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Aposentadoria especial do cirurgião-dentista
SODF promoveu fórum durante o 14.º Congresso Internacional da ABO-DF

O objetivo 
do evento foi 
esclarecer 
dúvidas dos 
cirurgiões-
dentistas e 
orientá-los quanto 
aos passos a 
serem seguidos 
para se obter o 
benefício.
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No último dia 14 de abril, o presiden-
te do SODF participou da abertura do 
Curso de Capacitação em Atendimento 
Odontológico de Pacientes Portadores 
de Necessidades Especiais, promovido 
pela Gerência de Odontologia (foto).  
Em entrevista ao Jornal do SODF, Sér-
gio Timóteo da Silva Mata fala sobre 
esse e outros assuntos de interesse dos 
cirurgiões-dentistas, a exemplo da meta 
de ampliar as equipes de saúde bucal na 
Estratégia Saúde da Família.  
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Iniciativas 
que merecem 

destaque
Regional de Samambaia 

promoveu Curso de 
Atualização em Odontologia
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VIII CONFIO 
SUS, mercado de trabalho públi-

co e privado e saúde suplementar 
são alguns dos temas escolhidos 
para debate no evento agendado 
para os dias 31 de maio e 1.º de 
junho, em Aracaju, SE. 

 Em carta à população, 
FIO e sindicatos filiados 
denunciaram a política 
aviltante de remuneração 
dos cirurgiões-dentistas
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Gerência de Odontologia investe na 
capacitação dos profissionais de saúde bucal

DIRETORIA  DO SODF GESTÃO 2010-2013 – RENOVAÇÃO E TRADIÇÃO!

Luta nacional  

O Sindicato dos 
Odontologistas do DF 
participou da reunião 

em Campo Gramde, MS, 
em 22 de março último, 
quando foi divulgado o 

documento

E AINDA
l Incorporação final da GAO 
não tem data para ser efetivada

l SODF levou reivindicações à 
Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa

l Sindicato apresentou 
propostas ao projeto de lei que 
trata da aposentadoria especial 
do cirurgião-dentista

Página 3

l Odontologia do trabalho 
avança para a Comissão de 
Justiça

Página 6



2

Jornal do SODF

Maio de 2012

  Diretoria  do soDf Gestão 2010-2013 – Renovação e Tradição!

SODF - Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal 
- SGAS 616 - Lote 115 - CEP: 70200-760 - Fone: 3346-1811 
- Fax: 3346-3733 - E-mail: sodf@sodf.org.br - Diretoria do 
SODF - Gestão 2010/2013: Presidente: Aroldo Pinheiro 
de Moura Neto 
Secretário-Geral: José Arnaldo Pereira Diniz 
Tesoureiro-Geral: Helmer José Chaves Lopes 
Secretaria de Convênios e Credenciamentos: Edevaldo 
Vilela e João Carlos Santos Tavares  
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Daniella 
Gonçalves Torres e Sílvio Zerbini Borges 

Secretaria de Formação e Política Sindical: Kilderson 
Bezerra Silva e Patrícia Zampronha Moraes 
Secretaria de Saúde do Trabalhador e Condições de Traba-
lho: 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 Tava-
res (efetivo) e Letícia Costa Santos (suplente)

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 (2715-
DF) Editoração Eletrônica e arte-final: F4 Comunicação 
Fone: 9674-0651

E
X

P
E

D
IE

N
T

E

A concorrida solenidade de pos-
se de Swedenberger Barbosa 
na chefia da Casa Civil do 

GDF, no último dia 19 de março, 
contou  com a presença do presi-
dente do SODF, Aroldo Pinheiro  de 
Moura Neto.  Berger,  como  é  mais  
conhecido entre a classe odontoló-
gica do DF e no meio  político, foi 
um dos fundadores do Sindicato 
e da Federação Interestadual dos 
Odontologistas. Foi também secre-
tário de Governo do DF na gestão 
de Cristovam Buarque (1995-1998) 
e exerceu, até março, o  cargo de 
secretário executivo adjunto da 
Secretaria Geral  da Presidência 
da República.

