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

Eleitos no dia 2 de outubro, os 
integrantes da chapa “O DF 
no caminho certo: consolidar 

conquistas e ampliar as lutas” de-
verão assumir a diretoria do Sindi-
cato dos Odontologistas no dia 5 
de novembro. Dos 493 associados 
em condições de votar, 163 partici-
param da eleição, que referendou 
também a chapa única inscrita para 
a diretoria da Federação Interes-
tadual dos Odontologistas, tendo 
na presidência o cirurgião-dentista 
José Ferreira de Campos Sobrinho, 
integrante da atual diretoria e dire-
tor do SOERN.

Dentre as propostas de trabalho 
da nova gestão estão a continui-
dade da luta pela conclusão do 

Chapa eleita para a gestão 2013/2016 
toma posse no próximo dia 5

Presidente: José Arnaldo 
Pereira Diniz
Vice-presidente: Kilderson 
Bezerra Silva
Secretária-Geral: Daniella 
Gonçalves Torres
Tesoureiro: Helmer José 
Chaves Lopes
Secretaria de Convênios 
e Credenciamentos: João 
Carlos Santos Tavares e 
Edevaldo Vilela
Secretaria de Assuntos 
Jurídicos e Trabalhistas: 
Aroldo Pinheiro de Moura 
Neto e Paulo Sergio dos Santos Queiroga
Secretaria de Formação e Política Sindical: 
Patrícia Zampronha Moraes e Jeovânia Rodrigues 
Silva
Secretaria de Saúde do Trabalhador e Condições 
de Trabalho: Maria de Fátima Cardoso
e Valéria Ribeiro Villatore        
Secretaria de Comunicação, Social, Esporte e 

processo de equiparação salarial 
entre os cirurgiões-dentistas e os 
médicos do GDF e pelo respeito 
ao concurso público como único e 

legítimo meio de acesso aos cargos 
no SUS-DF; ampliação dos Acordos 
Coletivos de Trabalho, como forma 
de regularizar a situação trabalhista 
de vários colegas empregados e 
de lutar contra as condições pre-
cárias de trabalho; manutenção do 
diálogo com as empresas de con-
vênios e credenciamentos para a 
implantação gradativa da CBHPO; 
e promoção de atividades com os 
cirurgiões-dentistas autônomos, 
conscientizando-os da importância 
da participação no Sindicato.

A atual diretoria agradece a todos 
os colegas que participaram da elei-
ção e que, com seu voto, legitimaram 
o processo democrático de escolha 
de nossos representantes sindicais.

Composição da nova diretoria do SODF

Cultura: Letícia Costa Santos e Natan Guterman
Secretaria de Atenção às Pessoas Jurídicas: 
Roger Oliveira Paiva e Tatiana Pereira Vasconcelos     
Conselho Fiscal efetivos: Adhemar Paoliello Freire, 
Sebastião Viana Palhares e Gilson Marra Goulart
Suplentes: Helenise Aparecida Bernardes de 
Oliveira, Reuben Lucena Moraes e Luciana 
Guimarães

Comissão eleitoral finalizando
a apuração dos votos



l 21/10 – Ação voltada para a prevenção de doen-
ças bucais. Das 8h às 19h, na Rodoviária do Plano 
Piloto, Praça do Relógio, em Taguatinga, e Centro 
de Ceilândia.

l 22/10 – Ciclo de palestras itinerantes, com a 
participação de professores renomados.

l 23 e 24/10 – Atividades culturais e de entrete-
nimento.

l 25/10 – Sessão solene na Câmara dos Deputados 
em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista, e o 
tradicional Baile do Dentista, no Espaço da Corte. 
(Os convites podem ser adquiridos na sede do 
Sindicato.)

Cirurgiões-dentistas promovem paralisação 
nacional no dia 25 de outubro

Pelo quinto ano consecuti-
vo, os cirurgiões-dentistas 
vão promover uma para-

lisação nacional para protestar 
contra os abusos e as ilegalida-
des das operadoras de planos 
odontológicos. Organizado pela 
Comissão Nacional de Convê-
nios e Credenciamentos (CNCC) 
– formada pela Federação In-
terestadual dos Odontologistas 
(FIO),  Associação Brasileira de 
Cirurgiões Dentistas (ABCD), 
ABO Nacional, Conselho Fe-
deral de Odontologia (CFO)  e 
Federação Nacional dos Odon-
tologistas (FNO) –, o protesto 
visa a sensibilizar os colegas 
e a sociedade sobre a grave 
situação do mercado de planos 
odontológicos. 

O material de divulgação e 
convocação da categoria para 
participar da manifestação 
avisa que “Estamos tentando 

construir um movimento siste-
mático e permanente de mo-
bilização, até que alcancemos 
um patamar digno e justo para 
todos. Temos que aproveitar 
essa ótima oportunidade para 
convocarmos os colegas para 
irem pra dentro das nossas 
entidades, de forma a discutir 
e decidirmos juntos os destinos 
do mercado de convênios e 
planos odontológicos. A decisão 
deve ser coletiva, por isso sua 
participação é essencial”.

