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Em reunião na Sugetes, Sindicato trata
de nomeações e outras pendências

N

omeação de concursados e
não desconto do adicional de
insalubridade nos casos de
afastamentos e licenças previstos em
lei foram os assuntos principais da
reunião que diretores do SODF tiveram no GDF com a subsecretária de
Gestão do Trabalho e da Educação
em Saúde, Maria Amália Dorsch, no
dia 20 de agosto (foto ao lado).
A respeito dos concursados, a
subsecretária informou que devem
ocorrer nomeações ainda este ano,
porém não na quantidade necessária
para suprir o déficit atual da rede.
Sobre o adicional de insalubridade,
Maria Amália disse que já havia emitido novo memorando determinando
o cumprimento da decisão judicial
que obriga o GDF a não promover o
desconto nos casos de afastamentos
e licenças previstos em lei. A gestora
comprometeu-se ainda a agendar
reunião para tratar das promoções
de alguns colegas que não estão
acontecendo na data correta.

Mobilização

Além da negociação com o GDF,
o Sindicato está organizando com
os aprovados no último concurso
ações para pressionar o governo
a agilizar as nomeações. Reunião
com esse objetivo ocorreu na sede
do Sindicato, no dia 2 de setembro
(foto ao lado).

Licença-prêmio: SODF obtém
liminar contra medida anunciada pelo GDF
No dia 21 de agosto, o desembargador Josaphá Francisco dos
Santos, da 4.ª Vara da Fazenda
Pública, concedeu “antecipação
dos efeitos da tutela recursal para
determinar” ao GDF “que suspenda
a eficácia da resolução” que suspendeu até o fim de 2015 o pagamento da licença-prêmio convertida

em pecúnia aos cirurgiões-dentistas da SES-DF representados pelo
Sindicato dos Odontologistas.
A ação (n.º 2015 0110875755)
foi aberta pelo SODF diante da
decisão do Governo do Distrito
Federal, anunciada no fim de julho,
de suspender temporariamente o
pagamento de licenças-prêmio,

diante da alegada crise financeira
que o governo enfrenta.
Alguns dias antes da decisão favorável ao SODF, outro sindicato de
servidores do GDF havia obtido liminar do Conselho Especial do TJDFT
determinando o pagamento imediato do benefício. No entendimento
do Tribunal, a suspensão é ilegal.

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

Última parcela da reestruturação
reduz distância salarial com os médicos

N

este mês de setembro
está programada a
incorporação da última
parcela da reestruturação
salarial da carreira, conquistada
em setembro de 2013 depois
de 10 anos de luta do Sindicato.
É importante destacar que
essa parcela reduz para 20%
a diferença salarial em relação
à categoria médica. Quando
a reestruturação teve início,
esse percentual era de 43%
em média. Sem dúvida, foi
uma importante conquista da
categoria e o Sindicato está
atento para que a lei seja
cumprida.
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Parceria SODF/Sebrae-DF:
Próxima oficina já está agendada
Diante do sucesso das recentes palestras e oficinas promovidas pelo Sindicato em parceria
com o Sebrae-DF, já está acertada a próxima edição da oficina
com o tema “Gestão financeira
na medida”. Será dos dias 26
a 30 de outubro e as inscrições,
limitadas, já podem ser feitas
pelo telefone 3346 1811.
A oficina anterior, realizada
de 17 a 21 de agosto (foto

abaixo), reuniu 15 cirurgiõesdentistas, que tiveram ainda
duas horas de consultoria
individual com técnicos do
Sebrae no próprio consultório. Tanto as palestras quanto
esse tratamento diferenciado
superaram as expectativas
dos participantes, que fizeram
questão de elogiar a iniciativa
e incentivar a continuidade da
programação.

