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Assessor do ministro; Rozângela Camapum (Conselho Nacional de Saúde); ministro 
Alexandre Padilha; Welington Moreira Mello (presidente da FIO); Aroldo Pinheiro de 

Moura Neto (presidente do SODF) e José Carrijo Brom (vice-presidente da FIO)

Pela primeira vez desde que se instituiu a comemoração do Dia Internacional da Mulher, há 
100 anos, as brasileiras têm o orgulho de celebrar a data com uma mulher na Presidência do 
País. Entre tantas conquistas que as mulheres brasileiras acumularam nos últimos anos, essa 
certamente é uma das mais importantes, pois significa a confirmação de que não há cargo algum 
que elas não estejam preparadas para assumir ou trabalho que não possam realizar. 

Um longo caminho precisou ser percorrido até chegarmos a esse ponto marcante da História, 
mas é certo que valeu a pena. Por outro lado, muito ainda precisa ser feito para igualar direitos 
entre homens e mulheres e acabar com a cultura da violência contra a mulher. A conscientização 
e a luta são essenciais. Esse deve ser o objetivo maior do dia 8 de Março.

Parabéns às cirurgiãs-dentistas, às demais colegas da equipe de saúde bucal e todas as 
mulheres por tudo o que fizeram e fazem pela nossa sociedade!

Jurídico
l Ação do tíquete-
alimentação na SES-DF: 
pagamento está próximo
l Confira 
esclarecimentos sobre a 
contribuição sindical 

Página 3

Novo goverNo
Gerente de Odontologia 
fala ao Jornal 
do SODF sobre as 
perspectivas para a 
saúde bucal na 
gestão de Agnelo 
Queiroz

Página 5

Confira notícias da 
ABO-DF, ABO 
Taguatinga e CRO-DF 
nas páginas 6 e 7

SODF firma novas 
parcerias para os 
sindicalizados

Página 8

Em reunião com o novo 
ministro da Saúde, FIO 

apresenta reivindicações
O presidente do SODF, Aroldo Pinheiro de Moura Neto, 

que também é secretário-geral da Federação, participou da 
audiência no último dia 8 de fevereiro

Página 4
Arquivo FIO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER



2

Jornal do SODF

Março de 2011

A Diretoria de Convênios e Cre-
denciamento do Sindicato dos 
Odontologistas do DF (SODF) está 

organizando a formação da Comissão 
Estadual de Convênios e Credenciamen-
tos (CECC), junto com a Associação Bra-
sileira de Odontologia do Distrito Federal 
(ABO-DF), ABO-Taguatinga e Conselho 
Regional de Odontologia (CRO-DF) 
para dar início aos trabalhos do biênio 
2011/2012 a CECC conta com a ajuda 
e as sugestões dos colegas cirurgiões-
dentistas.

A Comissão Nacional de Convênios 
e Credenciamentos (CNCC) informa 
que está sendo finalizado o site da 
Classificação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Odontológicos (CBH-

PO). Também está sendo elaborado o 
cronograma das reuniões regionais para 
divulgação dos trabalhos e adequação do 
código nos estados.

Alguns colegas têm informado ao 
SODF a ocorrêcia de muitas glosas de 
procedimentos  pelos planos de saúde 
privados, sem justificativas. Solicita-
mos que façam suas reclamações ao 
Sindicato. Elas serão encaminhadas ao 
Ministério Público, à Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) e à CNCC, 
para que tomem as devidas providências 
junto às operadoras.

DMED – Os cirurgiões-dentistas que 
forem pessoa jurídica e pessoa física 
equiparada deverão apresentar a De-
claração de Serviços Médicos (DMED) 

à Receita Federal até 31 de março de 
2011. Cobre dos seus contadores. A 
não-apresentação da DMED acarretará 
multa de alto valor.

TUSS – A partir de março de 2011, 
todos os prestadores de serviços odon-
tológicos deverão passar a cumprir o 
dispositivo IN 42/2010 da ANS, sobre a 
obrigatoriedade do preenchimento das 
guias TISS (Troca de Informações em 
Saúde Suplementar) com o código de 
Termologia Unificado da Saúde Suple-
mentar (TUSS).

A CECC está à disposição dos cole-
gas cirurgiões-dentistas para auxiliá-los 
e atendê-los da melhor forma possível, 
buscando sempre melhorar a Odontolo-
gia do Distrito Federal.

Convênios e credenciamentos

       AROLDO PINHEIRO DE MOURA NETO                       MOZAR BEZERRA DE MELO  
             Presidente              CRC/DF 6.775  

Prestação de contas de 2010

CECC para o biênio 2011/2012 
está sendo formada pelas entidades

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 
Secretária Geral: José Arnaldo Pereira Diniz 
Tesoureiro Geral: Helmer José Chaves Lopes 
Secretaria de Convênios e Credenciamentos: João Carlos 
Santos Tavares e Patrícia Zampronha Moraes 
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Daniella 
Gonçalves Torres e Sílvio Zerbini Borges 