Ao dar posse ao novo secretá-

Durante o 14.º CIO-DF, no 
dia 23 de março, o Sindicato dos 
Odontologistas realizou o Fórum 
Aposentadoria dos Cirurgiões-
Dentistas: Regimes Geral da 
Previdência Social (CLT) e Regi-
me Próprio de Previdência Social 
(Servidor Público), com a finali-
dade de esclarecer dúvidas dos 
cirurgiões-dentistas e orientá-los 
quanto aos passos a serem segui-
dos para se obter o benefício.

O tema “Previdência Comple-
mentar,” foi exposto por Maria de 
Fátima Simões, da Petros/RJ; 
: MARIA DE FÁTIMA SIMÕES/
PETROS/R. Coube ao médico 
perito Josierton Cruz Bezerra,  
coordenador de Perícias Ocupa-
cionais do DIRSAT/INSS, falar 
sobre Regime Geral da Previ-
dência e Aposentadoria Especial 
para Cirurgiões-Dentistas. Para 
expor o tema Aposentadoria 
dos Cirurgiões-Dentistas Servi-
dores do GDF – Situação atual 
da aposentadoria especial e 
aposentadoria complementar no 
GDF, o Sindicato convidou Fran-
cisco Jorgivan Machado Leitão, 
diretor-presidente do IPREV-DF. 

SODF prestigiou posse de Swedenberger Barbosa no GDF

rio, o governador Agnelo Queiroz  
afirmou que Berger “é um nome 
de extrema importância por sua 
experiência e comprometimento 
com o serviço público, tem uma 
forma de atuação focada e muito 
eficiente. Ele ajudará muito o nos-
so governo a cumprir sua missão”. 

Entre as atribuições da Casa Civil 
está o acompanhamento da ges-
tão governamental, com foco no 
acompanhamento do trabalho das 
demais secretarias de Estado, das 
administrações regionais e da ad-
ministração indireta.

Berger ressaltou em seu discurso 
de posse a participação social no 
Governo do Distrito Federal. “O atual 
governo do DF estabeleceu com-
promisso com o compartilhamento 
da gestão pública com a população. 
Mantido esse compromisso, o GDF 
pode se tornar para o país exemplo 
de um governo de participação social. 
Há em todas as cidades ambiente 
propício ao debate e à decisão coleti-
va”, destacou o chefe da Casa Civil. 

14.º Congresso Internacional da ABO-DF
O Sindicato não poderia deixar 

de parabenizar mais uma vez a 
ABO-DF  pela realização do 14.º 
Congresso Internacional de Odon-
tologia do DF, realizado de 21 a 
24 de março último, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães. O 
SODF teve a satisfação de partici-
par deste que é o evento científico 
mais importante da categoria na 
região Centro-Oeste. É preciso 
muito empenho e dedicação para 
organizar um congresso que reúne 
mais de 5 mil pessoas interessa-
das em aprimorar o conhecimento 
técnico-científico e debater políticas 
voltadas para a saúde bucal, como 
destacou o tema deste ano: “Polí-
tica de saúde bucal como instru-
mento de valorização profissional 
e qualidade de vida”.

SODF realizou Fórum sobre Aposentadoria Especial

O advogado Antônio Alves Filho, 
da Advocacia Riedel Resende 
e Advogados Associados, foi 
o ativador do debate, do qual 
participaram ainda José Roberto 
Ferreira, diretor de análise técnica 
substituto da PREVIC/Ministério 
da Previdência Social, e Lucas 
Mateus Gonçalves Louzada, pro-
curador do INSS.

A íntegra da exposição do mé-
dico perito Josierton Cruz Bezerra 
está disponível no site www.sodf.
org.br.

A Diretoria do SODF agradece 
à ABO-DF pelo espaço concedido, 
bem como a todos os palestrantes 
e participantes. 
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O presidente do SODF, Aroldo 
Pinheiro de Moura Neto, o diretor 
jurídico, Sílvio Zerbini Borges, e a 
advogada do Sindicato, Thaís Rie-
del, reuniram-se na Câmara Federal 
com a deputada Érica Kokay, no dia 
24 de fevereiro último, para tratar do 
Projeto de Lei Complementar (PLC) 
472, que foi apensado ao PL n.º 555, 
sobre a aposentadoria especial do 
cirurgião-dentista.

