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MENSAGEM DO PRESIDENTE

C

aros colegas, depois de
quase cinco meses da posse
da nova diretoria do SODF,
nos dirigimos à classe com o objetivo de divulgar as ações que
o Sindicato vem desenvolvendo
neste período. Após as importantes
conquistas obtidas no ano passado,
com grande empenho do Sindicato
e apoio fundamental da categoria,
prosseguimos na luta para vencer
os desafios que diariamente nos
são apresentados.
Mesmo sem licença para o exer-

Sindicato reúne-se novamente
com a SES-DF para tratar das
40 horas e concurso público
A pauta apresentada pelo
SODF ao secretário de Saúde,
Rafael Barbosa, em 6 de novembro de 2013, voltou a ser negociada no dia 24 de março. Desta vez,
a reunião foi com o secretário-adjunto da pasta, Elias Fernando
Miziara, e contou também com
a presença da subsecretária de
Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SUGETES),
Maria Natividade Gomes, e do

gerente de Odontologia da SES-DF, Sérgio Timóteo da Mata. Pelo
Sindicato, estiveram presentes o
presidente, José Arnaldo Pereira
Diniz, o vice-presidente, Kilderson
Bezerra Silva, e o diretor Paulo
Sérgio dos Santos Queiroga, da
Secretaria de Assuntos Jurídicos
e Trabalhistas.
Confira, na página seguinte,
a pauta e as respostas da Secretaria.

cício do nosso mandato classista,
temos trabalhado arduamente para
satisfazer os anseios da nossa
classe, notadamente dos nossos
filiados que, ao se associarem ao
SODF, nos deram uma demonstração de confiança e respeito, o
que nos incentiva ainda mais para
realizarmos as nossas ações.
Neste boletim apresentamos parte
destas importantes ações realizadas neste período. Um abraço
fraterno a todos.
José Arnaldo Pereira Diniz

Nova sede
do SODF

O Sindicato aprovou o projeto para reforma da sala adquirida no fim de 2013 para
ser a nova sede da entidade.
As obras deverão começar
em breve. A sede própria era
um sonho antigo do Sindicato
e está próximo de ser concretizado.

Convênio com
o Grupo ALUB
A instituição de ensino oferece
ensinos médio e fundamental,
pré-vestibular, pré-PAS e preparatório para concursos. São
nove unidades no DF e em Águas
Lindas, GO. Os descontos para
os associados do SODF vão de
40% a 74%, dependendo do curso
escolhido. Para obter os descontos, o associado deverá retirar no
SODF a carta bolsa e apresentar
na unidade de interesse. Mais informações podem ser obtidas com
Laura Brito, pelos telefones 3962
1022, 9944 1787 e 8555 8381.

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

Pauta da reunião com o secretário-adjunto de Saúde
l Realização de concurso público imediato para os cargos de
cirurgião-dentista e técnico em
saúde bucal – o último concurso
data do ano de 2006 e as últimas
nomeações foram em 2011.
A previsão é de que o edital de
lançamento do concurso para todas
as áreas da Secretaria de Saúde
seja divulgado em um mês.
l Carga horária de 40 horas
para os CDs e TSBs.
De acordo com o secretário-adjunto, o atendimento a essa
reivindicação não depende unicamente da Secretaria, pois envolve
o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ainda assim, Elias Miziara disse que verá a
possibilidade de concessão o mais
breve possível.
l Ampliação do atendimento de
emergência nos hospitais regionais
e nas UPAs, que atualmente funcionam de segunda a sexta-feira,

apenas no período diurno. O Sindicato lembrou que o atendimento
odontológico de emergência está
previsto na Lei n.º 3.321 e vem
sendo descumprido.
O secretário-adjunto afirmou
que essa questão depende da
contratação de pessoal, o que
também esbarra na LRF. Segundo
ele, a Secretaria pretende ampliar
o serviço não apenas nos fins de
semana, mas conforme a solicitação do Sindicato, também criar o
plantão noturno.
l Inclusão dos CDs na Portaria
n.º 228, de 2/09/2013, que permitiu
o plantão de 18 horas apenas para
profissionais médicos. Os CDs
que trabalham em hospitais onde
o atendimento de urgência é de
24 horas não estão podendo fazer
plantão estendido de 18 horas.
Diferente do que havia informado ao SODF o secretário Rafael
Barbosa – a própria Secretaria
elaboraria uma portaria –, o secre-