Secretaria de Formação e Política Sindical: Kilderson 
Bezerra Silva e Letícia Costa Santos 
Secretaria de Saúde do Trabalhador e Condições de Tra-
balho: Edevaldo Vilela e Márcio Antônio Koshaka 
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 – Maria de Fátima 
Cardoso e 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 
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BALANÇO PATRIMONIAL  - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2010                                                                                                                      
CONTAS 2010
ATIVO 152.155,32
ATIVO CIRCULANTE 126.663,81
DISPONÍVEL 7.712,57
CAIXA 191,59
Caixa 191,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.520,98
Banco de Brasília BRB C/C 163-9 5.363,63
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5 2.157,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 112.218,00
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5 112.218,00
CRÉDITOS A RECUPERAR 6.733,24
Cheque (s) Devolvido (s) 1.500,00
Jaison Gonçalves do Amaral (Pendência Subjudice) 5.233,24
ATIVO PERMANENTE 25.491,51
INVESTIMENTOS 130,00
Marcas e Patentes 130,00
IMOBILIZADO 56.113,31
Móveis e Utensílios 5.474,50
Máquinas Aparelhos e Equipamentos 12.659,00
Edificações (Salas e Lojas) 11.524,13
Equipamentos para Informática 21.955,68
Sistemas/Sofwares 4.500,00
( - ) DEPRECIAÇÃO 30.751,80
Depreciação Acumulada 30.751,80

BALANÇO PATRIMONIAL  - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2010                                                                                                                       
CONTAS 2010
PASSIVO + PATRIMÕNIO SOCIAL 152.155,32
PASSIVO CIRCULANTE 1.501,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.501,11
INSS a Recolher 1.071,06
PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher 61,22
FGTS a Recolher 368,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 150.654,21
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 36.353,73
Prejuizos Acumulados 36.353,73
PATRIMÔNIO SOCIAL 187.007,94
Superávit/Deficit Acumulados 187.007,94

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010
RECEITAS 220.474,09
RECEITAS OPERACIONAL 203.862,37
Mensalidades e Anuidades 189.316,51
Aluguel de Sala 3.179,28
Cursos 7.078,53
Reenbolsos Diversos 4.288,05
RECEITAS NÃO 
OPERACIONAIS 9.575,11

RESULTADO FINANCEIRO 9.575,11
DESPESAS FINANCEIRAS 7.036,61
Juros pagos ou incorridos 40,83
Depesas Bancárias 5.840,43
Despesas de IRRF S/
Aplicações Financeiras 1.155,35

RECEITA FINANCEIRA 16.611,72
Rendimentos Aplicação CEF 14.031,24
Despesas Recuperadas 2.580,48
DESPESAS 261.303,85
DESPESAS COM 
PESSOAL 68.954,27

Salrs e Ordenados/
Gratificações 34.049,68

13º Salário 3.061,46
Férias 3.987,23
I.N.S.S. 10.742,47
F.G.T.S. 3.206,67
Despesas c/ VT e VR 12.336,00
Anuenio 1.570,76
DESPESAS COMERCIAIS 11.243,70
Serviços Prestados - PJ 8.155,00
Serviços Prestados - PF 570,00
Propaganda/Publicidade/
Anuncios 2.518,70

GASTOS GERAIS 171.825,60
Alugueis 4.016,14
Despesas c/ Combustíveis e 
Lubrificantes 1.081,84

Associação de Classe 3.847,35
Energia Elétrica + Telefone 27.568,98
Manutenção e Conservação 
de Bens 575,00

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010
Fotocópias, Autenticações e 
Impressos 433,30

Condução/Locomoção 5.626,42
Viagens a Serviço 12.785,69
Material de Consumo 
Auxiliares e Outras 
Despesas

599,20

Material de Escritório 1.921,49
Despesas c/ Cursos 2.364,12
Jornais, Revistas e 
Assinaturas 360,00

Manutenção de Sistemas/
Site 4.908,51

Refeições e Lanches 1.700,08
Assistência Contábil 6.950,00
Depreciação 6.195,37
Correios e Malotes 9.543,55
Honorários Advocatícios/
Custas Processuais 37.056,45

Material de Higiene, 
Limpeza e Descartável 942,76

Editais 509,60
Devolução Contribuição 
Sindical 584,75

Prestação de Serviços 
Gráficos e Publicações 4.882,00

Custas Cartoriais 2.288,92
Internet e TV a cabo 710,56
Despesas Diversas c/ 
Associados 2.985,49

Despesas c/ Impressos 7.327,60
Eventos e Festas 23.211,71
Doações/Brindes/Cestas 
Basicas 848,72

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.243,67
Impostos e Taxas Diversas 420,00
Pis s/Folha de Pagamento 490,81
IRRF S/ Aplicações 
Financeiras 1.332,86

DEFICIT DO EXERCÍCIO -40.829,76

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
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Por meio de ofício enviado no último 
dia 3 de março, o Sindicato dos Odon-
tologistas do DF solicitou que a Diretoria 
de Gestão de Pessoal da Secretaria 
de Saúde esclareça se a contribuição 
previdenciária incide sobre verbas 
não incorporáveis aos proventos de 
aposentadoria, tais como adicional de 

férias, adicional noturno, adicionais de 
insalubridade e periculosidade e adicio-
nal de serviço extraordinário. O SODF 
questiona ainda se é cobrado Imposto 
de Renda sobre o adicional de férias.

Assim que a SUGEP/SES respon-
der, o Sindicato divulgará os esclare-
cimentos no site.

