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Sindicato dos Odontologistas empossa nova
Diretoria e Conselho Fiscal

O Sindicato dos Odontologistas 
do Distrito Federal deu posse a 
nova Diretoria e Conselho Fis-
cal, para a Gestão 2016 a 2019. 
A solenidade aconteceu no dia 
18 de novembro, no espaço So-
lar Uberaba, no ParkWay. A nova 
presidente eleita é Jeovania Ro-
drigues Silva, dentista na Clíni-
ca da Família, do Recanto das 
Emas. Durante os 36 anos de 
história do SODF, está é a 6º vez 
em que uma mulher é eleita à pre-
sidência. Jeovania foi diretora da 
Secretaria de Saúde do Trabalha-
dor em 2004, Delegada Sindical 
no Recanto das Emas em 2012 
e 2013 e atualmente ocupava o 
cargo de Diretora da Secretaria 
de Formação e Políticas Sindical.

Durante o discurso de posse, 
Jeovania agradeceu a confian-
ça à frente do Sindicato e cha-
mou atenção para os objetivos 
a serem alcançados. Apesar da 
comemoração, a presidente de-
monstrou-se preocupada quanto 
aos rumos da saúde pública no 
DF. Ela falou sobre as consequ-
ências da possível aprovação da 

A presidente do Sindicato dos Odontologistas do DF, Jeovânia Rodrigues, participou no dia 24 de novembro, de uma 
reunião na Secretaria de Relações Institucionais e Sociais da Casa Civil, no Buriti. O Secretário desta Casa Civil, Sérgio 
Sampaio, o Secretário de Saúde, Humberto Fonseca, e o SubSecretário de Relações de trabalho e do terceiro setor, 
Márcio Gimene, queriam ouvir os sindicatos a respeitos de contribuições das entidades para a melhoria da Saúde Pública 
do DF. A reunião aconteceu no Palácio do Buriti e contou com a presença de diversos sindicatos da saúde.

Os sindicatos falaram sobre a crise que a saúde do DF vive, com a falta de medicamentos e de profissionais, problemas 
graves de infraestrutura, manutenção e obsolescência de equipamentos das unidades. O Secretário da Casa Civil se 
comprometeu em priorizar nas discussões com a governança todos os temas referentes à saúde. para Jeovânia este 
problema é muito grave pois o GDF tem sido considerado mal pagador pelas empresas fornecedoras de materiais: “Isso 
é muito importante porque quando discutimos algumas questões na mesa de negociações do SUS com o secretário de 
saúde há uma limitação no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. Então, formalizar essa intenção do 
governo em priorizar a saúde e estipular que sejam realizadas reuniões como essa mensalmente é um avanço.” afirmou.  
Entre os assuntos, também foi informado pelos representantes do governo que todas as gratificações estão sob revisão. 
Leia a matéria completa em: https://goo.gl/cktvBD

PEC 55 (antiga PEC 241) no Senado, que cria um teto para os gastos públi-
cos. Segundo ela, a proposta é um desrespeito à sociedade. “Limitar gastos 
com a saúde nos próximos 20 anos é um desrespeito à democracia, à so-
ciedade brasileira e à constituição, pois inviabilizará o SUS que precisa na 
verdade de mais investimentos e não deste retrocesso”, afirmou.

As palavras do ex-presidente, José Arnaldo Pereira, transmitiram a emoção 
e a sensação de dever cumprido. Ele foi presidente do Sindicato de 2013 
a 2016 e falou sobre a importância de dar continuidade às atividades que 
já foram executadas. “Terminamos esta gestão com a sensação de dever 
cumprido e com a certeza de que conseguimos chegar além”. José Arnaldo 
também comentou sobre os riscos da aprovação da PEC 55. “Essa PEC 
representa o desmonte do estado de bem estar social que está previsto na 
constituição de 88.  Ela inviabiliza os projetos sociais e as políticas públicas”, 
disse.
Leia a matéria completa em: https://goo.gl/cktvBD

Reunião entre Sindicatos da Saúde e a Casa Civil 
propõe melhorias na Saúde Pública

Diretoria SODF
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Durante a Assembleia realizada no dia 22 de no-
vembro, o Sindicato dos Odontologistas do DF, 
saiu do Estado de Greve. A presidente, Jeovânia 
Rodrigues, alegou que o objetivo do Sindicato, a 
partir deste momento, será na mobilização junto 
a categoria.”Faremos manutenção da mobiliza-
ção, pela melhoria das condições de trabalho e 
fortalecimento da parceria entre os sindicatos”. 
Jeovânia falou ainda sobre o erro do TJDFT, que 
notificou como ilegal uma greve que a entidade 
não fez. “O jurídico do Sindicato já está tomando 
medidas que busquem do TJDFT uma explicação 
para o ocorrido”, disse.

