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10 anos de luta

Cirurgiões-dentistas da SeS-df conquistam 
finalmente a reestruturação da carreira

Em sessão bastante movi-
mentada na noite de quar-
ta-feira, 11/09, os deputa-

dos distritais aprovaram diversos 
projetos de lei que reestruturam 
várias carreiras de servidores do 
GDF, entre elas a dos cirurgiões-
-dentistas. A votação foi acompa-
nhada pelos dirigentes do SODF e 
dezenas de colegas da Secretaria 
de Saúde, que presenciaram a 
conclusão de uma luta de vários 
anos conduzida pelo Sindicato.

O projeto de lei aprovado na 
Câmara Legislativa – n.º 1.597/13 
– traz anexas as tabelas salariais 
que passam a valer a partir de 1.º 
de setembro de 2013 e os reajus-
tes previstos para 2014 e 2015 
(veja na última página).  Depois da 
publicação no Diário da Câmara 
Legislativa, a lei será sancionada 
pelo governador, com efeitos fi-
nanceiros na folha de pagamento 
de 5 de outubro.

Além da questão financeira, 
consta no projeto de reestru-
turação a redução do número 
de referências na tabela, de 25 
para 18, o que possibilitará ao 
cirurgião-dentista atingir o fim da 
carreira com 18 anos de trabalho.

Os cirurgiões-dentistas da 
Secretaria de Educação também 
foram contemplados no projeto: a 
partir de agora, passam a integrar 
a mesma carreira dos colegas da 
Secretaria de Saúde, fazendo jus, 
portanto, à mesma tabela salarial. 

Carlos Gandra/CLDF

SODF



É importante lembrar que o 
projeto enviado pelo governador 
Agnelo Queiroz à Câmara Legis-
lativa resultou de intensas ne-
gociações com o GDF e passou 
pelo crivo dos cirurgiões-dentis-
tas da SES-DF em assembleias 
realizadas pelo Sindicato. Com 
o encaminhamento do projeto, 
o governador cumpre o compro-
misso firmado em 2009 com a 
categoria odontológica. O SODF 
reconhece o esforço do governo 
nesse processo, uma vez que 
a reestruturação da carreira re-
sulta em impacto nas contas do 
GDF, e entende que o governa-
dor fez o que era possível neste 
momento. 

Também precisa ser destacado 
o decisivo apoio do secretário de 
Estado da Casa Civil, Sweden-
berger Barbosa, à luta dos cirur-
giões-dentistas. Ele foi o principal 
interlocutor da categoria junto ao 
governo, atuando no sentido de 
convencer os secretários de ou-
tras áreas quanto à necessidade 
de valorização da carreira por 
meio da reestruturação.

Por fim, o SODF não poderia 
deixar de registrar um agradeci-
mento especial aos parlamenta-
res que abraçaram a nossa causa 
na Câmara Legislativa, especial-
mente os deputados Joe Valle – 
que apresentou moção de apoio 

às reivindicações dos cirurgiões-
-dentistas assinada por todos os 
seus pares –, Arlete Sampaio e 
Chico Vigilante, apoiadores de 

longa data das lutas dos servi-
dores públicos, bem como aos 
demais deputados que votaram 
favoravelmente ao projeto.

A luta pela incorporação da GAO foi uma das etapas do processo que culminou na aprovação do PL n.º 1.597/13
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Breve histórico da luta pela reestruturação



Faço questão de di-
rigir-me pessoalmente 
a todas as pessoas que 
estiveram envolvidas 
nesse longo processo, 
que felizmente termina 
de forma vitoriosa. Rei-
tero os agradecimen-
tos acima, mas quero 
ressaltar o papel dos 
cirurgiões-dentistas nessa que 
foi, sem dúvida, a nossa mais 
importante luta nos últimos anos. 
Nos momentos decisivos, sem-

pre pudemos contar 
com a participação e a 
mobilização dos cole-
gas. Foi isso que deu 
força ao Sindicato para 
superar os obstáculos 
que naturalmente sur-
gem em um processo 
com esse grau de difi-
culdade.

Essa experiência mostrou que 
o SODF precisa continuar sendo 
fortalecido dia a dia, e isso se faz 
com a participação ativa de cada 

um dos nossos filiados. Dessa for-
ma, é fundamental que os colegas 
que ainda não se sindicalizaram 
façam isso o quanto antes. O 
Sindicato está de portas abertas 
para todos; tenho a convicção de 
que, unidos em nossa entidade de 
classe, podemos conquistar avan-
ços ainda maiores.  Pense nisso!

Mais uma vez, obrigado a 
todos!

Aroldo Pinheiro de Moura Neto
Presidente do SODF

Uma breve mensagem do presidente
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A mobilização 
da categoria foi 
fundamental 
para o sucesso 
da luta  

Carlos Gandra/CLDF e Fábio Rivas/CLDF)