Jurídico

SES-DF – Ação do tíquete-alimentação (2003)
A grande maioria dos 96 cirurgiões-

dentistas que integram a ação 
movida pelo Escritório Mota e  

Advogados concordou em abrir mão do 
valor excedente a R$ 5.100,00 e deverão 
receber os valores devidos pela SES-DF 
em breve. 

A ação contra a Secretaria de Saú-
de do DF foi motivada pela suspensão 
do pagamento do tíquete-alimentação 
entre 1998 e 2002. O processo foi con-

cluído em 2010, favorável aos cirurgi-
ões-dentistas. O juiz deu a opção de re-
ceberem imediatamente os valores até 
R$ 5.100,00, uma vez que um decreto 
do GDF determina a transformação de 
dívidas acima desse montante em pre-
catório. Como o valor médio excedente 
não é tão expressivo – cerca de  R$ 3 
mil para quem tem mais a receber – a 
ponto de se aguardar oito anos em 
média pelo pagamento, a maioria optou 

pelo recebimento imediato.
Segundo a advogada Gisele Lavalhos 

Savoldi, do escritório Mota & Advogados 
Associados, que representa os CDs na 
ação, foi expedida a Requisição de Pa-
gamento Imediato n.º 201002017369-8. 
Ela aguarda a convocação da audiência 
em que será liberado o alvará para sacar 
o crédito no banco. Por meio de procura-
ção individual, a advogada respresentará 
todo o grupo.

A base legal para cobrança da 
contribuição sindical do profissio-
nal liberal se encontra no art. 579 
da CLT: “A contribuição sindical é 
devida por todos aqueles que par-
ticiparem de uma determinada ca-
tegoria econômica ou profissional, 
ou de uma profissão liberal, em 
favor do sindicato representativo da 
mesma categoria ou profissão ou, 
inexistindo este, na conformidade 
do disposto no art. 591.” (Redação 
dada pelo Decreto-lei n.º 229, de 
28.2.1967)     

Já o prazo para recolhimento 
da contribuição está disposto no 
art. 583 do mesmo diploma legal: 
“O recolhimento da contribuição 
sindical referente aos empregados 
e trabalhadores avulsos será efetu-
ado no mês de abril de cada ano, e 
o relativo aos agentes ou traba-
lhadores autônomos e profissio-
nais liberais realizar-se-á no mês 
de fevereiro.” (Redação dada pela 
Lei n.º 6.386, de 9.12.1976)

O art. 600 da CLT prevê todos 

os acréscimos legais utilizados no 
cálculo da contribuição sindical 
paga com atraso:

“Art. 600 - O recolhimento da 
contribuição sindical efetuado fora do 
prazo referido neste Capítulo, quando 
espontâneo, será acrescido da multa 
de 10% (dez por cento), nos 30 (trin-
ta) primeiros dias, com o adicional de 
2% (dois por cento) por mês sub-
sequente de atraso, além de juros 
de mora de 1% (um por cento) ao 
mês e correção monetária, ficando, 
nesse caso, o infrator isento de outra 
penalidade.” (Redação dada pela Lei 
n 6.181, de 11.12.1974)   (Vide Lei n.º 
11.648, de 2008)  

É importante salientar que os 
preceitos legais acima menciona-
dos, bem como as multas neles 
previstas encontram-se em plena 
vigência, conforme o art. 7.º da Lei 
n.º 11.648/08, a seguir transcrito, 
não tendo sido revogados pelo 
Código Civil de 2002:

“Art. 7.o. Os arts. 578 a 610 da 
Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943, 
vigorarão até que a lei venha a 
disciplinar a contribuição negocial, 
vinculada ao exercício efetivo da 
negociação coletiva e à aprovação 
em assembleia geral da categoria.” 

Em obediência ao que está 
previsto em lei, ainda que o pa-
gamento se dê espontaneamente 
no prazo de 30 dias após o venci-
mento, haverá incidência da multa 
de 10%, e somente a partir do mês 
subsequente incidirá acréscimo 
de 2%, juros de 1% e correção 
monetária.

Portanto, não há exigência legal 
de que se inicie a cobrança das par-
celas concernentes à contribuição 
sindical não pagas somente após 
o decurso do prazo de 30 dias, 
apenas que neste interregno não 
haverá incidência de acréscimo 
de 2%, juros de 1% e correção 
monetária.

  Dra. Simone de Sousa Torres
Advogada

Esclarecimentos sobre a 
cobrança da contribuição sindical

Contribuição previdenciária/descontos indevidos: 
SODF solicita esclarecimentos à SUGEP/SES

Aposentadoria especial 
O Tribunal de Contas do DF 

respondeu consulta formulada 
pela SES-DF em relação 
à aposentadoria especial. 
O cirurgião-dentista que já 
puder requerer o benefício 
deve procurar o SODF, que 

o encaminhará à nossa 
assessoria jurídica.
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Notícias da FIO