O Sindicato pediu que a deputada 
assuma a relatoria dessa matéria 
na Comissão de Seguridade Social 
e apresentou à parlamentar petista 
as reivindicações da categoria para 
alteração do projeto em discussão. 

Por  meio de sua assessoria 
jurídica, o SODF solicitou, entre ou-
tros pontos, a inclusão do mandato 
classista como de livre exercício e 
a licença-prêmio. Solicitou ainda a 
conversão do tempo especial em 
comum na proporção de 1,2 para 
mulher e 1,4 para homem. Por fim, 
sugeriu a possibilidade de apo-
sentadoria especial com paridade 
e integralidade com 25 anos de 
insalubridade aos CDs que ingres-
saram no serviço público até 16 de 
dezembro de 1998. 

A licença médica – em vez de 
“licença para doença profissional” 
– já havia sido incluída no PL pela 

Incorporação final da GAO não 
tem data para ser efetivada

Em reunião com o secretário de 
Administração do GDF, Wilmar 
Lacerda, intermediada pela 

deputada federal do PT Érika Kokay, 
o Sindicato foi informado de que a 
incorporação da última parcela (20%) 

da Gratificação de Atividade Odon-
tológica (GAO)  não ocorrerá em 
maio, em razão da limitação imposta 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Havia o compromisso do governo de 
incorporar a parcela final da Gratifica-
ção neste mês, porém agora não há 
data para que isso aconteça.

O lado positivo da reunião com o 
secretário, realizada no último dia. 
1.º de março, foi o reconhecimento 
de que é necessário recompor a car-
reira odontológica, como outras ca-
tegorias do GDF já fizeram. Wilmar 
Lacerda assumiu o compromisso de 
elaborar uma proposta de reestrutu-
ração para ser discutida em 2012.

SODF levou reivindicações à Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa

Redução do ISS para pessoa 
física e liberação de alvarás de 
funcionamento em áreas ainda 
não regularizadas foram os as-
suntos principais da reunião que 
o Sindicato teve com o secretá-
rio da Micro e Pequena Empresa 
do GDF, Raad Massouh, no dia 
13 de março último.  

Quanto à primeira reivindi-
cação, o secretário disse con-
siderar importante o estímulo 
à atividade produtiva por meio da 
redução do imposto, mas ressaltou 
que essa questão deve ser tratada 
pela área tributária do governo.

Sobre a liberação de alvarás de 
funcionamento em áreas pendentes 
de regularização, a exemplo de Vi-
cente Pires, o SODF argumentou que 

Em parceria com o Grupo 
Impacto – especializado em 
contabilidade na área de saú-
de –, o Sindicato promoveu 
no último dia 10 de abril, no 
auditório da ABO-DF, palestra 
direcionada principalmente 
aos cirurgiões-dentistas pro-
prietários de consultórios.

Redução dos impostos por 
meio do planejamento tributá-
rio, Imposto de Renda Pessoa 
Física, livro- caixa e gestão de 
consultório foram os assuntos 
abordados na palestra.

“Achei muito boa a 
palestra e sugiro que o 

Sindicato promova outras, 
porque o tempo não foi 

suficiente para falar de todos 
os assuntos. Além disso, 

vários participantes fizeram 
perguntas sobre questões 
mais específicas, que não 

tinham relação com os temas 
da palestra. Para mim, foi 
especialmente útil a parte 
de esclarecimentos sobre 

pagamento do INSS, tanto 
que já marquei horário com 

meu contador para discutir o 
assunto.”

Clóvis Roberto Vieira, CD da 
Secretaria de Saúde do DF e de 
consultório particular

existe um projeto de lei beneficiando 
pequenas e micro empresas, e que 
seria importante incluir os cirurgiões-
dentistas que têm consultórios nesses 
locais. Raad Massouh comprometeu-
se a estudar essa possibilidade e, 
assim que tiver uma posição, voltará 
a conversar com o Sindicato.

