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Fim de gestão, hora de prestar contas

À

s vésperas de encerrar a
gestão iniciada em outubro
de 2010, a atual diretoria do
Sindicato dos Odontologistas
tem a satisfação de dirigir-se
aos colegas sindicalizados para
apresentar um breve balanço do
trabalho realizado nesses três
anos. Nossa satisfação deve-se, principalmente, ao fato de
termos conseguido cumprir a
maior parte dos compromissos
firmados com os cirurgiões-dentistas, apesar dos muitos e

grandes obstáculos comuns à
luta sindical. Quem acompanha
de perto o dia a dia do Sindicato
pode atestar o quanto a atual
diretoria, mesmo não contando
com nenhum colega liberado,
tem se empenhado para dar respostas às diversas demandas da
categoria, em especial na rede
pública de saúde.
Estamos certos de que a próxima diretoria manterá esse empenho e conquistará ainda mais
avanços para todos. Aproveitamos

para agradecer aos colegas que
apoiaram a atuação do Sindicato
nesse período e pedir que continuem junto conosco nas lutas que
ainda virão.
Por fim, convidamos todos os
colegas cirurgiões-dentistas para
a posse da nova diretoria, no
dia 14 de novembro, às 20h, na
Mansão Country House (SMPW,
quadra 5, conjunto 11, casa 10).
Aroldo Pinheiro de Moura Neto
Presidente do SODF

COMPROMISSOS DA GESTÃO
l Finalizar a negociação com o GDF para concluir a
incorporação da Gratificação de Atividades Odontológicas (GAO) aos vencimentos dos cirurgiões-dentistas.
CUMPRIDO 
l Continuar a luta pela equiparação salarial entre os cirurgiões-dentistas e médicos da SES-DF. CUMPRIDO 
Em resultado dessa luta, o Sindicato conquistou neste ano
a reestruturação da carreira, processo que demandou,
ao longo da gestão, muitas negociações com o GDF e
com parlamentares na Câmara Legislativa.

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

l Trabalhar pela realização de concurso público
para o cargo de cirurgião-dentista da Secretaria de
Educação. CUMPRIDO 
Essa proposta foi contemplada na lei que reestruturou a carreira nas secretarias de Saúde e de
Educação.
l Manter a luta pelo respeito ao concurso público
como único e legítimo meio de acesso ao sistema
de saúde do DF. CUMPRIDO 

l Buscar a redução do ISS para os cirurgiões-dentistas autônomos do DF. EM CURSO
Além de colher o apoio de parlamentares a essa
reivindicação, a diretoria do SODF reuniu-se
com o secretário da Micro e Pequena Empresa
do GDF, a quem também solicitou a liberação de
alvarás de funcionamento em áreas ainda não
regularizadas.

l Promover o congresso sindical do SODF.
CUMPRIDO 

l Lutar contra as situações de exploração e desrespeito aos direitos trabalhistas dos CDs das redes
pública e privada. É PARTE DA ATUAÇÃO PERMANENTE DO SINDICATO

l Promover o terceiro curso de aprimoramento profissional. CUMPRIDO 
O curso foi promovido em maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2012.

l Defender o SUS público, universal e com ampliação do atendimento em saúde bucal na rede pública
do DF e na Estratégia Saúde da Família. É PARTE
DA ATUAÇÃO PERMANENTE DO SINDICATO

l Estimular a renovação gradual e contínua da gestão do SODF. CUMPRIDO 
A diretoria eleita para 2013/2016 conta com seis
diretores que vão participar pela primeira vez da
gestão do Sindicato, comprovando assim que está
havendo uma significativa renovação.

l Manter a vigilância das condições de trabalho
dos CDs das secretarias de Saúde e de Educação,
evitando o sucateamento da estrutura instalada.
É PARTE DA ATUAÇÃO PERMANENTE DO
SINDICATO

l Realizar atividades periódicas de formação sindical
para todos os CDs do DF. CUMPRIDO 
l Manter o diálogo com os gestores dos serviços
odontológicos, públicos e privados. CUMPRIDO 
l Ampliar em pelo menos cinquenta por cento o
número de filiados. CUMPRIDO 
Essa meta, vale destacar, foi ultrapassada em
77% – eram 321 associados ativos no início de
novembro de 2010 e hoje são 568. Esse crescimento foi fruto de uma campanha informal de
sindicalização realizada nesses três anos nos
locais de trabalho e, principalmente, da constatação do trabalho efetivo do Sindicato em favor
dos cirurgiões-dentistas.
l Manter a boa e cordial relação com as demais
entidades odontológicas. CUMPRIDO 
l Desenvolver atividades para os CDs autônomos.
CUMPRIDO 
O SODF tem trabalhado para firmar convênios e
parcerias para esse segmento, a exemplo do Aporte
Caixa, linha de crédito sem destinação específica
para clientes da instituição, além de realizar palestras
sobre temas como planejamento tributário.