O presidente da Federação Inte-
restadual dos Odontologicas, 
Welington Moreira Mello, o 

vice-presidente, José Carrijo Brom, e o 
secretário-geral da entidade, Aroldo Pi-
nheiro de Moura Neto, foram recebidos 
pelo ministro da Saúde no último dia 8 
de fevereiro, em Brasília, acompanha-
dos da secretária executiva do Con-
selho Nacional de Saúde, Rozângela 
Fernandes Camapum. No encontro, 
por ser o primeiro com o novo ministro, 
Welington Mello falou um pouco sobre 
a atuação da Federação e de seus sin-
dicatos filiados, e a seguir entregou a 
Alexandre Padilha um documento com 
as seguintes reivindicações:
l fortalecer os mecanismos de ava-

liação e controle dos recursos financeiros 
repassados aos estados e municipios no 
setor da saúde;
l continuar investindo e incentivan-

do a qualificação dos gestores nos três 
níveis de atenção;
l ampliar as equipes de Saúde da 

Família;
l fortalecer e ampliar o processo de 

implantação da fluoretação das águas de 
abastecimento público;
l  tornar mais eficiente o planeja-

mento, o empenho e a execução dos 
recursos financeiros destinados ao Brasil 
Sorridente;

Federação apresenta reivindicações 
ao novo ministro da Saúde

O Conselho Nacional de Saúde realizou 
eleições para a presidência e a mesa dire-
tora do órgão no último dia 16 de fevereiro. 
Foram eleitos os conselheiros: Alexandre 
Padilha (segmento dos gestores), Beatriz 
Dobashi (segmento dos gestores), Clóvis 
Adalberto Boufler (segmento dos usuários), 
Francisco Batista Júnior (segmento dos 
trabalhadores), José Marcos de Oliveira 
(segmento dos usuários), Jurema Werneck 
(segmento dos usuários), Maria do Socorro 
de Souza (segmento dos usuários) e Ruth 
Ribeiro Bittencourt (segmento dos traba-
lhadores). 

Em nome do Fórum das Entidades 
Nacionais dos Trabalhadores da Área de 
Saúde (Fentas), o vice-presidente da FIO, 
José Carrijo Brom, ressaltou a importância 
do processo eleitoral, reconheceu a legi-

timidade de qualquer segmento concorrer 
à presidência do órgão, porém manifestou 
o entendimento do Fentas de que o cargo 
deveria ser ocupado por uma organiza-
ção da sociedade e não pela gestão, em 
virtude do atual momento conjuntural e 
político, especialmente com a realização 
14.ª Conferência Nacional de Saúde, cujo 
eixo central é Acesso e acolhimento com 
qualidade no SUS. 

O Fentas, no entanto, acatou a decisão 
coletiva do pleno que elegeu o ministro Ale-
xandre Padilha para a presidênica do CNS 
e reiterou o objetivo maior das entidades 
representativas dos trabalhadores: a con-
quista da consolidação do Sistema Único 
de Saúde. “Isso é o que deseja e espera 
a imensa maioria da população brasileira”, 
afirmou José Carrijo Brom.

Conselho Nacional de Saúde

Vice-presidente da FIO manifesta-se em 
nome do Fentas sobre o processo eleitoral No próximo dia 23 de 

março, no auditório 
do Memorial JK, 

serão empossados 
os novos dirigentes 

e membros do 
conselho fiscal 

da Confederação 
Nacional dos 

Trabalhadores 
Liberais Universitários 

Regulamentandos 
(CNTU), entidade à 
qual a FIO é filiada. 
Welington Moreira 

Mello e José Carrijo 
Brom integram a nova 
diretoria da entidade, 

e José Campos 
Sobrinho (RN) é 

suplente do conselho 
fiscal. 

l  trabalhar pela regulamentação 
Emenda Constitucional 29;
l ampliar os Centros de Especialida-

des Odontológicas (CEOs);
l realizar a 4.ª Conferência Nacional 

de Saúde Bucal; e
l destacar a politica de Saúde Bucal 

nos meios de comunicações, em caráter 
informativo e educativo.

O ministro Alexandre Padilha ques-
tionou os dirigentes da FIO quanto ao 
número atual de  desdentados no Brasil 
e demonstrou o interesse de zerar esta 
dívida nos quatro anos do governo Dilma. 

Welington Mello afirmou que essa meta é 
realmente muito importante para o resga-
te da cidadania da população brasileira, 
mas também é bastante audaciosa, uma 
vez que existe hoje uma grande carência 
de técnicos em prótese,  em especial nas 
regiões que mais necessitam de atendi-
mento. O presidente da Federação disse 
que a entidade aceita encarar o desafio 
proposto pelo ministro, por entender que 
se trata de uma empreitada de grande 
magnitude, cujo êxito dependerá da par-
ticipação de todos os setores envolvidos 
com a saúde bucal no Brasil. 

Posse da 
nova diretoria 

da CNTU

Arquivo FIO
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Gerência de Odontologia terá como 
foco a expansão do atendimento

O cirurgião-dentista Sérgio Timó-
teo da Silva Mata assumiu no 
início de fevereiro o comando 

da Gerência de Odontologia da SES-
DF. Especialista em saúde da família, 
saúde da comunidade e em gestão 
governamental com ênfase em políti-
cas públicas, Sérgio da Mata trabalha 
na Secretaria de Saúde do DF desde 
de março de 2000. No ano passado, 
coordenou o setor de Odontologia na 
Regional de Planaltina. Apesar das 
numerosas dificuldades que identificou 
nesse curto período à frente da Gerên-
cia, Sérgio da Mata está otimista e acre-

dita que a saúde bucal poderá avançar 
muito, a partir de uma mudança radical 
de rumos apoiada pelo governador Ag-
nelo Queiroz. 

