Setembro/Outubro de 2011

2.° Congresso do SODF
Confira as informações sobre o evento promovido pelo SODF nos dias 26 e 27 de agosto.
É mais um compromisso de campanha cumprido pela atual gestão. Páginas 4 e 5
Swedenberger Barbosa
é empossado na
Academia Brasileira
de Odontologia
A diretoria do SODF prestigiou a solenidade, ocorrida no último dia 28 de setembro, na ABO-DF. Página 2
Fotos: Valdeci F Pereira

Secretário de Saúde assegura
incorporação da GAO em outubro
Em reunião com o secretário Rafael Barbosa, no último dia 3 de
outubro (foto), os dirigentes do SODF foram informados de que a incorporação da Gratificação de Atividade Odontológica seria efetivada
neste mês de outubro, com retroatividade a setembro. No fechamento
desta edição, o Sindicato aguardava a efetivação desse compromisso.
Foto Ideias – Tassio

Dia da Odontologia
sem Convênios
Paralisação nacional , dia 25 de outubro, em protesto contra a exploração da
classe pelos convênios e a mercantilização da Odontologia. Página 7

SES-DF

Sindicato e concursados lutam pela ampliação das contratações.

25 de outubro
Parabéns, cirurgiãs e cirurgiões-dentistas!

Página 3
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Swedenberger Barbosa, fundador do SODF, passa a integrar a
Academia Brasileira de Odontologia

diretoria do Sindicato dos
Odontologistas do DF prestigiou a solenidade de posse do
mais novo membro titular da Academia
Brasileira de Odontologia, Swedenberger
do Nascimento Barbosa, um dos fundadores do SODF e da FIO e personalidade
de grande destaque no movimento sindical odontológico durante mais de duas
décadas. A solenidade foi realizada no último dia 28 de setembro, na sede da Associação Brasileira de Odontologia do DF.
Berger, como é mais conhecido, foi
empossado na Cadeira n.º 22, cujo patrono é o Prof. Dr. Benjamin Vinelli Baptista.
A Academia Brasileira de Odontologia foi
fundada em 25 de outubro de 1949, por
um grupo de professores da Universidade do Brasil - hoje Universidade Federal
do Rio de Janeiro. A Academia é presidida atualmente pelo Prof. Placidino Guerrieri Brigagão.

Swedenberger Barbosa entre o presidente da Academia,
Prof. Placidino Guerrieri Brigagão, e o Dr. Henrique Duque,
reitor da UFJF, acadêmico e seu padrinho na Academia

No discurso de posse, Swedenberger Barbosa ressaltou que ser aceito
como acadêmico neste início de século XXI, com todas as expectativas em

O mais novo membro titular assina o livro de posse na
Academia Brasileira de Odontologia

torno do que ele representará para a
humanidade, é um grande desafio e
muita responsabilidade. Ele assumiu,
como cidadão e acadêmico, o compromisso de lutar ao lado das pessoas que
se referenciam em valores como a solidariedade e a paz entre as pessoas e
os povos, o combate às desigualdades
sociais, culturais e a luta permanente
pela ampliação da cidadania.
Em relação à saúde como direito de
cidadania, o novo acadêmico mencionou a saúde bucal no contexto do SUS,
no Brasil de hoje. “Avalio que, neste
período mais recente no Brasil, houve
expressivo avanço, com o desenvolvimento de ações e serviços orientados
a partir da Política Nacional de Saúde
Bucal. Há, entretanto, que se reconhe-

