Setembro de 2010

Diretoria faz balanço da gestão 2007/2010
Trabalhando para os cirurgiões-dentistas do
serviço público, do setor privado e os autônomos
Está marcada para o próximo dia 6 de outubro a eleição da diretoria e do conselho fiscal do Sindicato dos Odontologistas
para o triênio 2010/2013. É o momento, portanto, de prestar contas à categoria do trabalho realizado nesses três anos
pela atual diretoria, eleita em outubro de 2007.

Conquista de reajustes salariais para os profissionais da SES-DF
Depois de conquistar reajuste salarial de 10% em setembro de 2008, o
Sindicato enfrentou grande dificuldade
para obter novo aumento em 2009.
Em março deste ano, depois de uma
intensa mobilização dos profissionais e
do Sindicato, o GDF finalmente alterou
as tabelas de vencimentos dos profissionais com a incorporação parcial da
GAO, sendo 65% retroativos a dezembro de 2009 e 100% a serem pagos em
setembro de 2010 – esta última parcela
virá no próximo contracheque .

Essa luta foi intensificada depois que a
SES-DF concedeu, em 2009, a incorporação de gratificação de atividade apenas
aos médicos da instituição. A medida
aprofundou ainda mais a distância entre
os vencimentos das duas categorias e a
reação do SODF foi imediata.
À espera da
diferença da GAO
A diferença referente aos 70% da
GAO ainda não incorporados aos salários está em processo de negociação.

ACTs negociados em outras instituições
O SODF iniciou negociações para
firmar acordos coletivos de trabalho
em instituições como o Sesi, Seconci
e Sesc. Neste último, o ACT válido até
30 de abril de 2011 assegurou reajuste

salarial de 4% a partir de maio de 2009,
com pagamento no mês de novembro,
e 3% em maio de 2010, incidindo sobre os salários vigentes em 30 de abril
deste ano.

O Sindicato reuniu-se com a secretária
de Saúde em junho último para tratar
do assunto. Ela solicitou à GEON que
providenciasse o estudo do impacto financeiro a fim de continuar negociando
com o SODF. Estamos, portanto, aguardando o resultado desse estudo.
O Sindicato continua a luta principal
dos cirurgiões-dentistas da SES-DF,
que é o retorno da isonomia salarial
com os médicos. A reivindicação foi
apresentada à secretária de Saúde
nessa mesma reunião.
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Mensagem da diretoria
D

Certeza do dever cumprido

irigir uma entidade sindical, ao contrário do que muitos imaginam, não
é uma tarefa fácil. São numerosas
as demandas rotineiras da categoria, mas
não se pode atuar apenas com esse foco.
O Sindicato tem outras funções além de
intermediar a solução de questões trabalhistas e negociar melhorias salariais com
os empregadores. É igualmente importante investir na atualização dos profissionais,
defender projetos nas casas legislativas,

trabalhar por remuneração digna também
para os autônomos, barrar a constante
ameaça de terceirização dos serviços de
saúde, buscar convênios e parcerias que
possam trazer benefícios aos associados,
entre outras ações.
A diretoria do Sindicato dos Odontologistas está prestes a encerrar o atual
mandato. Foram três anos de muitos desafios, valiosas conquistas e algumas expectativas frustradas. O mais importante,

no entanto, é que não faltou vontade de
trabalhar. Foi preciso, muitas vezes, sacrificar horas de lazer, de estar com a família
ou investindo na carreira. Isso porque não
há diretores liberados para a atuação no
Sindicato. Mas quem aceitou o desafio
se dedicou ao máximo, e hoje podemos
dizer que a atual diretoria correspondeu
favoravelmente à confiança dos colegas
que a elegeram em 2007, como comprova
o rápido balanço publicado nesta edição.

Defesa dos serviços públicos de saúde bucal
l Participação em comissão especial na
Câmara Legislativa que discutiu a política de saúde bucal do DF. O Sindicato
aproveitou a oportunidade para reiterar
a defesa do SUS, o respeito às suas
diretrizes e princípios, e a execução do
Programa Dentista na Escola no âmbito
da Secretaria de Saúde, evitando duplicidade de ações, favorecendo a integralidade e um serviço capaz de promover
a saúde da população.