Aposentadoria especial
Sindicato apresentou reivindicações dos cirurgiões-dentistas à deputada Érika 

Kokay, da Comissão de Seguridade Social da Câmara

deputada Manuela Dávila, durante a 
tramitação da matéria na Comissão 
de Trabalho, atendendo ao pedido 
do SODF e das entidades médicas. 

Cirurgiões-dentistas
do setor privado

SODF promoveu em 
abril palestra sobre 

planejamento tributário



4

Jornal do SODF

Maio de 2012

  Diretoria  do soDf Gestão 2010-2013 – Renovação e Tradição!

Na primeira edição deste ano, o Jornal do SODF 
dedica espaço mais uma vez à Gerência de Odon-
tologia da SES-DF, com o objetivo de atualizar a 

categoria quanto às soluções dos problemas da rede 
sempre lembrados pelo Sindicato e às ações que a Ge-
rência vem desenvolvendo. Sérgio Timóteo da Silva Mata, 

gerente do setor, falou ao Jornal do SODF sobre temas 
como manutenção dos equipamentos, expansão das 
equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família, 
credenciamento de novos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs) e contratação de técnicos em 
saúde bucal para viabilizar essas propostas.

Gerência de Odontologia da SES-DF trabalha pela
ampliação da Estratégia Saúde da Família e dos CEOs    

A pretensão da SAPS é al-
cançar até o fim de 2012 a co-
bertura de 50% da população 
com as equipes de Saúde da 
Família. De acordo com Sérgio 
Timóteo, o objetivo da Gerência 
de Odontologia é acompanhar a 
expansão da ESF, mas para isso 
é necessária a nomeação de téc-
nicos em saúde bucal – os TSB 
foram aprovados em outubro do 
ano passado, porém as nomea-
ções não aconteceram. Também 
é preciso conceder as 40 horas 
para os cirurgiões-dentistas que 
atuam na ESF. Somente depois 
dessas medidas será possível 
cadastrar as equipes no Ministé-
rio da Saúde para o recebimento 
do incentivo financeiro, observa 
Sérgio Timóteo.

A Gerência de Odontologia 
elaborou um Plano Distrital de 
Saúde Bucal, aprovado pela Sub-
secretaria de Atenção à Saúde 
(SAS) e pela Subsecretaria de 
Programação, Regulação, Avalia-
ção e Controle (SUPRAC). O do-
cumento foi enviado ao Conselho 

de Saúde do DF e apresentado 
ao coordenador Nacional de Saú-
de Bucal, Gilberto Pucca. 

Em reunião com as presen-
ças do Secretário de Estado de 
Saúde do DF, Rafael Barbosa, 
do coordenador Nacional de 
Saúde Bucal do Ministério da 
Saúde, Dr. Gilberto Pucca, e 
da Gerência de Odontologia, 
foi acordada a contratação dos 
TSBs, tanto para a Estratégia 
Saúde da Família quanto para 
os CEOs. De acordo com Sérgio 
Timóteo, com as nomeações 
será possível aumentar de 27 
para 87 as equipes de saúde 
bucal na ESB e credenciar mais 
sete Centros de Especialidades 
– atualmente há apenas cinco 
credenciados, embora outros 
estejam atendendo, mas sem 
receber o incentivo financeiro do 
Ministério da Saúde.  

“A Secretaria de Saúde já está 
negociando as nomeações com 
as Secretarias de Administração 
e de Planejamento do GDF”, in-
forma o gerente.

MANuTENÇÃO
A Gerência de Odontologia con-

seguiu solucionar no ano passado 
as pendências do processo aberto 
em 2009 com vistas à contratação 
de empresa para fazer a manuten-
ção dos equipamentos da rede. A 
empresa selecionada já está traba-
lhando desde o fim de abril último 
nas regionais. Segundo Sérgio 
Timóteo da Silva Mata, a manu-
tenção era um dos problemas que 
limitavam bastante o atendimento à 
população, mas essa questão está 
finalmente superada.

NOMEAÇõES EM 2011
Dos 214 cirurgiões-dentistas con-

vocados em 2011 pela Secretaria de 

Saúde, 178 assumiram efetivamente 
o cargo. Destes, 114 estão na aten-
ção primária, 64 na atenção secun-
dária (CEOs) e três foram lotados no 
Hospital de Base do DF.