Uma carta aberta aos usuá-
rios e clientes esclarece as prin-
cipais razões do movimento. As 
entidades pretendem contatar a 
imprensa para que as circuns-
tâncias que estão levando a 
categoria à paralisação sejam 
divulgadas à sociedade sem 
distorções ou inverdades. Veja 
no site da Federação a íntegra 
da carta. 

No Distrito Federal
A Rodoviária do Plano Piloto foi 

o local escolhido pela Comissão 
Estadual de Convênios e Creden-
ciamentos para promover a ma-
nifestação contra os abusos dos 
planos de saúde odontológicos 
privados. O protesto está marca-
do para o dia 25 de outubro, na 
plataforma B, das 10h às 15h. Um 
panfleto explicando os motivos da 
paralisação está sendo prepara-
do para ser entregue durante o 
protesto. O texto destaca a baixa 
remuneração e o não pagamento 
pelos procedimentos odontológi-
cos realizados (glosas), a falta de 
peritos regionais de alguns planos 
e a exclusão de profissionais sem 
justificativas.

O SODF ressalta a impor-
tância da participação de todos 
os profissionais que atendem 
convênios nessa mobilização 
nacional.

Semana da Saúde Bucal  
Além do protesto contra os abusos dos planos de saúde odontológicos, 

a Semana da Saúde Bucal terá as seguintes atividades:



Assembleia aprova compra
de sala para o SODF

Uma antiga meta do Sin-
dicato está para ser con-
cretizada. No dia 8 de 

outubro, a diretoria realizou 
assembleia geral extraordinária 
para submeter aos associados 
a proposta de aquisição da sede 
própria da entidade. O imóvel 
está localizado no Setor Comer-
cial Sul, Quadra 2, Edifício Serra 
Dourada, sala 711. Tem 70 me-
tros e custará R$ 315 mil.

O presidente do Sindicato ex-
plicou que a conquista da sede 
própria era um objetivo antigo do 
SODF, e que agora as circuns-

A aposentadoria especial 
é aquela em que o servidor 
precisa comprovar 25 anos 
em regime de insalubrida-
de ou periculosidade. Essa 
aposentadoria está em vigor 
e é necessário solicitar esse 
tempo, esclarece o Jurídico 
do Sindicato. Porém, a SES-
-DF entende que nesses 
casos não há integralidade 
nem paridade de remunera-
ção. Dessa forma, a Secre-
taria calcula a aposentadoria 
do servidor pela média dos 
80% maiores salários e faz 
o reajuste anual com base 
na legislação válida para 
os aposentados do Regime 
Geral da Previdência. 

O Instituto de Previdência 
do GDF (IPREV) baseia-se 

na Lei n.º 10.887, bem como 
na Lei n.º 8.213 (da iniciativa 
privada), conforme enten-
dimento e interpretação do 
Mandado de Injunção. Dian-
te do prejuízo causado aos 
servidores, o Sindicato dos 
Odontologistas está tentando 
reverter esse posicionamento 
do IPREV, por meio de uma 
comissão formada para dis-
cutir a aposentadoria especial 
no âmbito do GDF.

Ainda de acordo com o Ju-
rídico do SODF,  a conversão 
de tempo especial em comum 
está suspensa no momento, 
no âmbito do GDF, devido 
a um julgado do STF que 
considerou não caber essa 
conversão em Mandado de 
Injunção. Assim, se prevale-

cer esse entendimento, as 
aposentadorias voluntárias 
que foram concedidas desse 
modo poderão ser revistas. 
O Sindicato trabalha, junto 
com o SINDMEDICO, para 
que a Secretaria de Saúde 
reveja esse entendimento. A 
situação, portanto, é esta: a 
aposentadoria especial está 
em vigor, porém o tempo de 
conversão de especial em co-
mum está suspenso no GDF.

Outra s i tuação que o 
SODF tenta solucionar diz 
respeito à prática equivoca-
da da SES-DF de não pagar 
o adicional de insalubridade 
em casos de afastamentos 
como férias, atestado mé-
dico, licença-maternidade e 
outros. 

Aposentadoria especial

SODF tenta reverter posicionamento 
da SES-DF que traz prejuízo a servidores

tâncias permitem a aquisição 
da sala sem endividamentos, 
pois serão utilizados os recursos 
existentes em caixa. Com a apro-

vação da assembleia, a diretoria 
do Sindicato está autorizada a 
finalizar os trâmites legais para 
a compra do imóvel.



No último dia 22 
de setembro, o 
SODF promoveu 

uma animada feijoada 
para comemorar a vitória 
dos cirurgiões-dentistas 
da SES-DF e da SEE-
DF com a reestruturação 
da carreira. O evento foi 
prestigiado pelo governador 
Agnelo Queiroz, pelos 
secretários da Casa 
Civil, Swedenberger 
Barbosa, da SEAP, Wilmar 
Lacerda, e da SES-DF, 
Rafael Barbosa, além dos 
deputados Chico Vigilante 
e Joe Valle, e outras 
autoridades.
Registramos um importante 
momento na consolidação 
de nossa luta para alcançar 
a igualdade salarial com 
os médicos, sobretudo 
pelo discurso da cúpula 
do GDF reconhecendo 
essa injustiça há muito 
tempo promovida contra os 
cirurgiões-dentistas.

Cirurgiões-dentistas comemoram 
reestruturação da carreira


