 8.213/91, o
trabalhador pode se aposentar com menor
tempo de serviço, ou seja, após 15, 20
ou 25 anos de trabalho, desde que em
condições especiais que prejudiquem a
saúde ou que o exponham a riscos, sem
limitação de idade. Poderá ainda ocorrer
a conversão do tempo especial em tempo
comum, utilizando-se fatores de conversão de 1,2 para a mulher e de 1,4 para
o homem.
Após o deferimento pela Corte, a Administração se deparou com vários pedidos
administrativos pleiteando o cumprimento
das decisões judiciais. Ocorre que surgiram
diversos questionamentos de como deverá
ocorrer a contagem diferenciada e a concessão das aposentadorias especiais, uma

vez que existem situações peculiares dos
servidores públicos. Afinal, os requisitos
para a aposentadoria são diferenciados
no Regime Geral de Previdência Social
(INSS) e nos Regimes Próprios de Previdência (dos servidores públicos), assim
como a forma de cálculo e a existência de
regras de transição garantindo a paridade
e integralidade dos proventos.
No âmbito federal, já está sendo
implementada a aposentadoria especial
para os servidores, em conformidade com
a Orientação Normativa MPOG/SRH n.º
10 e, mais recentemente, com a Instrução
Normativa n.º 53 do INSS, as quais autorizam a contagem diferenciada do tempo
trabalhado em condições especiais em
tempo comum e sua utilização nas regras
de transição.
No âmbito distrital, houve manifestação favorável do Tribunal de Contas do
Distrito Federal sobre o tema. O TCDF
entendeu que os servidores que atendem
aos requisitos (25 anos de trabalho em
condições especiais, submetido a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos
ou associação de agentes prejudiciais
à saúde ou à integridade física) devem
ser contemplados pela aposentadoria
especial ou converter o tempo especial
em tempo comum, seguindo as regras de
transição da Constituição Federal.
Entretanto, até agora a Secretaria
de Saúde não se manifestou sobre os
requerimentos de contagem diferenciada.
Em reunião com os dirigentes sindicais, o
Governo se comprometeu em expedir as
certidões com a contagem diferenciada e
a instituir grupo de trabalho para esse fim
específico (que foi finalmente instituído por
meio da Portaria n.º 50, de abril de 2011).
Já não há mais justificativas para a
demora na análise das solicitações dos
servidores. Vale ressaltar que, a cada dia
que passa, os servidores distritais continuam se expondo às mesmas atividades
nocivas e prejudiciais à saúde, sem ver
valer os seus direitos.
Dr.ª Thais Riedel – especialista em
Direito Previdenciário

Aposentadoria especial do servidor público
SODF promoveu palestra no dia 21 de junho

Ministrada pela Dr.ª Thais Riedel, a palestra sobre a aposentadoria especial do servidor
público (cirurgiões-dentistas da SES-DF) abordou os seguintes assuntos:
n Caracterização da aposentadoria especial
n Mandado de Injunção
n Principais diferenças entre o instituto no RGPS e RPPS
n Decisão do TCDF sobre o tema
n PLP n.º 555 de 2010
n Orientações sobre os pedidos administrativos na Secretaria de Saúde
A assessoria jurídica do Sindicato está à disposição dos associados para prestar
esclarecimentos e atendimentos acerca dessas questões.
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Jurídico

TIRA-DÚVIDAS
Caso um paciente atendido
no serviço público entre na
Justiça, quem é processado: o
profissional ou a empresa?
O direito de ação judicial
está previsto na Constituição
Federal, cabendo a quem
interpõe a ação definir contra
quem será proposta a referida
ação. Portanto, é escolha do
autor da ação chamar o profissional, a empresa, ou ambos
a integrar a ação na condição
de réu.
No caso do paciente chamar ao processo somente
o profissional, poderá este
requerer ao juiz que faça integrar à ação também a empresa. A partir do momento que
o profissional esteja figurando no polo passivo da ação,
caberá a ele defender-se,
dependendo sua condenação
dos fatos e provas trazidos ao
processo.
Em geral, para que haja
condenação, deverá ficar provado que o profissional agiu
com negligência, imprudência
ou imperícia, e que o dano ou
prejuízo sofrido pelo autor da
ação tenha vinculação com
o ato culposo praticado pelo
profissional.
Quem é o responsável técnico nos centros de saúde ou
hospitais?
Ao responsável técnico
cabe a fiscalização técnica e
ética da empresa pela qual é
responsável. No serviço público, são os centros de saúde e
hospitais, podendo a qualquer
tempo o responsável técnico
requerer a sua exoneração
deste encargo.
O RT nos centros de saúde
ou hospitais será aquele designado pelo orgão e cujo encargo o profissional aceitar.
Marco Antônio Bilibio Carvalho
Advocacia Riedel