SODF repudia postura inflexível do Sesc-DF
Os cirurgiões-dentistas empregados
do Sesc-DF aprovaram, em assembleia
realizada no último dia 5 de julho, o Acordo Coletivo de Trabalho para 2011/2012.
No ofício que enviou ao presidente da
Comissão Especial, Hélio Bebiano, para
comunicar o resultado da assembleia, a
diretoria do SODF manifestou o descontentamento do Sindicato e dos profissionais com a inflexibilidade da instituição
no processo de negociação deste ano. O
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;
Secretário Geral José Arnaldo Pereira Diniz;
Tesoureiro Geral Helmer José Chaves Lopes;
Secretaria de Convênios e Credenciamentos
João Carlos Santos Tavares e Edevaldo Vilela;
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas
Daniella Gonçalves Torres e Sílvio Zerbini Borges;
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cer: ainda existe um longo caminho a percorrer, de forma a garantir este direito de
maneira universal e equânime, com participação e controle social como método
da gestão pública, conforme prevê o SUS
desde a Constituição Brasileira”, afirmou.
Presenças
Estiveram presentes à solenidade,
além dos acadêmicos, diversas autoridades federais e do Distrito Federal, dentre
elas o Ministro-Chefe da Secretaria Geral
da Presidência da República, Gilberto Carvalho; os ministros Dias Tóffoli (Supremo
Tribunal Federal) e Benedito Gonçalves
(Superior Tribunal de Justiça); o senador
Cristovam Buarque; o Secretário de Desenvolvimento Econômico do GDF, Jacques Pena; o Secretário dos Direitos da
Criança do GDF, Dioclécio Campos; e os
reitores da UFRN, UnB e UFJF.
A Coordenação Nacional de Saúde
Bucal também enviou representante ao
evento, assim como a ABO Nacional, a
FIO, o CFO e as entidades odontológicas
do DF (CRO, ABO-DF e ABO Taguatinga).

Centenas de convidados prestigiaram a solenidade, entre
eles os dirigentes do SODF

Sesc-DF simplesmente rejeitou todas as
contrapropostas dos cirurgiões-dentistas.

CECC informa

O Sindicato deixou claro que rejeita
esse tipo de postura, qual seja, a prática
de a instituição impor sua vontade e tratar assuntos importantes para a categoria
de forma unilateral. O SODF espera que,
futuramente, possa ter a oportunidade
de negociar de fato e de forma justa com
o Sesc-DF.

A nova tabela dos Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos (VRPOs), atualizados em agosto
último, foi enviada aos cirurgiões-dentistas junto com o jornal do CRO-DF.
Possíveis atrasos na entrega devem-se
à greve dos Correios.

Secretaria de Formação e Política Sindical
Kilderson Bezerra Silva e Patrícia Zampronha Moraes;
Secretaria de Saúde do Trabalhador e Condições de
Trabalho
Maria de Fátima Cardoso e Letícia Costa Santos;
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 Tavares
(efetivo) e Letícia Costa Santos (suplente)

Comissão Social, Esportiva e Cultural
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 Fernando J Sousa
Projeto Gráfico F4 Comunicação
Tiragem 6.500 exemplares
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Continua a luta por mais nomeações

om a publicação de mais
20 nomes no Diário Oficial do DF de 12 de agosto último, a Secretaria de Saúde
convocou em 2011 um total de 135
cirurgiões-dentistas aprovados no
concurso de 2006/2007. No entanto, apenas 105 assumiram o cargo.
Com a proximidade do vencimento
do concurso (31 de outubro), o Sindicato está trabalhando para que a
SES-DF convoque urgentemente
os últimos 80 aprovados. A luta do
SODF por essas nomeações tem
contado com o apoio importantíssimo dos próprios aprovados.

O Sindicato tem coordenado o
movimento e promovido diversas
reuniões, como as que ocorreram
nos dias 21 de setembro e 5 de
outubro, sempre com boa participação dos interessados. Andrea
Paschoaletti e Consuelo Brandão
Vasconcelos, que integram o grupo
de aprovados, contam que o SODF
tem dado todo o suporte a essa luta.
“Nossa primeira iniciativa foi iniciar
visitas diárias à Secretaria de Saúde. Numa delas, o secretário-adjunto, Elias Fernando Miziara, nos chamou para conversar e assumiu o
compromisso de assinar os pedidos

de nomeação, caso a Subsecretaria
de Atenção Primária conseguisse
comprovar a demanda da rede por
cirurgiões-dentistas”, relata Andrea.
De acordo com Consuelo Brandão, os aprovados estão agora
acompanhando diariamente na
SES-DF o trâmite do documento
que solicita novas convocações.
“Esperamos que o secretário-adjunto cumpra o compromisso firmado
conosco e que o secretário de Administração, Wilmar Lacerda, não
vete as novas contratações”, afirmam as colegas.

