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Reestruturação da carreira está 
próxima, anuncia o governador

O Sindicato dos Odontologistas continua empe-
nhado no trabalho de mobilização política e da cate-
goria com o objetivo de conquistar a reestruturação 
da carreira. Nesse sentido, o presidente do SODF, 
Aroldo Pinheiro, e os demais cirurgiões-dentistas que 
trabalham na Unidade Mista de Saúde de Taguatin-
ga aproveitaram a presença do governador Agnelo 
Queiroz na inauguração do Centro Especializado em 
Reabilitação, dia 7/5, para cobrar um posicionamento 
do GDF sobre o assunto (foto à dir.). O chefe do Exe-
cutivo informou que a proposta de reestruturação está 
sendo trabalhada categoria por categoria e deverá ser 
concluída em breve pela Secretaria de Administração 
de Pessoal. O passo seguinte será o envio do projeto 
de lei para avaliação dos deputados distritais.

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

Na Câmara Legislativa, o trabalho de esclarecimento e 
pressão  junto aos distritais já vem ocorrendo há alguns meses, 
com o apoio mais recente  do deputado Joe Valle (foto à esq.), 
que conseguiu aprovar moção favorável à reivindicação da 
categoria com a assinatura dos demais parlamentares.

No dia 8 de maio, dirigentes do SODF participaram de mani-
festação no plenário da Câmara (foto abaixo, à esq.), com faixas 
que destacavam a luta dos cirurgiões-dentistas da SES-DF pela 
reestruturação da tabela salarial, oportunidade em que recebe-
ram o apoio dos distritais presentes. E no dia 13, o Sindicato 
esteve no gabinete do deputado Agaciel Maia (na foto com os 
diretores do SODF José Arnaldo Diniz e Kilderson Silva) para 
solicitar pessoalmente o apoio do parlamentar, que também 
comprometeu-se a apoiar a categoria na sua luta. 

O Sindicato continua atuando em todas as frentes com a 
finalidade de agilizar o desfecho dessa questão.
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A principal reivindicação da pauta apresentada pelo 
SODF é a correção dos salários dos cirurgiões-dentis-
tas para R$ 3 mil (jornada de 20 horas semanais), o 
dobro do que é praticado hoje. Os cinco profi ssionais 
que trabalham no Sindiserviços recebem atualmente 
menos que o piso previsto em lei (veja nota abaixo). 

O Sindicato reivindica ainda a manutenção do 
pagamento do auxílio-refeição no valor de R$ 18 por 
dia efetivamente trabalhado, e dos adicionais de in-
salubridade (20%) e periculosidade (30%), conforme 
determina a CLT, além de outros benefícios como 
liberação para participação em cursos e congressos, 
banco de horas etc.

ACT fechado 
no Sesc-DF
O SODF fechou o Acordo 

Coletivo de Trabalho de 2013 
dos cirurgiões-dentistas do 
Sesc-DF.  Em reunião com 
os representantes da insti-
tuição, o Sindicato negociou 
reajuste de 7,5% para os 
profi ssionais, a partir de 1.º 
de maio de 2013.

Sindicato negocia reajuste 
para CDs do Sindiserviços 

Novo piso aguarda 
parecer na CFT 

(PL n.º 3.734/08)
Já aprovado na Comissão 

de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câmara 
Federal, o projeto de lei que 
trata da atualização do piso 
salarial de médicos e cirurgiões-
-dentistas – R$ 9.813 em valo-
res atualizados, para 20 horas 
semanais – aguarda desde 
2010 o parecer da Comissão de 
Finanças e Tributação. O PL é 
de autoria do deputado Ribamar 
Alves.

Piso defasado: está na hora 

de valorizar seu salário

Ainda está em vigor para os cirurgiões-

-dentistas empregados do setor privado o piso 

de três salários mínimos (Lei n.º 3.999/61), no 

valor de R$ 2.034,00 atualmente, mais 20% de 

insalubridade. Esse valor encontra-se bastante 

defasado, razão pela qual poucos empregadores 

ainda o praticam.
Se na sua empresa/entidade o salário ainda 

se baseia nesse piso, procure o Sindicato para a 

abertura de negociação com o empregador. Além da 

reivindicação econômica, a melhoria das condições 

de trabalho também pode ser negociada.
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Negociação no Sindiserviços: Roselaine Pasquali e 
Maria Isabel C. dos Reis (administradora e presidente 

da entidade), Daniella G. Torres (SODF), Carlos 
Hernani D. Ferreira (Advocacia Riedel) e Aroldo 

Pinheiro (SODF) 

Negociação no Sesc: Luis Carlos M. Delamonica, 
Bruno Ribeiro S. de Oliveira, Helio Behiano e Neide Aparecida O. de Sousa. 

À direita: Aroldo Pinheiro e Helmer C. Lopes 