“É um momento muito bom, em que 
os governos federal e distrital estão 
alinhados e temos o apoio do Sindicato. 
Temos tudo para fazer um bom traba-
lho, para fazer a Odontologia crescer e 
contemplar os anseios da comunidade. 
Queremos aproveitar a prioridade que o 
governo Agnelo dará à Estratégia Saúde 
da Família e à instalação das UPAs para 
expandir o atendimento em saúde bu-
cal”, afirma o gerente de Odontologia.

Jornal do SODF. Qual é hoje a 
situação do quadro de profissionais 
da equipe de saúde bucal?

Sérgio da Mata. Há atualmente 
362 cirurgiões-dentistas no quadro da 
SES-DF. Sem aumentar a estrutura, 
pensando-se apenas na capacidade 
instalada atual, seriam necessários 
mais 122 profissionais para comple-
tar o quadro. 

A Secretaria pretende dobrar o nú-
mero de equipes da Estratégia Saúde 
da Família em 2011, como forma de 
consolidar cada vez mais o Sistema 
Único de Saúde. Se considerarmos 
que cada equipe de Saúde da Família 
deve contar com um cirurgião-dentis-
ta, então haverá muitas vagas. 

Outros profissionais deverão ser 
lotados nas UPAs (a primeira já está 
funcionando em Samambaia), em 
plantões das 7h às 19h. Serão qua-
tro a cinco cirurgiões-dentistas por 
Unidade.

Em relação aos Centros de Espe-
cialidades Odontológicas (CEOs), o 
Distrito Federal tem tido dificuldade 
em cumprir as metas do Ministério 
da Saúde, justamente por causa 
da defasagem de profissionais. O 
processo para autorizar a realização 
de concurso para especialistas está 
bem adiantado, e esperamos resolver 
esse problema em breve, uma vez 
que pretendemos ter um CEO tipo 
3 (mínimo de sete consultórios) em 

cada Região Administrativa do DF.
Assim, a quantidade de cirurgiões-

dentistas pleiteada pelo governador 
nos projetos enviados e já aprovados 
na Câmara Legislativa será suficien-
te para suprir a demanda de longo 
prazo: são cerca de 442 cirurgiões-
dentistas previstos para serem con-
tratados até 2013, sendo 150 já em 
março e 50 em junho deste ano.

Quanto aos técnicos em higiene 
dental, os 143 aprovados no último 
concurso foram todos convocados, 
e edital de novo concurso, com 80 
vagas, está previsto para meados de 
abril. Essas contratações são uma de 
nossas prioridades. E está em an-
damento o processo de criação das 
carreiras de ACD e técnico em próte-
se dentária. São demandas urgentes 
também, pois contamos apenas com 
alguns técnicos do contrato com a 
Fundação Zerbini.

É preciso destacar ainda que uma 
das maiores dificuldades que enfren-
tamos hoje é com a manutenção 
dos equipamentos, pois contamos 
apenas com dois profissionais para 
toda a rede. Muitos equipamentos 
adquiridos mais recentemente es-
tão com problemas e a garantia 
da maior parte deles já venceu. 
Há um processo para contratação 
de serviço de manutenção para 
equipamentos odontológicos em 
andamento desde 2009.

Jornal do SODF. Como está o 
abastecimento nesses primeiros 
meses?

Sérgio da Mata. Acreditamos que 
no máximo em um mês o estoque 
da farmácia estará normalizado. O 
atendimento não foi paralisado em 
muitas unidades, entre 2009 e 2010, 
porque elas fizeram compras por 
meio do PDPAS. Nesses anos houve 
muita dificuldade no andamento dos 
processos, a ponto de vencerem as 
solicitações de preços e a Secretaria 
de Saúde cair no descrédito junto aos 
fornecedores. Em decorrência disso, o 
problema agora é conseguir respostas 
dos fornecedores às consultas de pre-
ços. Isso aconteceu também no caso 
da manutenção de equipamentos, 
motivo pelo qual não tivemos retorno 
de nenhuma empresa até o momento. 
Em 2011 esperamos maior agilidade 
no andamento dos processos.

Jornal do SODF. Como estão os 
processos de remoção?

Sérgio da Mata. Esperamos ter 
condições para fazer um processo 
de remoções justo e transparente. 
Os profissionais com mais tempo de 
casa terão prioridade sobre os novos 
contratados. Em abril devem ser 
abertas as inscrições para o concurso 
de remoção, e esperamos que todos 
os interessados se inscrevam para 
facilitar o processo.

Entrevista
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A Associação Brasileira de Odontolo-
gia- ABO Regional Taguatinga foi fundada 
por um grupo cirurgiões-dentistas idealis-
tas e que lutaram incansavelmente para 
que esta entidade se tornasse realidade. 
Das reuniões nas residências dos dire-
tores, após alguns anos conseguiu-se 
comprar uma pequena sala no centro de 
Taguatinga, onde funcionou por bastante 
tempo. Após sucessivas diretorias, partici-
pação e trabalho da classe odontológica, o 
sonho daqueles idealizadores hoje é mais 
que uma realidade, talvez inimaginável 
para eles, já que a ABO Regional Tagua-

tinga é uma instituição sólida e emergente, 
consolidando cada vez mais o objetivo de 
defender os interesses da classe odonto-
lógica, nos aspectos sóciocultural, profis-
sional e humanitário, tornando-se orgulho 
de seus associados e ocupando lugar de 
destaque dentre as regionais de todas as 
ABOs do território Nacional. 