Servidores do GDF terão Regime Jurídico próprio
Depois de receber as contribuições das entidades representativas
dos servidores do GDF, o governador Agnelo Queiroz deverá encaminhar à Câmara Legislativa, nos
próximos dias, o projeto de lei que
institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito
Federal (RJSP/DF). A minuta do
projeto foi apresentada às entidades no último dia 14 de setembro,
em solenidade no Palácio do Buriti,
com a participação do presidente do
SODF. Há 20 anos o DF usa o estatuto dos servidores federais (Lei
n.º 8.112) com pequenas alterações
locais, embora esteja prevista na
Constituição Federal de 1988 a criação de regime próprio para as unidades federativas. Se for aprovado
pelos deputados distritais, o estatuto do servidor do GDF passará a valer a partir de 1.º de janeiro de 2012.

A minuta do projeto de lei foi elaborada por uma comissão formada
pelo governador no início de 2011,
integrada por técnicos do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, da
Câmara Legislativa, Procuradoria
Geral do DF e de diversas secretarias, sob a coordenação da Secretaria de Governo e com a colaboração
de representantes dos trabalhadores.
Na avaliação do Sindicato dos
Odontologistas, o projeto não traz
perdas para os servidores, e sim
alguns avanços no âmbito administrativo, com a regulamentação de
questões importantes, algumas delas destacadas a seguir.
Possibilidade de divisão das férias em três períodos.
Concessão de abonos proporcionais para quem ingressar no serviço público.

Reconhecimento das relações
homoafetivas.
Possibilidade de gozo da licença-prêmio junto com a licença-maternidade, a critério da servidora e
não da chefia.
Opção pela conversão de um
terço das férias em pecúnia.
Manutenção da licença-prêmio
sem nenhuma restrição.
Liberação de dirigente para a
atividade sindical – atualmente, o
servidor dedica-se a essa atividade
em seus horários de folga, pois não
há liberação.
Atualização do valor do valealimentação dos servidores com
base no Índice Nacional de Preços
(INPC).
Garantia de nomeação dos
servidores aprovados dentro do número de vagas de concursos.

Mesa de Negociação do SUS no DF vai revisar planos de carreira
Instalada em junho último, a Mesa de Negociação Permanente do SUS-DF formou grupo de trabalho encarregado de revisar o quadro das carreiras de saúde da SES-DF. O objetivo da Mesa, com esse trabalho, é criar uma
nova carreira que contemple a realidade atual, as demandas e as expectativas dos servidores.
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2.º Congresso do SODF
Palestras sobre saúde dos profissionais, responsabilidade civil do CD,
desafios do movimento sindical e atualização do estatuto foram destaques no evento

A

diretoria do Sindicato dos Odontologistas cumpriu
o compromisso firmado Fotos: Valdeci F Pereira
no processo eleitoral de
2010 e promoveu, nos dias 26 e
27 de agosto último, o 2.° Congresso da entidade. Prestigiaram
a abertura do evento, entre outros convidados, dirigentes das
entidades odontológicas locais
– ABO-DF, ABO Taguatinga e CRO
–, o gerente de Odontologia da
SES-DF, Sérgio Timóteo Mata, e o
presidente da CUT-DF, José Eu- O Sindicato agradece o apoio da ABO-DF
ao 2.º Congresso, na pessoa do
des da Costa.
presidente, Hamilton de Sousa Melo
A deputada federal Érika
Kokay não pôde comparecer à abertura, mas fez questão
de ir mais tarde ao evento levar
mais uma vez seu apoio às lutas
dos cirurgiões-dentistas.
Além das palestras programadas pelo Sindicato com o
objetivo de esclarecer questões
de grande interesse
dos profissionais, o 2.º Congresso
discutiu e aprovou as diretrizes
de atuação do Sindicato para os
próximos três anos e a atualização do estatuto da entidade.