Outro assunto discutido foi a falta de material bá-
sico para atendimento nas unidades de saúde.  
Segundo Marcio Antônio Koshaka, o desabas-
tecimento é geral. Há falta de materiais, muitos 
equipamentos estão estragados, além das unida-
des estarem sem telefone e internet. Problema 
que para Jeovânia, será difícil de resolver, já que 
o GDF é considerado “mal pagador” pelas empre-
sas fornecedoras de materiais.

Leia a matéria completa em: https://goo.gl/ck-
tvBD

Assembleia prevê
mobilização da

categoria diante do 
Governo O Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal 

participou, no dia 4 de novembro, do Movimento em 
Defesa da Saúde Pública da Região Sudoeste e 
Distrito Federal, realizado pelo Conselho Regional 
de Saúde de Taguatinga, na Praça do Relógio. 
O objetivo do evento foi chamar atenção da 
população para que tenham conhecimento da crise 
que perdura na rede pública de saúde e incitar o 
Governo para que sejam feitas mudanças efetivas 
pela melhoria do Sistema de Saúde Pública do DF. 
Cerca de 70 pessoas estiveram presentes. 

O Diretor de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas 
do SODF, Aroldo Pinheiro de Moura Neto, 
participou do evento representando o segmento 
dos trabalhadores. Segundo ele é extremamente 
importante que a população esteja a par da 
crise que vive a saúde pública no DF. “A saúde 
pública está vivendo um caos nos últimos anos, 
uma verdadeira precariedade , sem materiais 
para trabalho, sem uma estrutura básica para 
funcionamento, e o que este governo propõe com 
a portaria 231 é que os servidores que atendem 
a saúde básica abandonem seus postos para 
atender na emergência. Isso é um desrespeito com 
a população. Então, o nosso objetivo aqui hoje é 
alertar sobre estes e outros ocorridos.”. Leia a 
matéria completa em: https://goo.gl/cktvBD

SODF participa de
Movimento em prol da 

Saúde

O Sindicato dos Odontologistas do DF encerrou no 
último dia 25, o 4º Curso de Aprimoramento Profissional 
SODF. O evento, iniciado em julho deste ano, faz parte 
do programa de aprimoramento e foi direcionado aos 
cirurgiões-dentistas da rede pública e privada de saúde 
filiados a entidade. Os encontros aconteceram uma vez 
por mês, durante dois dias, no auditório sede do sindicato. 
Ao total, 80 profissionais foram capacitados. O curso, que 
teve duração de 80 horas, foi dividido em cinco módulos. 
O objetivo é fornecer educação continuada, por meio de 
atualização técnica e científica, que proporcione melhor 
desempenho para as atividades profissionais.

Leia a matéria completa em: https://goo.gl/cktvBD

Chegou ao fim o 4º Curso de
Aprimoramento Profissional 2016
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Numa ação exclusiva para Sindicalizados, o SODF ganhou 
na justiça uma ação que garante à Unidade Mista de Saúde 
de Taguatinga passe a receber o pagamento da gratificação 
destinada às unidades que fazem atendimento em atenção 
básica. A ação, de 2015, já havia sido favorável em primeira 
instancia, em dezembro do mesmo ano e em segunda 
instancia no meio deste ano. O valor já foi implantado no 
contracheque de dezembro dos servidores. O objetivo do 
Sindicato neste momento é o cálculo dos retroativos para 
que sejam efetuados os pagamentos.

Outra atividade realizada pelo jurídico, foi a ação que 
pede para que seja corrigido o auxílio alimentação dos 
odontologistas, que já está defasado há aproximadamente 
dois anos. A Lei Complementar nº 840/2011 já prevê que 
o reajuste deve ser feito anualmente, utilizando como 
parâmetro o INPC. Porém, o juiz Primeira Vara da Fazenda 
Pública do Distrito Federal entendeu que este item não é 
constitucional. O SODF vai recorrer.

SODF ganha ação na justiça e Sindicalizados
passam a receber gratificação por atendimento a 

atenção básica

JURÍDICO

O Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal, 
lançou no mês de novembro a Fã Page Oficial da 
entidade no Facebook. A página, com nome Sindicato 
dos Odontologistas DF, serve como um canal de 
comunicação do SODF com a categoria. Nossa página 
oficial no Facebook vem para estreitar os laços entre 
sindicato, sindicalizado e o público em geral, trazendo 
informações importantes, como nossas conquistas, 
benefícios para os sindicalizados, prestação de contas 
e muito mais. O Sindicato dos Odontologistas do Distrito 
Federal tem 44 anos e é filiado à Federação Interestadual 
dos Odontologistas.

Sindicato lança novo
canal de comunicação

nas redes sociais

Quem é sindicalizado tem à disposição 
serviços como:

Assessoria jurídica, cursos de aprimoramento, 
além de descontos exclusivos em empresas 

parceiras, como óticas, agências de viagem e 
academias. Saiba mais em nosso site:

www.sodf.org.br

http://www.sodf.org.br