ABO Taguatinga promove confrater-
nizações à classe, mas, principalmente, 
atendimento e tratamento odontológico 
gratuito a comunidades carentes, em 
nossas ações sociais e dentro dos seus 
cursos de especialização e aperfeiçoamen-
to profissional, voltados ao aprimoramento 
técnico-científico dos cirurgiões-dentistas, 
proporcionando a estes um maior conheci-
mento e melhor qualificação profissional, o 
que beneficia também toda população que 
cada vez mais usufrui de atendimento de 
melhor qualidade.

A ABO Taguatinga sempre foi apaixo-
nada por odontologia, tanto que adotou 
como lema da associação para o ano de 
2011 este pensamento: “ABO Taguatin-

ga, Apaixonados por odontologia”. Com 
isso começou a obra de ampliação da 
clínica da associação.

“Sempre lutamos para que nossa 
associação tivesse uma estrutura mo-
derna e pronta para receber à altura seus 
associados, por isso decidimos abraçar 
esse projeto tão ousado de ampliação 
da clínica. Desejamos poder contribuir 
ainda mais e temos fé que poderemos. 
Cada coisa ao seu tempo, mas sempre 
em frente. Para mim isso é ser apaixo-
nado por odontologia.” Tarcísio Pinto, 
presidente da ABO Taguatinga.

Estamos na reta final da obra de am-
pliação da clínica e em março de 2011 será 
entregue mais uma etapa do projeto. E com 
a inauguração a ABO Tag contará com: 
28 consultórios, central de esterilização, 
laboratório de prótese, sala de Hands-on 
(pré-clínica) e com todos os equipamentos 
necessários para um bom atendimento. 
Tamanha estrutura só vem a acrescentar à 
classe odontológica do Distrito Federal.

(Texto enviado pela ABO Taguatinga)  

Entidades

ABO na Comunidade completa, 
em 2011, 10 anos de muito sucesso

Atividades constantes, prestação de contas e transparência garantem a existência do projeto

Todo início de ano o ABO na Comu-
nidade apresenta um relatório anual 
de execução. Este ano, o projeto 

ganha destaque, pois são 10 anos de 
orientações e cuidados com a saúde bucal 
de centenas de crianças e adolescentes 
carentes do Distrito Federal. “Queremos 
continuar com toda força, realizando pa-
lestras, visitas de diagnóstico para saber 
quais precisam de atendimento na Clínica 
e assim, realizar o tratamento na ABO”, 
esclarece o coordenador do projeto, dr. 
Josemar Bezerra.

2.471 pessoas de 14 instituições 
filantrópicas, entre crianças e adoles-
centes, foram atendidas pelo ABO na 
Comunidade. Os cirurgiões-dentistas 
e auxiliares desenvolveram ações edu-
cativas, com apresentação de filmes, 
histórias infantis, palestras, distribuição 
de escova e creme dental e realização 
de escovação supervisionada. A Clínica 
funcionou de fevereiro a dezembro para 
tratamento odontológico.

As crianças da Casa Azul assistem 
ao filme sobre saúde bucal; na institui-
ção Tia Angelina, elas participam de 
uma atividade de escovação orientada; 
no Cantinho do Girassol, as histórias da 

“cobra banguela” chamam a atenção, e 
o kit dental faz a alegria das crianças 
da Viver na Estrutural. Todas essas 
ações fazem parte do projeto que só ano 
passado recebeu duas homenagens. O 
ABO na Comunidade recebeu uma placa 
da 1.ª Vara da Infância e da Juventude 
do Distrito Federal e dos Territórios. Já 
a Fenações Integração Social entregou 
para a ABO-DF o título de “Amigo da 
Fenações”.

“Todo esse esforço do projeto vem 

com apoio dos profissionais que par-
ticipam, além da Oral B e da Clínica 
Radiológica Fenelon. Estamos sem-
pre buscando novos patrocínios, mas 
não é fácil”, comenta dr. Josemar. 
A Clínica da ABO-DF complementa 
o trabalho de campo realizado pelo 
ABO na Comunidade. Sob a coor-
denação da Dr.ª Edi Sinedino, ano 
passado foram feitas 168 profilaxias 
e 474 restaurações. Ao todo, mais de 
1.900 procedimentos odontológicos.

“Mesmo com poucos recursos, o 
nosso alcance é considerável, pois 
fizemos também a distribuição de 
612 kits de higiene bucal, 2.739 pes-
soas receberam aplicação de flúor 

e entregamos 725 cartilhas”, relata dr. 
Josemar. Mais de 2.300 pessoas assis-
tiram às palestras com álbum seriado, 
macro-modelos, fantoches e ficha edu-
cativa. Os filmes educativos receberam a 
atenção de 1.258 pessoas. “Tom missão 
saúde bucal”, “Dr. Dentuço e o reino dos 
dentes” e “Qual é o bicho que não tem 
boca?” são as atrações para as crianças 
e os adolescentes que precisam ter mais 
informações sobre a saúde bucal.