A saúde dos profissionais
da Odontologia

Sérgio Timóteo Mata, gerente de
Odontologia da SES-DF, representou a instituição no evento

A convidada Cláudia Castro Bernardes Magalhães – especialista em Odontologia do Trabalho e em Direito
Sanitário, chefe do Núcleo de Assistência e Vigilância à
Saúde do Trabalhador do Centro
Estadual de Referência em Saúde
do
Trabalhador
do DF – abordou
questões como a
exposição da cate4

goria a vários riscos e cargas de trabalho, que muitas
vezes passam desapercebidos na prática diária da profissão e que não são adequadamente tratados na formação acadêmica e nos cursos de especialização.
Ela apresentou estudos atuais sobre a satisfação
profissional e a qualidade de vida dos cirurgiões-dentistas, e explicou o que é Vigilância em Saúde do Trabalhador, conceito adotado no Sistema Único de Saúde,
que implica a identificação de agravos relacionados ao
trabalho, de riscos ambientais e as medidas de intervenção necessárias para a adequação dos ambientes e
processos de trabalho adoecedores.
Segundo Cláudia Bernardes, as causas de óbito entre cirurgiões-dentistas são semelhantes às de outras
ocupações como médicos e engenheiros. Ela também
destacou os principais agravos decorrentes das atividades dos CDs: Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR);
reação ao látex das luvas; intoxicação por mercúrio e
outros materiais – como o Glutaraldeído e óxido nitroso
–; agravos decorrentes de acidentes com material biológico – como aids e hepatites –; assédio moral; síndrome de Burnout; e LER/DORT.
A convidada falou ainda sobre os benefícios para as
empresas que investem em promoção da segurança e
saúde de seus profissionais, com impacto nos índices
de absenteísmo e presenteísmo. Por fim, fez considerações sobre o papel das entidades de classe na promoção da sáude dos cirurgiões-dentistas, mobilização da
categoria com educação para a prevenção de doenças,
fiscalização de ambientes de trabalho, negociação das
condições de trabalho, participação nos Conselhos de
Saúde do SUS, entre outras questões relevantes.

Responsabilidade civil do cirurgião-dentista
Para falar sobre esse assunto, o 2.º Congresso recebeu
o advogado Marco
Antonio Bilibio, do
Escritório Riedel.
Ele apresentou,
entre outros pontos, o conceito de
responsabilidade
civil – obrigação
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de reparação de um dano injustamente causado a outrem – e a legislação referente ao assunto, bem como
os tipos de responsabilidade civil e os casos em que não
há responsabilidade. O teor completo da palestra está
no site do SODF. Além disso, a assessoria jurídica do Sindicato está à disposição para esclarecer dúvidas relacionadas ao tema.

Desafios atuais do movimento sindical
Coube ao diretor de Finanças da FIO e conselheiro
Nacional de Saúde, José Carrijo Brom, falar sobre os
desafios atuais do movimento sindical, tema
da última palestra do 2.º
Congresso. Ele começou
falando sobre a conjuntura internacional,
marcada pela crise do
sistema capitalista que
atinge os EUA e a Europa
e os seus reflexos para o
mundo do trabalho, “o
que significa um gigantesco desafio para o movimento sindical e interfere, por consequência,
na conjuntura nacional”.
José Carrijo direcionou sua palestra para o tipo de
sindicalismo se quer fazer – se é economicista ou classista transformador libertador. “Dependendo do modelo
diante da crise, tanto maior o desafio”, alertou.
Neste cenário, algumas questões mereceram destaque, a exemplo da campanha pela redução da jornada
de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução
salarial, luta pelo fim do fator previdenciário e pela geração de postos de trabalho, fortalecimento e melhoria
do processo de comunicação com a classe trabalhadora,
formação de dirigentes sindicais com amplo conhecimento do movimento sindical, regulamentação definitiva da forma de financiamento do movimento sindical e
luta pela ratificação da Convenção 158 da OIT (contra a
demissão imotivada).