Jurídico
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Como calcular a aposentadoria
dos cirurgiões-dentistas da SES-DF
Os proventos de aposentadoria dos
cirurgiões-dentistas da Secretaria de
Estado de Saúde do DF são:
1. Vencimento
2. Adicional de tempo de serviço
3. Gratificação de Atividade

Odontológica definida pela Lei n.º
3.321/2004
4. Gratificação de Titulação de
Saúde
5. Parcela Individual definida pela
Lei n.º 3.172/2003.

Precatórios: servidores com
mais de 60 anos têm preferência
De acordo com a Emenda Constitucional 62, de 2 de abril de 2009,
têm preferência no recebimento
de créditos de natureza alimentícia
(decorrentes de salários, proventos,
pensões, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou invalidez)
os que, na data da publicação da lei,
tinham 60 anos ou mais. A quitação
em caráter especial tem o teto de 30

salários mínimos.
Para mais informações, os cirurgiões-dentistas devem procurar o
Jurídico do SODF.
Ainda sobre precatórios, os servidores que já receberam do GDF, porém
tiveram valores indevidamente retidos
a título de contribuição fiscal, devem
apresentar requerimento à SES-DF solicitando o equivalente ressarcimento.

Aposentados: ação para
incorporação de horas extras
O parágrafo 7.º do artigo 41
da Lei Orgânica do DF assegura
aos aposentados ocupantes de
cargos privativos de cirurgiõesdentistas no GDF a incorporação
de valores recebidos a título de
horas extras, correspondentes à
jornada predominante nos 36 meses imediatamente anteriores à
aposentadoria.
Os interessados em requerer
esse direito na Justiça devem levar

pessoalmente ao SODF: cópias de
documento de identidade, do contracheque do mês imediatamente
posterior à aposentadoria e dos
36 contracheques imediatamente
anteriores à data da aposentadoria,
constando os valores consignados
na rubrica hora extra de forma contínua por, no mínimo, 19 meses.
É necessário que o interessado
vá pessoalmente ao Sindicato para
assinar procuração e contrato.

IR sobre adicional
de férias é ilegal
Após consulta à Secretaria
de Estado de Saúde do DF e
avaliação da Advocacia Riedel,
o Sindicato dos Odontologistas
decidiu ajuizar ação contra a
instituição empregadora em
razão da cobrança de Imposto
de Renda sobre o 1/3 de férias.
Será pleiteado o valor retroativo
aos últimos 10 anos, conforme
parecer da Advocacia.
O SODF convocará assembleia para aprovação dessa
causa.

Acumulação de cargos
na SES-DF: limitação
a 60 horas é ilegal
O juiz da 3.ª Vara de Fazenda
Pública do Tribunal de Justiça do
DF e Territórios (TJDFT) considerou
ilegal a determinação contida em
Portaria da Secretaria de Saúde de
21 de março último, que limita a 60
horas semanais as jornadas que
podem ser cumpridas pelos profissionais que acumulam dois cargos
na instituição.
De acordo com o juiz, não há
imposição de limite de horas na
acumulação lícita de cargos públicos
por profissionais de saúde. A compatibilidade é o único quesito definido
pela Constituição como condicionante para que o profissional possa
cumprir as duas jornadas.

Convênios e Credenciamentos

CECC define atuação para os próximos meses
Em reunião ocorrida no último
dia 6 de abril, os integrantes da
Comissão Estadual de Convênios
e Credenciamentos (CECC) deram
início à linha de trabalho para os
próximos meses.
No dia 13 de maio último, a CECC
reuniu-se com a Comissão Nacional
de Convênios e Credenciamentos

(CNCC), na sede do CFO em Brasília, para conhecer os ajustes finais
na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos (CBHPO). A CNCC está atuando
junto à Agência Nacional de Saúde
Suplementar com ações focadas na
Odontologia de grupo, procurando
unificar suas tabelas.
Junho de 2011

Caro colega, nossos honorários
só serão ajustados e valorizados
se você participar e reconhecer o
valor do seu trabalho oferecido aos
pacientes. Vamos nos conscientizar e nos unir por uma causa que
é nossa!