Negociação com a Secretaria
de Administração
Dirigentes do SODF foram recebidos pela subsecretária de Relações do Trabalho (SURET) da Secretaria de
Estado de Administração Pública do DF, Denise Aparecida R. Pinheiro de Oliveira, no dia 30 de janeiro último.
Na pauta da reunião, além das pendências que dizem
respeito aos profissionais da SES-DF – como concurso
público, 40 horas e liberação para o mandato classista
– foi discutida a implantação imediata da gratificação de
titulação aos cirurgiões-dentistas da Secretaria de Educação do DF e o cumprimento da decisão judicial que
impede o GDF de descontar o adicional de insalubridade
durante as licenças previstas em lei.

tário-adjunto disse que a medida
incluindo os CDs depende de solicitação por escrito do Sindicato. Se
é este o caso, o SODF encaminhará
imediatamente a solicitação.
l Agilidade na compra de material de consumo odontológico, evitando o desabastecimento da rede.
O gerente de Odontologia, Sérgio Timóteo da Mata, informou que
o pregão já foi concluído, faltando
apenas a assinatura das empresas.
l Regulamentação das coordenações regionais de saúde bucal,
com a criação de gratificação específica e/ou com a devida regularização do afastamento da carga
horária. Ampliação da gerência
de Odontologia, para uma melhor
coordenação dos atendimentos em
nível regional.
A Gerência de Odontologia já
está trabalhando nesse processo
com o objetivo de regulamentar a
liberação dos coordenadores.

Reunião na Casa Civil
Antes da reunião
com o secretário-adjunto de Saúde,
o SODF teve audiência com o secretário de Estado da
Casa Civil do DF,
Swedenberger da
Nascimento Barbosa, para solicitar
apoio à negociação
da pauta dos cirurgiões-dentistas. No
encontro, o presidente José Arnaldo Pereira
Diniz e o tesoureiro-geral Helmer José Chaves Lopes destacaram a reivindicação das 40
horas, lembrando que muitos profissionais já
manifestaram à SES-DF o interesse na jornada ampliada e aguardam com ansiedade o
deferimento do pedido. O aumento da carga
horária, frisou o Sindicato, só trará benefícios,
pois reforçará o atendimento aos pacientes da
rede pública. Os diretores do SODF também
solicitaram o apoio do secretário para agilizar
a publicação do edital para o concurso público
da SES-DF, com o objetivo de ampliar o quadro
efetivo de cirurgiões-dentistas da rede.

D

Posição do SODF sobre
o concurso temporário

esde o término das convocações dos dentistas
aprovados no último concurso público da SES-DF, quando
conseguiu negociar para que todos
fossem nomeados, o SODF vem
trabalhando arduamente por novo
concurso para cirurgiões-dentistas
e TSBs.
Apesar de toda essa batalha,
e da autorização no final de 2013
para que houvesse um concurso
público abrangendo todas as áreas
dos profissionais de saúde, o edital
e os encaminhamentos necessários

para que este concurso ocorra ainda não se concretizaram.
Pautado pela necessidade
emergencial de contratação de alguns profissionais para a cobertura
temporária de algumas vagas na
SES-DF, em diversas categorias, o
GDF lançou, em 19/03/2014, edital
para contratação temporária de
CDs e TSBs por meio de processo
seletivo simplificado.
O SODF está acompanhando
todo o processo seletivo, no intuito de garantir a lisura na seleção
destes profissionais e, sobretudo,

ter argumentos legais e jurídicos
para uma eventual ação contrária
a este processo.
Ainda é importante frisar que o
Sindicato continua a cobrar o lançamento, com URGÊNCIA, do edital
para realização do concurso público
para o quadro efetivo de cirurgiões-dentistas e TSBs da SES-DF. Por
fim, o SODF reitera que sempre
lutou e continua a defender o Concurso Público como o único meio
igualitário, justo e transparente para
ingresso profissional no quadro de
servidores da SES-DF.