(Texto enviado pela ABO-DF)  

ABO Taguatinga conclui em março 
nova etapa da ampliação de sua clínica  

Dr. Josemar Bezerra durante atividade do 
ABO na Comunidade na Casa de Ismael

Arquivo ABO-DF



7

Jornal do SODF

Março de 2011

BOARI MEGALE 
Auditoria e Contabilidade

O CRO-DF consegue na 1.ª Vara 
da Justiça Federal do DF liminar 
para a proibição de publicidades 

de serviços odontológicos em sites pro-
mocionais da internet.

No dia 4 de fevereiro, ajuizamos Ação 
Civil Pública na 1.ª Vara Federal do DF e 
a Juíza Solange Salgado deferiu o pedido 
de liminar proibindo esses sites de vei-
cular a venda coletiva de procedimentos 
e tratamentos odontológicos, bem como 
qualquer tipo de publicidade da área odon-
tológica que contenha preço, modalidade 
de pagamento ou serviço gratuito.

Desde novembro de 2010, o CRO-DF 
está trabalhando no sentido de orientar 

todos os Cirurgiões-Dentistas e Clínicas 
Odontológicas quanto às ilegalidades 
das publicidades realizadas em sites de 
promoções. Em paralelo às orientações, 
começamos um trabalho de documen-
tar as inúmeras denúncias recebidas 
no Conselho, de colegas indignados 
com as infrações ao Código de Ética 
Odontológica e condutas que aviltam a 
dignidade da Odontologia. Os infratores 
serão convocados para audiências na 
Comissão de Ética e responderão pelos 
atos praticados. Outra providência impor-
tante que tomamos foi comunicar oficial-
mente aos sites que tais publicidades não 
poderiam continuar sendo veiculadas.

Mais uma vez, solicitamos a todos os 
profissionais que atentem às orientações 
sobre publicidade, que estão disponíveis 
no Código de Ética Odontológica. Acesse 
o site do Conselho – www.cro-df.org.br – e 
baixe o arquivo do Código de Ética.

O CRO-DF agradece a todas as ma-
nifestações dos colegas e informa que 
está atento às questões que envolvem 
o exercício legal da Odontologia e não 
permitirá que a profissão de Cirurgião-
Dentista caia no descrédito de ações 
ilegais que aviltam a Odontologia.

Leia a íntegra da Decisão Judicial no 
site do CRO-DF.

(Texto enviado pelo CRO-DF)  

CRO-DF: Justiça Federal proíbe publicidades 
odontológicas em sites promocionais

Entidades

Pelo 11.º ano consecutivo, o setor 
de planos de saúde ficou em primeiro 
lugar no ranking anual de atendimentos 
do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor), divulgado no dia 1.º 
de março. O balanço do Idec de 2010 
contabilizou 11.353 atendimentos a 
seus associados, sendo 5.019 referen-
tes a orientações de consumo e 6.334 
orientações sobre ações judicias. As 
reclamações relacionadas aos planos 
representaram 14,5% do total.

Disponibilizamos serviços nas áreas contábil, fiscal, 
trabalhista, auditoria, assessoria e consultoria. 

Fazemos abertura de empresas, alterações 
contratuais, declarações de Imposto de Renda 

pessoa física e jurídica, fechamento de empresas 
(baixa) e outros.

Onde estamos:
EQ 31/33 – Lote 5 – Sala 421 

Edifício Consei 
Guará II – Distrito Federal  Tel.: (61) 3022 

2020  9144-8283
(Sérgio Megale) 

e-mail: boarimegale@uol.com.br

Planos de saúde lideram 
ranking de atendimentos 

do Idec em 2010Desde novembro de 2010, 
os estabelecimentos farmacêu-
ticos devem vender antibióticos 
somente com a apresentação 
da receita de controle especial, 
feita em duas vias. Em resposta 
a ofício enviado à ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, onde solicitamos orien-
tações e flexibilização quanto 
às exigências em torno do tipo 
de receituário, a ANVISA nos 
respondeu comunicando a flexi-
bilização e orientando que profis-
sionais da saúde podem utilizar 
o receituário simples em duas 
vias, desde que as informações 
obrigatórias estejam escritas no 
receituário. A receita tem valida-

de em todo o território nacional.
Veja como preencher correta-

mente o receituário:
I – Informe o nome do medica-

mento ou da dosagem ou da subs-
tância prescrita sob a forma de 
Denominação Comum Brasileira 
(DCB), dosagem ou concentração, 
forma farmacêutica, quantidade 
(em algarismos arábicos e por 
extenso) e posologia;

II – Nome do profissional que 
emite o receituário, acompanhado 
do número de inscrição no CRO, 
endereço completo, telefone, as-
sinatura e carimbo;

III – Nome completo do pa-
ciente.

(Texto enviado pelo CRO-DF)  

Prescrição de medicamentos

Em novembro do ano passado, o 
SODF excluiu do quadro de associados 
aqueles profissionais que não regulariza-
ram sua situação no prazo estabelecido 
pela entidade. Ao mesmo tempo, o Sin-
dicato iniciou uma campanha informal de 
sindicalização que ainda continua. Cin-
quenta e cinco colegas haviam se filiado 
à entidade até o início de fevereiro, e o 
SODF espera que esse número aumente 
com a entrada de novos contratados na 
Secretaria de Saúde do DF.