40 hORAS
Sérgio Timóteo da Silva Mata 

informa que a Gerência de Odonto-
logia e a Subsecretaria de Atenção 
Primária à Saúde (SPAS) fizeram 
documento conjunto solicitando à 
Secretaria de Saúde a concessão 
da jornada de 40 horas para todos 
os cirurgiões-dentistas lotados na 
ESF. No entanto, por conta da limi-
tação de gastos imposta pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, poucos 
pedidos foram atendidos.

OuTROS PROjETOS
Sérgio Timóteo informa que a 

Gerência está trabalhando para 
retomar e ampliar o serviço de 
prótese na rede, incluindo o la-
boratório do CEO/DISAT, com o 
objetivo de abranger praticamente 
todo o Distrito Federal. A medida 
está no Plano Distrital apresentado 
ao secretário Rafael Barbosa e as 
contratações devem ocorrer no fim 
de 2012/início de 2013.

O gerente menciona ainda que 
algumas adequações e ampliações 
de CEOs estão em andamento – 
Planaltina, Sobradinho, Guará e 
Hospital Regional do Gama. O CEO 
do Centro de Saude n.º 8 daquela 
cidade também está passando por 
reformas para ser reaberto.

MATERIAIS
A expectativa da Gerência é de 

que, até junho ou julho, a farmácia 
esteja abastecida pelo período de 
um ano a um ano e meio.

PROGRAMA SAúDE DO ESCOlAR
Um grupo de trabalho das Secretarias de Saúde e de Educação está finalizando o projeto que prevê atendi-mento multiprofissional aos estudantes da rede pública. As ações de saúde voltadas aos estudantes estarão a cargo das equipes da ESF e dos centros de Saúde da re-gião onde estiver localizada a escola, que precisará aderir ao projeto. “O espaço escolar é um espaço excelente para a promoção e educação em saúde, por isso esse projeto é tão importante”, avalia Sérgio.

ESTRATéGIA SAúDE DA FAMílIA
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Começou no último dia 10 de 
maio o III Curso de Aprimoramento 
em Odontologia promovido pelo 
Sindicato dos Odontologistas. O 
objetivo é oferecer atualização 
aos profissionais e garantir que os 
servidores da Secretaria de Saúde 
que ainda não possuam títulos 
suficientes possam cumprir esse 
requisito para obterem o máximo 
da Gratificação de Titulação.

Os próximos módulos serão mi-
nistrados nos 14 e 15 de junho, 16 e 
17 de agosto, 13 e 14 de setembro, 
18 e 19 de outubro.

III Curso de 
Aprimoramento 
em Odontologia 
vai  até outubro

Remoções
Quase todos os 35 
cirurgiões-dentistas 

que aguardavam 
remoção foram 

atendidos após a 
nomeação dos 178 
novos contratados, 
“em um processo 

totalmente 
transparente”, 

como o gerente de 
Odontologia faz 

questão  
de frisar.

O gerente de Odontologia des-
taca que está em andamento um 
curso de capacitação para os profis-
sionais que atendem pacientes com 
necessidades especiais. O módulo 
teórico já foi concluído e restam 
agora os dois módulos práticos, com 
encerramento previsto para o dia 21 
de maio. Sérgio Timóteo ressalta 
ainda o acolhimento aos 178 profis-
sionais nomeados em 2011. Durante 
cinco dias, a Gerência mostrou aos 
novos CDs da Secretaria, na teoria 
e na prática, como funciona o SUS, 
entre outras informações importan-
tes para as atividades que passaram 
a desempenhar na rede. 

Urgência odontológica, infec-
tologia, farmacologia e saúde da 
família deverão ser os próximos 

cursos promovidos pela Gerência, 
que também está buscando par-
cerias com entidades da área e 
universidades para a realização de 
cursos de especialização e aperfei-
çoamento.