Sílvio Zerbini
é reconduzido
ao Conselho de
Administração
do Iprev-DF
No dia 24 de agosto, o Fórum dos Servidores Públicos
do DF reuniu-se para escolher
os representantes (conselheiros) titulares e suplentes do
Conselho de Administração
do Instituto de Previdência
dos Servidores do DF, uma
vez que o mandato dos atuais
membros encerra-se em 1.º
de outubro próximo.
Por indicação do SODF, o
nome do colega Sílvio Zerbini foi aprovado para continuar integrando o Conselho no
próximo triênio, que começará no dia 2 de outubro. Os
nomes indicados precisam
ser nomeados pelo governador Rodrigo Rollemberg.
São sete representantes do
governo e sete dos segurados, com seus respectivos
suplentes.

Rozângela Camapum assume a
Coordenação-Geral de Saúde Bucal do MS

P

or meio da Portaria/MS n.º
1.232, publicada no Diário
Oficial da União de 21 de
agosto, a ex-presidente do SODF e
da FIO Rozângela Fernandes Camapum assumiu a CoordenaçãoGeral de Saúde Bucal do Ministério
da Saúde.
A nova coordenadora adianta
que pretende dar continuidade à
Política Nacional de Saúde Bucal,
por meio do Programa Brasil Sorridente implementado no governo
do presidente Lula e mantido, como
prioridade, na gestão de Dilma
Rousseff. A intenção é consolidar,
ampliar e promover os ajustes necessários no Programa, a exemplo
da qualificação da atenção básica.
Rozângela lembra que a última
avaliação do Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB)
apontou a necessidade de qualificar as ações para que estas funcionem plenamente, o que resultará

no aumento da oferta de serviços, tanto
na atenção básica
quanto nos Centros
de Especialidades
Odontológicas. O monitoramento desses
serviços e a capacitação das equipes
de saúde bucal terão
prioridade.
Ela destaca ainda que sua atuação
será focada no princípio da equidade nas políticas
implementadas, permitindo assim
o reforço das ações voltadas às
populações vulneráveis (sistema
prisional, pessoas com deficiência,
moradores de rua e indígenas,
dentre outros), além da ampliação
do atendimento no nível terciário.
Rozângela ressalta que todas as
ações que vierem a ser implementadas na Coordenação-Geral de
Saúde Bucal serão debatidas com

as entidades odontológicas, universidades e com a rede de
serviços no âmbito
municipal e estadual.
Outra atuação
importante se
dará nas relações
institucionais na
esfera do Congresso
Nacional, demais
Ministérios, CONASS,
C O N A S E M S ,
Conselho Nacional
de Saúde etc., visando a ampliar
as ações da Coordenação de
forma integrada com os setores da
sociedade e de governo.
O Sindicato dos Odontologistas
parabeniza a colega e fundadora
da entidade por mais essa conquista em sua trajetória profissional, reconhecidamente voltada
todos esses anos às causas dos
cirurgiões-dentistas e da Odontologia brasileira.

Homenageada pelo CRO-DF
A relevante contribuição de
Rozângela Fernandes Camapum
para a Odontologia no Distrito
Federal foi objeto de reconhecimento público pelo CRO-DF,
que homenageou a fundadora
do SODF com a Medalha de
Honra ao Mérito Odontológico
2015, na categoria “Contribuição
política”. A solenidade de entrega
da medalha ocorreu no dia 25 de
agosto, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Na oportunidade, foram também homenageados os cirurgiões-dentistas
Erica Negrini Lia (“Contribuição
científica”) e Frederico Assis

Salles (“Contribuição social”).
Os nomes dos homenageados
foram indicados pelas entidades
odontológicas do DF.
“Dedico esta homenagem a
todos que historicamente estiveram ao meu lado. Eu não estaria
recebendo essa homenagem
sem o trabalho coletivo de vários
companheiros. Este Troféu, que
muito me orgulho em receber, é
de todos aqueles que estiveram
de mãos dadas nas lutas para fazer da saúde bucal um direito de
cidadania”, enfatizou Rozângela
ao agradecer a homenagem.
(Com informações do CRO-DF)

Na solenidade do CRO-DF, a
homenagem a Rozângela foi
prestigiada pelos diretores do
SODF Edevaldo Vilela, Aroldo
Pinheiro, Helmer Chaves e
Kilderson Bezerra