Participe!
Sindicalize-se!
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FIO incentiva a participação dos
cirurgiões-dentistas na etapa municipal

omeçaram em 1.º de abril e seguem até o próximo dia 15 de
julho as conferências de Saúde
nos municípios brasileiros, preparatórias
para a 14.ª Conferência Nacional de
Saúde. Mais informações
podem ser obtidas nos
conselhos de Saúde de
cada município. As conferências são abertas à
participação de todos; é
importante que os cirurgiões-dentistas, na condição de trabalhadores
essenciais do sistema de
saúde, se façam representar. A etapa municipal
elegerá os delegados
para as conferências estaduais.
A 14.ª CNS foi convocada no último dia 3 de
março, por meio de decreto presidencial
publicado no Diário Oficial da União
(DOU), com o objetivo de discutir a
política nacional de saúde, segundo os
princípios da integralidade, da universalidade e da equidade. O evento ocorrerá

no período de 30 de novembro a 4 de
dezembro de 2011, em Brasília. A etapa
estadual será realizada no período de 16
de julho a 31 de outubro.
O tema definido para esta edição
da CNS é: “Todos usam
o SUS! SUS na Seguridade Social - Política
Pública, Patrimônio do
Povo Brasileiro”, tendo
como eixo “Acesso e acolhimento com qualidade:
um desafio para o SUS”.
Entre os temas que serão
discutidos no eixo aprovado destacam-se a política
de saúde na seguridade
social, a participação da
comunidade e controle social e a gestão do
SUS (financiamento; pacto pela saúde e relação
público-privado; gestão do sistema, do
trabalho e da educação em saúde).
Mobilização – O Sistema Único de
Saúde é uma conquista da sociedade
brasileira. Ele é fruto da luta por um
sistema de saúde que atenda a toda

Calendário
• Etapa Municipal – 1.º de abril a 15
de julho de 2011;
• Estadual - 16 de julho a 31 de
outubro de 2011;
• Nacional - 30 de novembro a 04
de dezembro de 2011.
Site – O Conselho Nacional de Saúde
lançou, no início de maio, o site da 14.ª
CNS, com todas as informações sobre
o evento. O endereço é: www.conselho.
saude.gov.br/14cns.html
(Diretoria de Comunicação da
FIO, com informações do Conselho
Nacional de Saúde)

SUS passa a oferecer novos
tratamentos odontológicos

Nacionais

Saúde do Trabalhador no SUS
Ministério da Saúde abre prazo para a Consulta
Pública sobre as Diretrizes da Política Nacional de
Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e da Mesa
Nacional de Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS),
reabriu prazo até o dia 20 de julho de 2011 para envio de sugestões da Consulta Pública n.º 3, que trata do encaminhamento de
contribuições visando ao aprimoramento da Minuta de Portaria
que institui as Diretrizes da Política Nacional de Promoção da
Saúde do Trabalhador do SUS, publicada no Diário Oficial da
União n.º 95, de 19 de maio de 2011, seção 1, página 81.
Acesse a consulta pública no endereço: http://www.
saude.gov.br/consultapublica, escolha a consulta, clique em
contribuir e preencha o cadastro para fazer login e senha
no sistema. Após apreciação das contribuições advindas da
consulta pública, as diretrizes serão repactuadas na MNNPSUS e apresentadas à Comissão Intergestores Tripartite
(CIT) e ao Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Eventuais sugestões poderão ser encaminhadas por
carta, até o dia 20 de julho de 2011, ao Ministério da Saúde
(Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 7º andar, sala 751,
Brasília-DF, CEP 70058-900), com a indicação “Sugestões
à minuta de portaria que institui as Diretrizes da Política
Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde”, ou para o e-mail: comitestsus@
saude.gov.br.
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a população, sem nenhum tipo de
discriminação. Hoje, o SUS é a maior
política de inclusão social existente
no País. Daí a importância da realização da 14ª Conferência Nacional de
Saúde, pois será o local onde estarão
reunidos todos aqueles que acreditam
e que lutam por um país onde impere a justiça social, a democracia e a
participação popular na definição das
políticas públicas.