l Lutar junto aos convênios e credenciamentos pela
efetiva implantação dos VRPOs. EM CURSO
O SODF tem participação ativa na Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC),
responsável pela organização de paralisações de
protesto no Dia do Cirurgião-Dentista nos últimos
três anos.
l Realizar atividades culturais e sociais que congreguem os cirurgiões-dentistas. CUMPRIDO 
l Lutar no Congresso Nacional e na Câmara Legislativa pela aprovação dos PLs de interesse da
Odontologia. CUMPRIDO 
Ariel Costa
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Mais avanços
Além dos pontos destacados
acima com base nas propostas de
trabalho da chapa que concorreu ao
Sindicato em 2010, a atual diretoria
conquistou a ampliação da jornada de
trabalho de 40 horas para cirurgiõesdentistas e técnicos da SES-DF e a
nomeação de todos os aprovados no
concurso de 2006/2007 (foto).
No setor privado, o SODF negociou pela primeira vez o Acordo
Coletivo de Trabalho dos cirurgiões-dentistas empregados do Sindiserviços, conquistando reajuste
significativo e outros benefícios
para esses colegas. Também re-

presentou as clínicas radiológicas
nas negociações com o Sintasb.
Igualmente inédito, o Acordo possi-

bilitou a regularização da situação
trabalhista de quem atua nesses
estabelecimentos.

Balanço jurídico
O Escritório Riedel , Resende e
Associados concentra atualmente
várias ações judiciais, parte delas
coletivas (movidas pelo SODF em
nome de grupos de associados) e
outras individuais. Os acionados são,
em sua maioria, o GDF (Secretarias
de Saúde e Educação), o INSS, a
União e a Caixa Econômica Federal.
Figuram ainda na relação empregadores privados. A gestão também
manteve a assessoria específica para
questões previdenciárias, a cargo da
advogada Simone Sousa Barros.
A diretoria de Assuntos Jurídicos
do SODF procurou apresentar algumas teses jurídicas de interesse dos

CDs da SES-DF, tais como: ação
reivindicando a devolução do custeio
do auxílio-alimentação, cobrado por
vários anos dos servidores da SES-DF; cobrança de Imposto de Renda
sobre 1/3 de férias; ação contra a
retirada do adicional de insalubridade
em vários afastamentos legais.
Algumas ações foram vitoriosas
e estão em processo de execução:
devolução do auxílio-alimentação
(suspenso por vários anos na SES);
diferença de PSSS de 11% para 6%
referentes a cinco anos, e ações individuais propostas pelos CDs.
Além disso, há várias demandas
em análise: folga compensatória em
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feriado no PS; ascensão de classe
na carreira feita de maneira indevida, prejudicando vários servidores;
pretensão de alteração da portaria
145 no que tange à permissão de se
fazer 18 horas de atividades laborais
corridas; ações visando restabelecer
o processo de suspensão de conversão do tempo de serviço estatutário;
avaliação do processo licitatório do
ponto eletrônico do GDF.
A defesa da aposentadoria especial do cirurgião-dentista foi outra
questão prioritária do Sindicato nesta
gestão. O SODF fez consulta ao
TCDF sobre o assunto; promoveu
um fórum e palestras para os CDs;
reuniu-se com parlamentares para
solicitar apoio a essa reivindicação;
participou de audiência pública na
Câmara Federal; e encaminhou os
casos para avaliação e providências
da assessoria jurídica.
É importante salientar que o processo judicial é reconhecidamente lento.
Porém, avaliamos que o SODF teve
uma atuação digna nos três anos desta
gestão. Esperamos que os CDs reconheçam os benefícios que ganharam e
possam, no futuro, colher os benefícios
das sementes que plantamos.

Transparência administrativa e financeira
A diretoria do SODF adotou a prática de divulgar
periodicamente as contas da entidade, em respeito
aos princípios da transparência e do bom uso dos
recursos destinados pelos associados à manutenção

das lutas. Em resultado dessa administração responsável, foi possível acumular a quantia necessária para
a aquisição da sede própria do Sindicato, processo
que está em andamento.