voltada para todas as faixas etárias, com atendimento
odontológico clínico em todas as especialidades e atendimento emergencial 24 horas em todas as cidades, o
que demanda o aumento do quadro de cirurgiões-dentistas, TSB, ASB e técnicos de manutenção de equipamentos odontológicos;
reivindicar a incorporação da parcela restante de
70% da Gratificação de Atividade Odontológica (GAO)
ao vencimento básico dos cirurgiões-dentistas em 2011
e, até 2014, realizar a equiparação salarial entre CDs e
médicos;
conquistar a realização de concurso público para
preenchimento do quadro de CDs e TSBs;
solicitar a migração dos cirurgiões-dentistas da
SEE-DF para o quadro da SES-DF, criando uma carreira
única de cirurgião-dentista no GDF;
lutar pela criação dos quadros de auxiliar de saúde
bucal, técnico em prótese dentária e técnico em manutenção de consultório odontológico, com a realização
de concurso público para esses cargos.
Para o cirurgião-dentista autônomo e do setor privado, o SODF elegeu como prioridades:
lutar pela redução do ISS e isenção da terceirização
da coleta dos resíduos nos consultórios, uma vez que
a Taxa de Limpeza Pública já diferencia a cobrança no
caso dos consultórios;
trabalhar pela abertura de linhas de crédito governamentais específicas para o cirurgião-dentista empreender a instalação, renovação e ampliação de consultórios;
desenvolver ações conjuntas com o CRO-DF para
combater a precarização das relações de trabalho dos
CDs e exigir condições adequadas ao desempenho profissional;
viabilizar a implantação da CBHPO e dar início às
negociações com os convênios, como agregação das
entidades participantes da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC);

Diretrizes para 2011/2013

conscientizar os cirurgiões-dentistas autônomos
da necessidade de darem apoio às negociações junto
às autarquias.

O último dia de congresso foi dedicado à aprovação
das diretrizes de atuação do SODF até 2013. No âmbito
da SES-DF, o Sindicato pretende:

O SODF pretende ainda continuar estimulando a sindicalização dos CDs, realizar campanha de valorização
profissional e criar o serviço de ouvidoria no Sindicato.

continuar a luta por uma política de saúde bucal
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Prestação de Contas - Janeiro a agosto de 2011
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01 DE JANEIRO A 31 DE
AGOSTO/2011
CONTAS

2011

ATIVO

217.582,70

ATIVO CIRCULANTE

186.366,19

DISPONÍVEL

10.004,08

CAIXA
Caixa

INSS a Recolher

890,49

Combustíveis e Lubrificantes

15,00

25,81

Material de Uso e Consumo

49,28

206,46

Energia Elétrica + Telefone

PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher
FGTS a Recolher

69,10

Assistência Contábil

IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher

39,10

Honorários Advocatícios/Custas
Processuais

30,00

Serviços Prest. p/ Terc. P.J.

100,00

Outras Despesas Administrativas

625,90

Despesas Cartorais

665,14

Correios e Malotes

19.929,94

67,17

IRRF S/ Serviços Prestados PJ

67,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

216.390,84

9.936,91

LUCROS ACUMULADOS

Banco de Brasília BRB C/C 163-9

7.377,02

PATRIMÔNIO SOCIAL

187.007,94

Caixa Econômica Federal C/C 2032-5

2.559,89

Superávit/Deficit Acumulados

187.007,94

BANCOS CONTA MOVIMENTO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

65.736,63

165.844,00

Caixa Econômica Federal C/C 2032-5

79.191,50

Caixa Econômica Federal CDB/RDB
C/C 2032-5

86.652,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01 DE JANEIRO A 31
DE AGOSTO/2011
CONTAS

2011

CRÉDITOS A RECUPERAR

9.733,24

RECEITAS

220.021,77

Cheque (s) Devolvido (s)

1.500,00

RECEITAS OPERACIONAIS

209.453,52

Jaison Gonçalves do Amaral (Pendência Subjudice)

5.233,24

Mensalidade/Anuidade de Associado

206.304,56

Caixa Econômica Federal

3.000,00

Anuncio no Jornal do SODF

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

784,87

ATIVO PERMANENTE

31.216,51

Aluguel de Sala
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Outras Receitas

300,00
2.848,96
10.568,25
184,00

Associação de Classe

518,50

Jornais, Revistas e Assinaturas

720,00

Fotocópias e Autenticações
Viagens a Serviço

996,37

Condução e Locomoção

230,00

Despesas c/ Eventos e Festas
Material de Higiene, Limpeza e
Descartável
Devoluções