Os brasileiros passam a ter duas novas opções de tratamento odontológico oferecidas pelo Programa Brasil Sorridente: ortodontia e implante dentário. A oferta dependerá
da organização das secretarias estaduais e municipais de
Saúde, que ficam responsáveis pela oferta dos serviços e
expansão da iniciativa na região.
Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal
(SB Brasil 2010), 35% da população brasileira possui alguma disfunção que necessita de tratamento ortodôntico.
“Esses novos tratamentos serão ofertados na medida em
que os serviços forem sendo implantados nos Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs). As Equipes de Saúde Bucal (ESB) farão a busca e a identificação dos casos
prioritários, que serão encaminhados aos CEOs para os
tratamentos indicados”, explica o coordenador de Saúde
Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Pucca.
Somente em 2010, o Programa Brasil Sorridente investiu
R$ 710 milhões em ações de saúde bucal. Com a inclusão
dos novos procedimentos, a previsão de investimento
total para 2011 é de um acréscimo de R$ 134 milhões.
Atualmente, são mais de 20,4 mil ESB presentes em 4.829
municípios brasileiros.
Por meio dessa ação, o governo federal ampliará a assistência em saúde bucal para mais 1,15 milhão de brasileiros
em 2011 (um milhão de atendimentos de ortodontia e 150
mil atendimentos de implantes). Em 2010, foram realizados
25 milhões de atendimentos nos CEOs.

Junho de 2011

(Ministério da Saúde)
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Secretaria de Saúde corrige
percentual de desconto para o SODF

F

inalmente, depois de vários
anos, o Sindicato conseguiu
com a Secretaria de Saúde a
correção do percentual descontado
dos cirurgiões-dentistas associados
à entidade. O percentual aprovado
desde 1995 é de 1% sobre o venci-

mento básico, porém a SES-DF vinha
descontando apenas 0,5%.
A mudança, efetivada em maio
último, ajudou a zerar o déficit nas
contas do SODF, igualando no momento as receitas e as despesas.
Também foi preciso renegociar ou até

mesmo cancelar alguns contratos de
prestação de serviços.
O Sindicato espera aumentar o número de sindicalizados nos próximos
meses e assegura que os recursos continuarão sendo empregados de forma
responsável nas lutas da categoria.

Prestação de contas – Janeiro a abril de 2011
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2011
CONTAS
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO
Banco de Brasília BRB C/C 163-9
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5
Caixa Econômica Federal CDB/RDB
C/C 2032-5
CRÉDITOS A RECUPERAR
Cheque (s) Devolvido (s)
Jaison Gonçalves do Amaral
(Pendência Subjudice)
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Marcas e Patentes
IMOBILIZADO
Móveis e Utensílios
Máquinas Aparelhos e Equipamentos
Edificações (Salas e Lojas)
Equipamentos para Informática
Sistemas/Sofwares
( - ) DEPRECIAÇÃO
Depreciação Acumulada

2011
238.794,47
213.227,96
4.550,40
317,91
317,91
4.232,49
2.826,20
1.406,29
201.944,32
97.215,06
104.729,26
6.733,24
1.500,00
5.233,24
25.566,51
130,00
130,00
56.188,31
5.474,50
12.659,00
11.524,13
22.030,68
4.500,00
30.751,80
30.751,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2011
CONTAS
2011
PASSIVO + PATRIMÕNIO SOCIAL
238.794,47
PASSIVO CIRCULANTE
1.355,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1.340,55
INSS a Recolher
1.064,22
PIS s/ Folha de Pagamento a
30,70
Recolher
FGTS a Recolher
245,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
15,00
IRRF S/ Serviços Prestados PJ
15,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
237.438,92
LUCROS ACUMULADOS
86.784,71
PREJUÍZO DO MÊS
36.353,73
PATRIMÔNIO SOCIAL
187.007,94
Superávit/Deficit Acumulados
187.007,94