EXPEDIENTE

l Luta contra a aprovação do projeto
de lei que permitiu ao GDF estabelecer
contrato de gestão com pessoas jurídicas
de direito privado e sem fins lucrativos na
área de saúde, mecanismo que da legalidade à utilização de mão de obra indireta.
O recente impasse envolvendo o contrato
de gestão do Hospital Regional de Santa
Maria por uma entidade privada mostra
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a posição acertada do SODF quanto a
essa questão.
l Apresentação de propostas ao Governo do Distrito Federal para atendimento aos escolares.
l Denúncias constantes do descaso
com a saúde bucal nos governos Arruda
e no atual.
l Realização, em parceria com a ABODF, do Fórum sobre Políticas Públicas
para a Saúde Bucal no DF, durante o
XIII Congresso Internacional de Odontologia da ABO-DF.
l Apoio à regulamentação das profissões de técnico em higiene dental (hoje
técnico em saúde bucal) e auxiliar em
saúde bucal.

l Conquista de vaga titular no Conselho de Saúde do DF, na representação
dos trabalhadores em saúde.
Cursos

l II Curso de Especialização em
Odontologia do Trabalho, no primeiro
semestre de 2008.
l Auditoria em Saúde (em parceria com
a Unieuro).
l II Curso de Aprimoramento – direcionado aos cirurgiões-dentistas da
rede pública de saúde do DF, com
certificado válido para a gratificação
de titularidade no Plano de Carreira
da SES. O curso aconteceu nos meses
de abril, maio e junho deste ano, com
apoio do CRO-DF.
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Luta resultou em melhorias
nos serviços prestados pela SES-DF

O

Sindicato mobilizou a categoria nos
processos de negociação com a
SES-DF visando à melhoria das
condições de trabalho e de atendimento na
instituição. Como resultado, a Secretaria
adquiriu consultórios para equipar todos os
Centros de Saúde, Unidades de Saúde Bucal do PSF e CEOs, além de diversos outros
equipamentos e materiais; contratou CDs e
técnicos de higiene dental concursados e
reformou várias unidades.

Assessoria jurídica
O Sindicato patrocina ações na Justiça
em questões de interesse da categoria,
como recuperação de expurgos decorrentes de planos econômicos, periculosidade,
insalubridade e outros. As ações trabalhistas
são gratuitas e estão a cargo do advogado
Marco Antônio Bilibio Carvalho, da Advocacia Riedel, uma das mais bem conceituadas
no DF.
A atual gestão firmou contrato também
com o escritório da advogada Simone de
Sousa Torres, dessa vez para a prestação
de assistência nas áreas trabalhista-patronal
e previdenciária.

Situação da saúde bucal
da SES-DF em 2007

Aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição
Centro de Saúde n.º 03
(Samambaia) em 2009

Vitória do SODF
Liminar suspendeu os descontos
da GCET e GAB nos períodos de
férias e licenças previstas em lei
A Assessoria Jurídica do SODF, por meio
da Advocacia Riedel, ingressou com ação
judicial objetivando o restabelecimento do
pagamento de gratificações suprimidas,
tendo sido concedida liminar no processo
n.º 2010.01.1.101402-9, que tramita na 8.ª
Vara de Fazenda Pública, determinando ao
Distrito Federal que se abstenha da prática
de suspender o pagamento da Gratificação
de Ações Básicas de Saúde (GAB) e da
Gratificação por Condições Especiais de
Trabalho (GCET), no caso de gozo de
férias e licenças previstas em lei: médica,
acompanhamento, maternidade e adoção.
Os efeitos da liminar se estendem exclusivamente aos filiados do SODF.
Na referida decisão, o Juiz ressaltou a
natureza das gratificações criadas pelas
Leis Distritais n.º 318/92 e nº 2.339/99,
ressaltando que os servidores fazem jus à
percepção das gratificações mesmo que no
gozo de férias e licenças.

Como resultado do mandado de injunção interposto pelo SODF, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu o direito dos
cirurgiões-dentistas da SES-DF à contagem especial do tempo de serviço insalubre prestado no período estatutário.
O Sindicato aguarda o julgamento do
mandado de injunção impetrado em favor
dos CDs do serviço público federal que tra-

balham na base territorial da entidade; no
último dia 3 de setembro, o SODF promoveu
palestra para esclarecer e divulgar a situação atual do mandado de injunção.
O Sindicato também realizou palestras sobre previdência e aposentadoria
abertas a todos os CDs, com ótima
participação dos colegas, inclusive os
autônomos.