Marcas e Patentes

130,00

Motoboy

Rendimentos de Aplicações

10.384,25

Prestação de Serviços Gráficos e
Publicações

DESPESAS

155.466,10

323,54
5.561,53

Manutenção de Sistemas/Site

10.384,25

5.474,50

2.542,10

Manutenção e Conservação de Bens

RECEITAS FINANCEIRAS

Móveis e Utensílios

22.201,50

929,40

130,00
61.838,31

4.685,86

Refeições e Lanches

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO

10.642,01

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DESPESAS COM PESSOAL

48.907,93

Suprimentos de Informática

22.782,41

3.175,97
903,14
1.846,15
12,00
17.019,15
165,00

Máquinas Aparelhos e Equipamentos

17.309,00

Salrs e Ordenados/Gratificações

DESPESAS FINANCEIRAS

6.947,70

Edificações (Salas e Lojas)

11.524,13

Férias

4.294,24

Depesas Bancárias

6.068,18

Equipamentos para Informática

23.030,68

13º Salário

1.658,54

Multas

Sistemas/Softwares

4.500,00

I.N.S.S.

7.273,15

Juros

( - ) DEPRECIAÇÃO

30.751,80

F.G.T.S.

2.303,68

IRRF S/ Aplicações Financeiras

Depreciação Acumulada

30.751,80

Despesas c/ VT e VR

8.233,00

IOF S/ Aplicações Financeiras

Anuenio

1.080,23

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

345,65

Roupas e Uniformes

1.120,00

Pis s/Folha de Pagamento

290,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01 DE JANEIRO A 31
DE AGOSTO/2011
CONTAS

2011

PASSIVO + PATRIMÕNIO SOCIAL

217.582,70

Salário Família
GASTOS GERAIS

162,68
98.084,82

PASSIVO CIRCULANTE

1.191,86

Alugueis

3.068,96

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

1.122,76

Material de Escritório

1.158,38

IRRF S/ Serviços Prestados Pessoa
Jurídica

0,87
858,25
6,74

55,63

DESPESAS COMERCIAIS

1.180,00

Serviços Prestados P. Física

1.180,00

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

AROLDO PINHEIRO DE MOURA NETO
Presidente

13,66

64.555,67

MOZAR BEZERRA DE MELO
CRC/DF 6.775

Cirurgiões-dentistas criam Grupo de Traumatologia Dental

Cirurgiões-dentistas que integram o
Grupo de Traumatologia Dental (GTD)
em reunião mensal
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No mês de setembro, foi criado o Grupo
de Traumatologia Dental que visa, por meio
de seminários científicos e clínicos, ao aprimoramento e atualização frente às condutas
terapêuticas a serem adotadas em acidentes
que envolvam dentição decídua e/ou permanente.
O grupo reúne-se às primeiras quintas-fei-

ras do mês, sempre às 19h, na sede da ABO-DF, e é composto por cirurgiões-dentistas das
mais variadas especialidades, como odontopediatria e endodontia. Para participar, basta
enviar e-mail para rogerio@cabiodontologia.
com.br ou gomesmab@yahoo.com e manter-se atento ao cronograma das atividades.
Lembramos que a participação é gratuita.
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Notícias da FIO

25 de outubro: Dia da Odontologia sem Convênios
Paralisação nacional em protesto contra a exploração da classe pelos convênios e a mercantilização da Odontologia
Convocamos todos os dentistas brasileiros a paralisarem o atendimento aos
usuários dos planos odontológicos no
próximo dia 25 de outubro, DIA DO DENTISTA, como forma de protestar contra a
exploração absurda da classe pelas operadoras e a mercantilização predatória da
Odontologia.
É inaceitável que as operadoras nos
imponham valores aviltantes, querendo,
com isso, que passemos a prestar um serviço à população de segunda, terceira e
quarta classe, na maioria das vezes subsidiando os procedimentos para garantir
o atendimento aos usuários de planos
odontológicos.
A Odontologia brasileira está entre

as melhores do mundo, porém não conseguimos levar essa excelência à maior
parte da população, pois as operadoras
só pensam no lucro pelo lucro. Os brasileiros têm o direito legal e de fato de
acesso a essa qualidade alcançada pela
Odontologia, adquirida com muito empenho e dedicação de todos os cirurgiões-dentistas brasileiros.
Somente ações organizadas, com entidades fortes e com alto poder de representatividade, poderão solucionar os
mais graves problemas da Odontologia.
As decisões individuais terão que ser
substituídas pelas ações coletivas, pois a
maioria dos graves problemas enfrentados pelos profissionais é comum.