CONTAS

2011

RECEITAS
RECEITAS
OPERACIONAIS
Mensalidade/Anuidade
de Associado
Anuncio no Jornal do
SODF
Aluguel de Sala
OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS
Outras Receitas
Rendimentos de
Aplicações
DESPESAS
DESPESAS COM
PESSOAL
Salrs e Ordenados/
Gratificações
Férias

CONTAS

2011

166.047,85

Associação de Classe

1.339,25

162.055,64

Refeições e Lanches
Manutençao e
Conservação de Bens
Jornais, Revistas e
Assinaturas
Fotocópias e
Autenticações
Viagens a Serviço
Manutenção de
Sistemas/Site
Condução e
Locomoção
Despesas c/ Eventos e
Festas
Material de Higiene,
Limpeza e Descartável
Devoluções

160.381,16
300,00
1.374,48
3.992,21
184,00
3.808,21
79.263,14
21.267,38
10.398,59
1.606,11

I.N.S.S.

3.387,65

F.G.T.S.

1.011,23

Despesas c/ VT e VR

4.228,00

Anuenio

635,80

GASTOS GERAIS

52.188,53

Alugueis

1.434,48

Material de Escritório
Material de Uso e
Consumo
Energia Elétrica +
Telefone
Assistência Contábil
Honorários
Advocatícios/Custas
Processuais
Outras Despesas
Administrativas
Despesas Cartorais
Correios e Malotes

AROLDO PINHEIRO DE MOURA NETO
Presidente 			

Junho de 2011

398,88
11,78
6.586,15
2.276,00
12.498,90
68,50
273,85
12.455,84

Motoboy
Prestação de Serviços
Gráficos e Publicações
Suprimentos de
Informática
DESPESAS
FINANCEIRAS
Depesas Bancárias

259,39
117,00
240,00
1,40
2.286,31
808,45
31,00
350,00
557,64
53,56
12,00
10.043,15
85,00
5.625,20
5.534,15

Multas

8,73

Juros
IRRF S/ Aplicações
Financeiras
DESPESAS
TRIBUTÁRIAS
Pis s/Folha de
Pagamento
IRRF S/ Serviços
Prestados Pessoa
Jurídica
SUPERAVIT/DEFICIT
DO EXERCÍCIO

0,43
81,89
182,03
126,40
55,63
86.784,71

MOZAR BEZERRA DE MELO
CRC/DF 6.775
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14.º CIO-DF: Comissão Social
prepara diversas atrações

programação social será
destaque no 14.° Congresso Internacional de Odontologia do Distrito Federal.
A Comissão Social vem planejando momentos de descontração para todos os participantes. A Ala Oeste do Centro de
Convenções será transformada
em uma grande praça de alimentação com bares, restaurantes,
lanchonetes e sorveteria.
Um dos restaurantes será
o “Boteco da ABO”, que, com
certeza, irá agradar a todos;

os congressistas irão encontrar
comidas e petiscos de boteco,
além de cerveja, chopp e cachaça da boa.
No horário do almoço, das
12h às 15h, bandas locais se
apresentarão, e nas happy hours
a partir das 18h dos dias 21, 22,
23 e 24, atrações locais e nacionais se apresentarão.
A abertura oficial do Congresso
será no dia 21 de março de 2012,
às 11h, e os presentes e inscritos
no evento concorrerão a um carro
zero kilômetro.

Comissão Social do 14.º CIO-DF

Comissão de Projeto Social – Atendimento à comunidade
A Comissão de Projeto Social do
Congresso e o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal estão planejando para o 14.° Congresso Internacional de Odontologia um atendimento
na área de prevenção e promoção em
saúde bucal a crianças e adolescentes
de instituições filantrópicas, alunos da

rede pública de ensino e pessoas com
necessidades especiais.
Um setor na Ala Norte será montado especialmente para este atendimento, sob a responsabilidade do
SESC-DF.
O atendimento será prestado por
cirurgiões-dentistas, universitários

de Odontologia e pela equipe do
SESC-DF.
A coordenação do atendimento à
comunidade será feita pela Dr.ª Edi
Sinedino, coordenadora da Comissão
de Projeto Social do 14.° CIO-DF, e
pela Dr.ª Marcia Brasileiro, coordenadora de Odontologia do SESC-DF.