Ação revisional das contas do FGTS
O Sindicato promoveu, no último dia 19 de fevereiro, no auditório da ABO-DF, palestra sobre a
ação revisional das contas vinculadas ao FGTS,
a ser ajuizada contra a Caixa Econômica Federal para alterar o índice de correção monetária
atualmente utilizado – TR. Os esclarecimentos
foram prestados pelos advogados Luísa de Pinho Valle e Fernando Antônio Muniz Lima, da
Advocacia Riedel.
Veja as principais informações sobre a ação:

O que é a revisão do FGTS?
É um processo no qual o trabalhador
buscará na Justiça o recálculo do seu saldo do FGTS com um índice de atualização
monetária mais favorável (INPC ou IPCA)

Quem tem direito?
Qualquer pessoa que trabalha ou tenha
trabalhado com carteira assinada entre os
anos de 1999 a 2013, mesmo que o FGTS
tenha sido sacado ou utilizado para a compra da casa própria.

Quanto é possível receber?
Quem tinha um salário de R$ 2.000 nos
últimos 10 anos, sem nenhum saque, teria
no FGTS R$ 29.703,76 tendo como correção monetária a TR. Se o índice fosse o

INPC, o saldo seria R$ 39.380,63, ou seja,
32,58% a mais.

Qual o tempo de tramitação
do processo?
O julgamento pode levar no mínimo três
anos.

Qual a documentação necessária
para dar entrada na ação?
Procuração, Identidade, CPF, Carteira
de Trabalho e extratos do FGTS de 1999
a 2013. Mais informações na secretaria do
SODF.
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FIO apresentará propostas aos candidatos
à Presidência da República

m vários processos eleitorais
a Federação Interestadual
dos Odontologistas apresentou, em conjunto com as entidades
odontológicas nacionais, propostas
aos candidatos à Presidência da
República para a área de saúde
bucal. E para as eleições presidenciais que se aproximam não
será diferente. Durante a primeira
reunião plenária da FIO neste
ano, realizada em Brasília nos
dias 20 e 21/3, os representantes
dos sindicatos filiados decidiram
elaborar documento para ser entregue aos candidatos com propos-

Federação terá
sede própria em
Brasília
Durante a reunião plenária da
FIO, a diretoria e os representantes dos sindicatos filiados aprovaram a compra de duas salas no
Edifício Serra Dourada, localizado
no Setor Comercial Sul. Depois de
25 anos de sua fundação, a FIO
terá finalmente uma sede própria.
Até então, a entidade utilizava
espaço cedido pelo SODF em
Brasília. O prédio é o mesmo para
o qual o Sindicato se mudará.

tas para a saúde bucal no Brasil.
A FIO tem entre suas principais
lutas muito mais do que questões
corporativas como salário e condições de trabalho. Essas preocupações estão presentes, claro, e delas a
entidade não se afasta porque salário
e condições de trabalho são fatores
primordiais para uma boa qualidade no atendimento odontológico à
população. Mas as atenções estão
voltadas também para a política de
saúde bucal no Brasil. E a Federação
não negligencia em suas ações a
importância de prover as autoridades com informações, sugestões e

reivindicações visando a melhorar a
saúde bucal do povo brasileiro.
Em 1994, a FIO apresentou ao
Ministério da Saúde um documento com uma série de justificativas
solicitando a inclusão da equipe de
saúde bucal no Programa Saúde
da Família. Os frutos estão sendo
colhidos hoje, com a implantação
do Programa Brasil Sorridente, que
já conta com aproximadamente 25
mil equipes de saúde bucal no PSF,
o que proporcionou um aumento
considerável, embora ainda longe
do ideal, do acesso da população
ao atendimento odontológico.

Cirurgião-dentista no Simples
Nacional avança no Congresso
O SODF convida os cirurgiões-dentistas para a audiência pública que ocorrerá
no próximo dia 9 de abril,
no Plenário da Câmara dos
Deputados, a partir das 9h30,
quando será discutido o Projeto de Lei Complementar n.º
237/2012 (apensado ao PLC
n.º 221/2012). O projeto altera
o Simples Nacional e permite
a inclusão dos cirurgiões-dentistas nesse regime de
tributação.

Precisamos defender e
pressionar os parlamentares
pela aprovação da matéria,
já aprovada na Comissão
Especial.
O SODF e as demais entidades representativas da categoria vêm lutando há anos por
essa reivindicação, por isso é
importante a presença de um
grande número de colegas na
audiência do próximo dia 9,
visto tratar-se de um momento
decisivo na tramitação do PLC.