Atendimento a pacientes
especiais agora tem procotolo
Sindicato, CRO-DF e ABODF realizaram, em 25 e
26 de fevereiro de 2010,
o Fórum de Atendimento
Odontológico a Pacientes
Especiais, cujas palestras
e discussões serviram de
base para a elaboração
do Protocolo para
Atendimento Odontológico
em Ambiente Hospitalar
a Pacientes com
Necessidades Especiais.
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Foto: CRO

Aroldo Pinheiro, diretor do SODF, e
Dr. Júlio César (CRO-DF) na entrega do protocolo
ao promotor Diaulas Ribeiro (Prosus)
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Acompanhamento de projetos no Congresso
l Intensa negociação para as-

segurar a aprovação do PL n.º
422/2007 (foto), que inclui serviços ocupacionais odontológicos
nos serviços de saúde e segurança do trabalho, viabilizando a
consolidação da Odontologia do
trabalho. Além deste, o SODF
acompanha a tramitação dos
seguintes projetos:
l PL n.º 3.834/08, que atualiza
o piso salarial para R$ 7 mil
l PL n.º 1.220/07, que dispõe
sobre a elaboração da tabela
de honorários médicos e odontológicos como base mínima para contratos com operadoras de saúde
l PLC 79/02, que trata da jornada de trabalho no serviço público
l PL n.º 4.888/08, que dispõe sobre a inclusão de CDs nas UTIs
l PL n.º 5.391/05, que trata das medidas a serem adotadas no traumatismo dentário
ocasionado por práticas esportivas.

DRT promove fiscalização em clínicas
para regularizar situação de cirurgiões-dentistas
Desde o ano passado, o Sindicato vem
encaminhando à Delegacia Regional do
Trabalho as denúncias que recebe acerca
de irregularidades trabalhistas em clínicas
particulares. No dia 21 de julho de 2009, a
DRT realizou fiscalização na clínica odontológica do Clube da Saúde, onde estavam
sendo pagos aos cirurgiões-dentistas salários inferiores ao piso estipulado em lei.
Em fevereiro e abril deste ano, agentes
da DRT visitaram duas outras clínicas odontológicas para averiguar denúncias de falta

de vínculo empregatício formal e outras situações que infringem a legislação trabalhista,
além da ausência de responsável técnico.
A ação deverá ser concluída em breve pela
Delegacia Regional do Trabalho.
É importante que os profissionais levem
ao conhecimento do Sindicato eventuais
irregularidades na empresa em que trabalham, pois somente assim a DRT poderá
agir para que os direitos trabalhistas sejam
respeitados. O denunciante não precisa se
identificar.

Luta pela implantação do plano
de saúde para os servidores do GDF
A lei que criou o plano de saúde para os servidores públicos civis e militares do GDF foi
sancionada em 8 de junho de 2009. O Sindicato conta com um representante na equipe
responsável pela implantação do plano de saúde e do INAS.

ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRETORIA E O
CONSELHO FISCAL DO SODF, GESTÃO 2010/2013
Data: 6 de outubro de 2010, quarta-feira, das 8h às 19h
Locais de votação: ABO-DF, Conjunto Nacional e
Delegacia do CRO-DF em Taguatinga

Participe! Fortaleça seu Sindicato e as nossas lutas!
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Convênios e
credenciamentos
l Participação ativa na Comissão Estadual
de Convênios e Credenciamentos, que atua
para melhorar a relação/remuneração dos
cirurgiões-dentistas com os planos odontológicos e está empenhada agora na implantação
da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Odontológicos (CBHPO)
l Impressão e envio da tabela com os
VRPOs a todos os CDs sindicalizados.
l Incentivo à adesão dos cirurgiõesdentistas à Associação dos Médicos de
Hospitais Privados do DF (AMHPDF).

Novo site: mais interação
com a categoria
Um site mais interativo, com novos
serviços e espaço para recebermos as
solicitações, sugestões e críticas dos sindicalizados, foi desenvolvido pela atual
diretoria. Aguarde!

Convênios e parcerias

A atual gestão do SODF conseguiu
firmar interessantes convênios e
parcerias para os associados: Medial
Saúde, Fábrica Forte Seguros, Unieuro,
Projeção, Facibra, La Salle e Objetivo.

Saúde do trabalhador

Participação no I Fórum de Saúde do
Trabalhador, promovido pela CUT, Sindicato
dos Bancários de Brasília e DGB Bildungswek (central sindical alemã).

Aumento do número de
sindicalizados nesse período
É a demonstração de confiança dos profissionais em seu Sindicato e o resultado de
um intenso trabalho desenvolvido em favor
dos CDs das redes particular e pública.