ABO Taguatinda inaugura nova ala clínica
Fotos: ABO Taguatinga

Com muito orgulho, copré-clínica; salas de aula e
municamos a toda a classe
demais instalações. Agora
odontológica do Distrito Fea nossa ABO Taguatinga se
deral e cidades satélites que,
coloca no rol das escolas de
após meses de obras, a ABO
referência em Odontologia do
Taguatinga inaugura a nova
Distrito Federal.
ala clínica. Graças às gestões
Essa conquista foi posanteriores, a ABO Taguatinga
sível pelo esforço de todas
já dispunha de uma estrutura
as diretorias que por aqui
excelente para atendimento e
passaram, onde cada copara aulas de especialização,
lega se doou e se doa para
aperfeiçoamento e atualizadignificar cada dia mais a
ção, além dos cursos técnicos Aroldo Pinheiro de Moura Neto, presidente do SODF, nossa Odontologia.
de auxiliar de saúde bucal
Venha nos visitar e veja
deputada federal Érika Kokay e Tarcísio Pinto,
presidente da ABO Taguatinga
e auxiliar em laboratório de
que vale a pena ser um assoprótese.
ciado ABO Taguatinga!
centro cirúrgico com 4 cadeiras,
Atrevo-me a usar o bordão: “O especialmente para cursos de imque era bom, ficou ainda melhor”. plantodontia, cirurgia oral menor e
Tarcísio Pinto, presidente da
Hoje dispomos de 24 consultó- cirurgia avançada; central de esteriABO Taguatinga. “Apaixonados por
rios distribuídos em duas clínicas; lização; laboratório de prótese; sala
Odontologia”
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Código de Ética Odontológica
receberá mudanças

H

As discussões e aprovação das propostas acontecerão na 4.ª CONEO

á algum tempo, os profissionais da Odontologia reivindicam que o Código de Ética
Odontológica seja atualizado. Desde
a sua aprovação na última CONEO,
a sociedade, a atividade profissional
e as formas de se fazer publicidade
mudaram. Algumas questões novas, a exemplo da publicidade na
internet, não estão contempladas e,
assim, nosso Código de Ética ficou
defasado.
Para aprovar a reformulação do
Código de Ética, o CFO realizará,
em parceria com os CROs, a 4.ª
CONEO – Conferência Nacional de
Ética Odontológica, no período de 7
a 10 de novembro de 2011, no Rio
Quente Resorts, Goiás.

O evento foi dividido em 04 temas:
I

- Ética, cidadania e mercantilização

II

- Perspectivas éticas deste novo século
- Ética prática nos tempos de Internet. Até onde é permitida?

- Abordagem axiológica da conduta ético-legal e a Internet
III - Vocação humanística e os conflitos pragmáticos atuais do exercício profissional do cirurgião-dentista
IV

- Ética com visão política - descortino do crescimento profissional e de
cidadania

O CRO-DF realizará, em data a
ser confirmada, a Pré-CONEO, com
o objetivo de promover debates e
aprovar sugestões que serão enviadas para discussão e aprovação da

Plenária da Conferência Nacional.
Acompanhe nossas informações pelo
informativo eletrônico ou site www.
cro-df.org.br.
Participe das discussões!!!!

Saúde para os dentistas – Convênio CRO-DF/Qualicorp
Em sua última edição, o Jornal
do CRO-DF informou que foi firmado
convênio com a Qualicorp Soluções
em Saúde, que disponibilizará para
os cirurgiões-dentistas a contratação
de seguros e/ou planos privados de

assistência à saúde de forma coletiva, com valores diferenciados do
mercado.
Os cirurgiões-dentistas interessados em aderir ao plano de saúde
podem entrar em contato com Sr.

Elson Felipe, consultor da Qualicorp, pelo telefone (61) 4102 4362
ou e-mail: elson.felipe@qualicorp.
com.br. A Qualicorp situa-se no
SBS, Quadra 02, Lote 15, Bloco
E – salas 1403 a 1405.