Nunca é demais lembrar que as nos-

sas conquistas ao longo desses anos 
dependeram muitas vezes da mobili-
zação da categoria, como se deu no 
caso da convocação dos concursados. 
Sabemos que ainda falta muito para 
alcançarmos as condições ideais de 
trabalho e a remuneração justa pelo 
nosso trabalho, por isso outras lutas 
serão necessárias. A categoria conta 
com você, que ainda não se filiou ao 
Sindicato. Procure a secretaria do 
SODF e informe-se sobre os benefícios 
de ser sindicalizado.

Regularização do quadro social 
e novas filiações ao SODF
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Fazenda Hotel Mestre D’Armas 
O Sindicato dos Odon-

tologistas firmou parceria 
com um dos hotéis fazenda 
mais premiados do Centro-
Oeste. A Fazenda Hotel 
Mestre D’Armas disponibili-
zará condições privilegiadas 
e especiais de estadas para 
os associados do SODF, 
como, por exemplo, des-

conto especial de 20% em baixa temporada e de 10% 
em alta temporada*, em diárias de hospedagem e day 
use, exceto nos períodos previstos no contrato com 
o Sindicato. As reservas serão de inteira responsabi-
lidade dos associados, devem ser feitas com 10 dias 
de antecedência e vão depender da disponibilidade 
de lugares no Hotel. 

Ao se hospedar na Fazenda Hotel Mestre D’Armas, 
o cirurgião-dentista deverá comprovar a filiação ao 
Sindicato.

Alta temporada* – Natal, Réveillon, carnaval, Se-
mana Santa, férias escolares (janeiro e julho), feriados 
prolongados ou programação especial determinada 
pelo Hotel.

Mensagem do presidente
A diretoria do SODF já começou a 

cumprir as propostas apresen-
tadas à categoria no processo 

eleitoral de 2010. Além da reorganiza-
ção interna do Sindicato, necessária 
à condução das lutas dos cirurgiões-
dentistas, estamos iniciando as nego-
ciações com o novo governo objetivan-
do solucionar diversas pendências da 
categoria, a exemplo da incorporação 
dos 70% restantes da GAO e contra-
tação dos profissionais aprovados no 
último concurso. Também já cobramos 
do Secretário de Saúde um posicio-
namento sobre a política do governo 
Agnelo para a saúde bucal. Estamos 
otimistas quanto à concretização das 
mudanças que o governador prometeu 
para o setor da saúde. Elas são im-
prescindíveis e urgentes e cabe a nós, 
na condição de profissionais da área, 
dar a nossa parcela de contribuição 
nesse processo.

O Sindicato está voltado também 

para o trabalho em prol dos cirurgiões-
dentistas autônomos e os empregados 
da iniciativa privada. Para tanto, vem 
firmando parcerias com prestadores 
de serviços (veja abaixo); está à dispo-

sição para negociar acordos coletivos 
com os empregadores particulares e 
encaminhar denúncias relativas a con-
dições inadequadas de trabalho e des-
cumprimento de direitos trabalhistas; 
e coordena a formação da Comissão 
Estadual de Convênios e Credencia-
mentos (CECC), entre outras ações 
que passaremos a divulgar com mais 
frequência, principalmente no site da 
entidade. Incrementar a parceria com 
a ABO-DF, a ABO Taguatinga e o 
CRO-DF é outra prioridade do Sindica-
to, tendo sempre como foco principal 
as novas conquistas que podemos 
obter para a categoria.

Reiteramos que o êxito das ações 
do Sindicato dependerá em grande 
medida do grau de participação dos 
sindicalizados. Sua colaboração será 
sempre bem-vinda.

Aroldo Pinheiro de Moura Neto
Presidente

Palestra sobre assuntos contábeis
O Sindicato fará palestra gratuita para os cirurgiões-dentistas sobre Imposto de Renda, diferenças entre pes-

soas jurídica e física, DMED e outros assuntos. Será no dia 22 de março, às 19h, no auditório da ABO-DF, com a 
participação de profissionais da Impacto Assessoria Contábil. É mais um importante serviço que o SODF oferece 
aos seus associados.

Impacto Assessoria Contábil  
O objetivo dessa parce-

ria é fornecer aos cirurgi-
ões-dentistas assessoria 
contábil especializada na 
área da saúde. Com mais 
de 10 anos no mercado, 
o Grupo Impacto atua na 

constituição, administração contábil e tributária de empresas 
de pequeno, médio e grande porte, e desenvolve uma linha de 
serviços especializados para atender empresas e profissionais 
da área de saúde. Tem em seu quadro de colaboradores mais 
de 70 funcionários, profissionais com especialização em Admi-
nistração de Empresas, Contabilidade, Finanças e Direito.

Condições especiais para os associados do SODF:
n valor do serviço de abertura de empresa: R$ 350,00 (R$ 

700,00 – 50%);
n o valor das taxas a serem pagas para abertura da em-

presa será de acordo com a metragem quadrada do imóvel a 
ser utilizado;
n considerando-se o honorário mensal da pessoa jurídica 

(R$ 540,00 – 10% = R$ 486,00), há uma economia anual de 
R$ 702,00;
n pessoa física: honorário mensal de R$ 270,00 – 10% = 

R$ 243,00. Economia anual de R$ 351,00.

Novas parcerias para os associados