Capacitação, especialização e aperfeiçoamento

SES-DF nomeia
106 THDs

O Diário Oficial do DF publicou 
no dia 18 de maio a nomeação 
de 106 (cento e seis) técnicos em 
saúde – técnico em higiene dental. 
A diretoria do SODF parabeniza e 
deseja sucesso a todos os nomea-
dos e informa que vai continuar na 
luta por mais contratações.

Eleita em mar-
ço para o período 
de 1.º de abril de 
2012 a 31 de de-
zembro de 2014, 
a nova diretoria 
da ABO-DF to-
mou posse no 
último dia 15, no 
auditório da enti-
dade.

Na pessoa do 
presidente reconduzido ao cargo, Hamilton de Souza Melo, o Sindicato 
parabeniza toda a diretoria da Associação, a quem deseja um novo man-
dato de muitas realizações em prol da classe odontológica, com o apoio 
do SODF sempre que for necessário.

Gestão 2012/2014 da ABO-DF
 foi empossada em 15 de maio
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A Coordenação de Odontologia 
da Regional de Saúde de 
Samambaia promoveu, nos 

meses de fevereiro e março, o I 
Curso de Atualização em Odonto-
logia de Samambaia, com partici-
pação de renomados colegas e de 
instituições como o SAMU 192 DF, 
informa Silene Couto, coordenadora 
de Odontologia da Regional. 

Com o objetivo de atualizar os 
conhecimentos dos cirurgiões-
dentistas e de TSBs nas diferentes 
áreas de atuação, preventivas ou 
curativas, o curso visou oferecer 
instrumentos para que os profissio-
nais de Odontologia da Regional 
estejam em consonância com os 
atuais protocolos ou consensos. 

Outro objetivo dessa iniciativa 
foi proporcionar via otimizada de 
comunicação entre a própria equi-
pe da Regional, além de estreitar 
laços com a equipe de Centros de 
Especialidades Odontológica (CEO) 
de referência, com a principal ca-
racterística de discutir e valorizar 
as particularidades da região admi-
nistrativa, favorecendo a otimização 

Merece destaque

Regional de Samambaia promoveu 
Curso de Atualização em Odontologia

O Sindicato abre espaço para divulgar as iniciativas 
e ações positivas na área da saúde bucal no DF

A Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público da Câ-
mara Federal aprovou, no dia 16 de 
maio, o Projeto de Lei n.º 422/2007, 
do deputado Flaviano Melo (PMDB-
AC), que altera o artigo 162, Seção III, 
e o artigo 168, Seção V, do Capítulo V 
do Título II da Consolidação das Leis 
do Trabalho, relativo à segurança e 
medicina do trabalho.

O substitutivo acatado pelo cole-
giado foi apresentado pelo relator, de-

putado Mauro Nazif (PSB-RO), que 
inclui a especialidade odontologia do 
trabalho na composição dos serviços 
especializados em medicina e segu-
rança do trabalho (SESMT).

Ainda estabelece que as em-
presas, de acordo com normas a 
serem expedidas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), estarão 
obrigadas a manter serviços espe-
cializados em segurança, medicina 
e odontologia do trabalho.

O projeto prevê também que as 
micro e pequenas empresas pode-
rão optar pela atenção odontológica 
nos Serviços Especializados em 
Saúde e Segurança do Trabalho.

VOTAÇÃO
Foram contrários ao parecer do 

relator, os deputados Jorge Corte Real 
(PTB-PE), Augusto Coutinho (DEM-
PE) e Erivelton Santana (PSC-BA).

(Agência DIAP, 16.05.12)

dos serviços odontológicos. 
O curso teve carga horária de 40 

para os cirurgiões-dentistas e de 24 
horas para os técnicos em saúde 
bucal, com a participação de 28 CDs 
e 6 TSBs, e o certificado foi emitido 
aos participantes e palestrantes pela 
CODEP/FEPECS.

A coordenadora da Regional in-
forma ainda que as próximas ações 
serão em favor do aprimoramento 
profissional em saúde bucal na 
Estratégia de Saúde na Família, 
com participação da equipe multi-
profissional, incluindo os agentes 
comunitários de saúde da região.