Mais um serviço para o sindicalizado
SODF e Caixa Econômica firmam convênio
para linha de crédito – Aporte Caixa
Trata-se de uma linha de crédito
sem destinações específicas, voltada para pessoas físicas clientes da
CEF (ou que venham a ser) com
conta corrente. É preciso apresentar como garantia real um bem
imóvel.
Limites e quota de financiamento: liberação de 50% a 70% do valor
de avaliação do imóvel.
Vantagens:
l Até 180 meses para pagar

l Sistema de amortização SAC
l Taxa de juros promocionais do
convênio: 1,51% a.m. + TR
Obs.: limite de crédito sujeito à
aprovação da Caixa.

Junho de 2011

Entre em contato com um
gerente da CEF para fazer uma
simulação: Agência Planalto (SBS
quadra 1, bloco L, lote 28). Telefone: 3421 9000.
E-mails:
Patrícia: patricia.fracon@caixa.
gov.br
Ronaldo: ronaldo.fernandes@
caixa.gov.br
Nélida: nelida.ferreira@caixa.
gov.br

11

Jornal do SODF

N

Mensagem do presidente

esta edição do nosso
jornal, destacamos o cumprimento de alguns dos
compromissos firmados com a
categoria em 2010: depois de
uma longa espera, finalmente
vamos realizar um novo congresso; também conseguimos a
nomeação de mais 115 cirurgiões-dentistas para a Secretaria
de Saúde. Ao mesmo tempo,
continuamos respondendo às demandas rotineiras da categoria, o
que inclui as questões jurídicas
e a inédita negociação com os
técnicos e auxiliares, neste caso
na condição de representante
legal das clínicas odontológicas
de radiologia.
Essa atuação incansável e
focada exclusivamente nos interesses dos cirurgiões-dentistas
resultou na superação de outra
meta da atual diretoria: o aumento do número de sindicalizados.
Acreditamos que esse fato comprova que estamos no caminho

certo. A confiança dos colegas
nos dá disposição para seguir
adiante e enfrentar os muitos desafios que ainda estão aí e outros
que certamente virão.
Um desses desafios é a convocação de todos os cirurgiõesdentistas aprovados em 2006 e a
realização de um novo concurso

para completar o quadro da instituição. Estamos acompanhando os esforços do governador
Agnelo Queiroz e do secretário
Rafael Barbosa para colocar a
saúde nos eixos, e queremos
que a saúde bucal esteja entre
as políticas prioritárias do governo. Para isso, é fundamental
dar atenção não só à estrutura
física da rede pública, mas também recompor um quadro de
profissionais que está defasado
há anos.
Para encerrar, gostaria de
lembrar que teremos neste ano
a 14.ª Conferência Nacional de
Saúde, cujas etapas municipais
acontecem até o dia 15 de julho.
Vamos ficar atentos aos debates
e eventos relacionados à 14.ª
CNS e preparados para fazer a
defesa do SUS.
Aroldo Pinheiro
de Moura Neto
Presidente

Aboprev convida os cirurgiões-dentistas
do DF para o seu XVI Congresso Internacional
Promoção de Saúde Bucal:
Expandindo fronteiras do conhecimento será o tema principal
do XVI Congresso Internacional da Associação Brasileira de
Odontologia de Promoção da
Saúde (Aboprev), agendado para
o período de 30 de junho a 2 de
julho próximo, no Auditório da
Associação Médica de Brasília.
“Disparidades Sociais e Saúde
Bucal”, “Principais resultados do
SB Brasil 2010”, “Epidemiologia
da cárie dentária nos diferentes
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ciclos de vida” e “Tabagismo como
fator de risco das doenças bucais”
foram os assuntos escolhidos pela
programação do evento.
Fundada em 1981, a Aboprev
atua na vanguarda do ensino, extensão e pesquisa odontológica.
Seus objetivos são os de congregar
cirurgiões-dentistas, estudantes e
profissionais de áreas afins para
trabalharem preferencialmente na
promoção da saúde bucal em suas
várias modalidades; divulgar à
classe odontológica e à comunida-
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de acadêmica métodos, técnicas
e procedimentos cientificamente
comprovados para a promoção
da saúde bucal; trabalhar junto às
autoridades governamentais no
estabelecimento de políticas baseadas na promoção, prevenção e
manutenção da saúde, e realizar
anualmente evento científico.
Façam suas inscrições e registrem seus trabalhos científicos ou
experiências exitosas de estudo,
pesquisa ou serviço pelo site
www.aboprev.com.br