A participação de todos os cirurgiões-dentistas do Brasil é imprescindível.
Vamos garantir os atendimentos de urgência a todos os usuários de planos
odontológicos. Devemos sair das paredes
de nossos consultórios, parar de nos lamentar pelas dificuldades, arregaçar as
mangas e sair em defesa da nossa profissão, com empenho e muita participação,
a fim de garantir à população a prestação
de serviços com qualidade e a valorização
da Odontologia.
A paralisação do dia 25 é uma ação
conjunta das entidades odontológicas nacionais – FIO, CFO, ABO Nacional, FNO e
ABDC.

Reunião em Brasília, nos dias 29 e 30 de setembro, aprovou a realização do VIII Confio

Foto: FIO

Os dirigentes da FIO e dos sindicatos filiados realizaram a terceira assembleia ordinária deste ano, desta vez em Brasília (foto). A programação contou com palestra sobre Saúde do Trabalhador em Saúde Bucal e informes
sobre Mesa de Negociação, CBHPO, projetos em tramitação no Congresso,
tramitação da EC 29 e ações das entidades odontológicas nacionais, entre
outros assuntos. A realização do VIII Congresso da FIO em 2012 também foi
discutida, assim como o planejamento da paralisação prevista para o próximo dia 25/10, em protesto contra a baixa remuneração paga pelos planos
odontológicos.

Redução da carga horária dos
profissionais da Saúde da Família
As entidades odontológicas nacionais são contrárias à portaria do Ministério da Saúde que diminui a carga horária para os
profissionais da Saúde da Família, por entenderam que o documento promove o desvirtuamento da estratégia de Saúde da Família, bem como ocasiona a perda do referencial, do vínculo e o
compromisso entre a ESF e a população, causando limitação de
acesso.
Ainda de acordo com a avaliação das entidades odontológicas, faltou discutir a portaria junto ao controle social, sendo o
seu conteúdo tratado sem a profundidade necessária para atingir
as reais causas das dificuldades existentes na fixação de profissionais. Outro aspecto apontado pelas entidades odontológicas é
a interferência no fortalecimento da atenção primária em saúde
que, inclusive, é meta prioritária constante da proposta da política nacional de saúde do Ministério.
Diante disso, as entidades conclamaram o Ministério da Saúde
a suspender a portaria e reabrir a discussão com os segmentos
envolvidos, visando a apontar outras saídas que não sejam os
constantes da portaria.
(Com informações de Michelle Calazans, assessora de comunicação do CFO)

Senado homenageou 21 anos do SUS
O presidente do SODF, Aroldo Pinheiro de Moura Neto,
representou a FIO na solenidade promovida pelo Senado
Federal, no último dia 19 de setembro, para homenagear os
21 anos de criação do Sistema Único de Saúde (SUS). As raízes do SUS remetem aos anos 70, década em que ocorreu a
chamada Reforma Sanitária, movimento que envolveu profissionais, universidades e o movimento sindical, na certeza
de que era preciso mudar radicalmente o sistema vigente.
As diretrizes da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, orientaram a redação do capítulo da Saúde na Constituição de 1988. Dois anos mais tarde, a Lei n.º
8.080, de 19 de setembro de 1990, marcou o início das atividades do SUS.
Os participantes da solenidade concordaram na avaliação
de que, após mais de duas décadas, é indiscutível o balanço
positivo da construção de um sistema público, de cobertura
universal que ampliou consideravelmente o acesso a ações
e serviços de saúde. O SUS é uma das mais importantes políticas de garantias sociais já implantadas no mundo. É um
patrimônio dos brasileiros, que precisa ser defendido.
Porém, ao completar 21 anos, o SUS enfrenta o desafio
de fazer frente a uma demanda que não para de crescer,
com orçamento apertado e problemas de gestão, apontaram os debatedores convidados para o evento.
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Mensagem do presidente
É sempre uma sensação agradável concluir a edição de mais um
jornal do SODF, principalmente porque estamos conseguindo cumprir o
compromisso de manter uma certa
regularidade na distribuição deste
informativo. Não é um trabalho fácil, não porque faltem notícias – ao
contrário, o Sindicato tem atuado
bastante em prol dos cirurgiões-dentistas e há muitas coisas a informar. O problema é a disponibilidade
limitada de tempo dos colegas que
integram a diretoria para assumir
a grande quantidade de tarefas cotidianas do SODF. Nesse aspecto,
uma boa notícia que divulgamos
nesta edição é a criação do Regime
Jurídico dos Servidores do GDF, que,
entre outros avanços, permitirá a liberação de dirigentes para o trabalho sindical.
E por falar em trabalho e compromisso cumprido, destacamos
nas páginas 4 e 5 a realização do
2.º Congresso do SODF, em agosto
último. O Sindicato esforçou-se bas-