Odontologia do trabalho avança 
para a Comissão de Justiça

Dirigentes do SODF e de outras entidades odontológicas locais e nacionais 
acompanharam a votação do projeto na CTASP e vão agora pressionar por sua 

aprovação, em caráter terminativo, na Comissão de Constituição e Justiça
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sindicalize-se! Passe a fazer parte do time que luta por uma odontologia melhor!

A Federação Interestadual dos Odontologistas e 
todos os seus sindicatos filiados, reunidos em Campo 
Grande – MS, em 22 de março de 2012, deliberaram, 
por unanimidade, denunciar à população brasileira 
a política aviltante de remuneração aos cirurgiões-
dentistas por parte das operadoras de planos de saúde 
odontológicos, assim como dos gestores públicos nas 
três esferas de poder. Absurdamente, tanto as opera-
doras quanto os gestores tratam com indignidade uma 
profissão tão importante para a promoção da saúde 
no Brasil.  

Hoje, os cirurgiões-dentistas brasileiros são os 
maiores produtores científicos no mundo, com forma-
ção superior e, principalmente, com enormes respon-
sabilidades legais. O esgarçamento das relações de 
trabalho em todo o Brasil, pelo seu desequilíbrio, traz 
prejuízos extraordinários para a eficiência na prestação 
de serviços à sociedade brasileira. 

Necessitamos urgentemente da mediação da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e do 
Congresso Nacional, com o objetivo de equilibrarem 
as relações estruturantes com as operadoras de saú-

A Federação Interesta-
dual dos Odontologis-
tas realizará nos dias 

31 de maio de 1.º de junho, 
em Aracaju, SE, o VIII Con-
gresso da entidade, com o 
apoio do (Sinodonto-SE) e da 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Universitários 
Liberais (CNTU).

Nesta edição, a FIO e 
seus sindicatos filiados ele-
geram como temas gerais 
do Congresso três questões 
que permanecem no centro 
das discussões do ponto de 
vista das entidades sindicais: 
“O SUS como política de Es-
tado; o mercado de trabalho; os de-
safios do movimento sindical”. São 
questões que, de fato, precisam ser 
debatidas simultaneamente, dada a 
inter-relação entre elas. 

O objetivo principal do evento é 
avaliar a conjuntura atual para dire-
cionar da melhor maneira possível 
as lutas dos cirurgiões-dentistas or-
ganizados em seus sindicatos. Além 
dos assuntos destacados abaixo, 

Carta à população denunciou a política aviltante 
de remuneração dos cirurgiões-dentistas

Sindicato dos Odontologistas do DF participou da reunião que divulgou o documento

de odontológicas, como também da aprovação do PL 
3.734/2008, que estabelece e atualiza o piso salarial de 
nossa profissão – no valor atualizado de R$ 9.813,00 
–, para que haja o mínimo de dignidade e respeito à 
Odontologia e aos cirurgiões-dentistas do Brasil.

Notícias da fIo

VIII CONFIO
SUS, mercado de trabalho público e privado e saúde suplementar 

são alguns dos temas escolhidos para debate no evento

o Congresso tratará de alteração 
no Estatuto da FIO, aprovação da 
plataforma de lutas da Federação e 
votação da proposta de desfiliação 
da Central Sindical.

TEMAS DO VIII CONFIO:
l Financiamento e modelo de 

gestão no SUS – A crise econômica 
do Sistema; Relação/Influência  nas 
políticas de Estado, especialmente 

no SUS, no mercado 
de trabalho público e 
privado
l Desafios do movi-

mento sindical brasileiro 
no século XXI
l Odontologia na Saú-

de Suplementar 
l Avanços tecnológi-

cos/Mercado de trabalho/
Precarização

CONVIDADOS:
Para expor e debater 

com os participantes do 
Congresso os temas aci-
ma, foram  convidados o 
doutor Márcio Pochmann, 

presidente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea,), João 
Guilherme Vargas Neto, analista 
político e consultor sindical, Flávio 
José Fonseca de Oliveira, asses-
sor especial da Diretoria Adjunta 
de Fiscalização da ANS, e Marco 
Antonio Manfredini, Prof. Doutor e 
pesquisador do Centro Colaborador 
de Vigilância Sanitária da Faculda-
de de Saúde Pública da USP.