tante para que o evento alcançasse o êxito pretendido, e aproveita
para agradecer publicamente aos
palestrantes e outros convidados
que prestigiram essa iniciativa. Ao
mesmo tempo, não podemos deixar
de reforçar a importância da participação dos cirurgiões-dentistas nas
atividades promovidas pelo SODF.

Eventos como o nosso Congresso e
outros direcionados à organização
das nossas lutas precisam ter o envolvimento da categoria. Se essa
participação se tornar rotineira, o
Sindicato terá mais força para defender os direitos e interesses de
todos.
Outro evento destacado nesta edição, e no qual o SODF teve o
prazer de estar presente, foi a posse do colega Swedenberger Barbosa
como membro titular da Academia
Brasileira de Odontologia. Parabenizamos Berger, um dos fundadores
do Sindicato e da FIO, pelo merecido
reconhecimento à inestimável contribuição que ele tem dado à Odontologia brasileira.
É isso, colega cirurgião-dentista:
com a sua participação, não há dúvida de que podemos conquistar dias
melhores para a nossa profissão e
parabéns a todos pela passagem do
dia do Cirurgião-Dentista.
Aroldo Pinheiro de Moura Neto
Presidente

Jurídico

Servidores começam a receber diferença da
gratificação natalina de 2005 e 2006
Cerca de 40 cirurgiõs-dentistas
da SES-DF, divididos em 10 grupos,
integram essa ação ajuizada pelo
SODF. Quatro colegas já receberam
os valores devidos: Letícia Rodrigues
de Menezes Canellas,
Josélia Ribeiro de Menezes, Luciane Guimarães
Cruvinel Palos Tillmann e
João Antônio Fonseca G.
Dias. Os outros grupos
ainda estão em andamento, alguns já em fase
de expedição do alvará
para depósito dos valores
em conta corrente.
O
cirurgião-dentista
João Antônio Fonseca
(foto), lotado no HRAS,
conta que foi uma ação tranquila e rápida, e o único trabalho que teve foi
levar a documentação ao Sindicato e
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depois informar o número da conta para depósito do dinheiro. “Uma
das vantagens de ser sindicalizado
é poder contar com a defesa ágil e
de qualidade oferecida pelo SODF,
por meio de advogados reconhecidamente
eficientes. Gostaria de
destacar também que o
Sindicato está sempre
atento aos nossos direitos e nos procura quando acha conveniente ingressar na Justiça com
alguma ação; foi assim
no meu caso, pois eu
desconhecia que tinha
direito a essa diferença. Também estou na
ação do tíquete-alimentação e espero que o resultado seja tão bom
quanto o da gratificação natalina.”

Devolução de desconto
previdenciário indevido
O Sindicato tem conseguido êxito
em quase todos os processos, iniciados em 1999, que requerem a devolução do percentual descontado indevidamente para a Previdência Social,
no período de julho de 1994 a julho
de 1999, dos cirurgiões-dentistas das
Secretarias de Saúde e de Educação.
O correto seria descontar 6%, mas as
duas instituições vinham descontando
percentuais maiores. Os CDs que fazem parte desses processos podem
procurar o SODF para obter mais informações.

Gratificação de Desempenho
Organizacional – GDO
Acatando parecer da assessoria
jurídica do Sindicato, os cirurgiões-dentistas presentes à assembleia
realizada no último dia 31 de agosto
decidiram não ingressar com a ação
requerendo o pagamento da GDO.