PEC propõe carreira nacional de médico e dentista
O senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) apresentou proposta
de emenda à Constituição (PEC n.º
116/2015) que cria a carreira nacional de médico e dentista de saúde
da família no sistema público de
saúde. O objetivo é que a União faça

a seleção e a contratação desses
profissionais, possibilitando ainda
a capacitação das duas categorias
para atender a demanda por atenção
básica de saúde.
Para Fernando Bezerra, “com
ou sem programa previsto no pla-

nejamento do governo que estiver
em exercício, esses profissionais
da saúde continuarão atendendo a
população. A estratégia Saúde da
Família deixa, portanto, de ser uma
política de governo para se tornar
uma política de Estado”.

O

Congresso da FIO acontecerá em
outubro, na cidade de Natal, RN

s profissionais de Odontologia
já podem se preparar para o
Congresso da Federação Interestadual dos Odontologistas (CONFIO), que se realizará nos dias 29 e
30 de outubro, no auditório do Hotel
Rifóles, em Natal, RN. Em sua nona
edição, o CONFIO terá como tema O
Mercado de Trabalho na Odontologia:
Desafio Atual Público e Privado.
Durante os dois dias do evento,
profissionais do maior gabarito do
país, da Odontologia pública e privada
e da Academia, estarão debatendo
com os participantes sobre os atuais
desafios da Odontologia brasileira,
com ênfase no mercado de trabalho.
O Congresso da Federação Interestadual dos Odontologistas é um
evento previsto no estatuto da Entidade e é realizado de três em três anos.
Entre os temas das diversas palestras
que serão realizados durante o IX
CONFIO estão a conjuntura política e
econômica e sindical do Brasil; a formação profissional do cirurgião-dentista; o sistema nacional de avaliação;
a entrada do profissional no mercado
de trabalho público e privado; o papel
institucional da Abeno na avaliação da

formação odontológica do cirurgiãodentista; convênios e credenciamentos odontológicos.
Estarão em pauta também a saúde
do trabalhador, com uma visão geral
do problema; as políticas públicas
para a saúde do trabalhador; as doenças profissionais do cirurgião-dentista
e o papel deste profissional como
protagonista da saúde do trabalhador
brasileiro.
Na abertura do evento, dia 29,

serão homenageadas três personalidades da Odontologia com relevantes
contribuições para a profissão. São
elas: Ana Estela Haddad (SP), Vítor
Gomes Pinto (DF) e Fausto Ribeiro
Tancredi (ES).
Para mais informações, contate a organização do evento pelos
telefones: (84) 99965 0346 ou (62)
96863646. Ou ainda pelos emails
soego@terra.com.br, jcampos1605@
gmail.com e odonto@fio.org.br.

Representantes dos
sindicatos filiados
participaram da Reunião
Plenária da Federação
Interestadual dos
Odontologistas, realizada
na sede do Sindicato dos
Engenheiros do Estado de
São Paulo no dia 26 de
agosto. Na pauta, além de
assuntos administrativos
e informes dos Estados,
a realização do IX CONFIO, em outubro deste ano, em Natal, e a
assembleia extraordinária para mudança do Estatuto da entidade

CNTU promoveu o II Seminário
Internacional de Integração
Foi realizado nos dias 27 e 28 de
agosto, na sede do Sindicato dos
Engenheiros de São Paulo, o II Seminário Internacional de Integração
dos Trabalhadores Universitários,
promovido pela CNTU por intermédio da Diretoria de Relações Internacionais, sob a responsabilidade do
cirurgião-dentista Wellington Moreira
Melo, diretor da Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO). O
presidente do SODF, José Arnaldo
Pereira Diniz, que estava na capital
paulista para a Plenária da FIO,
participou também desse evento.
O Seminário traçou um panorama sobre trabalho e organização
sindical na América Latina e no
âmbito dos BRICs, tendo como foco

os profissionais de formação universitária representados pela CNTU.
Na abertura do evento, Wellington Melo falou da importância dos
assuntos que seriam abordados
durante as diversas palestras nos
dois dias de seminário. O diretor
-adjunto do escritório da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) no Brasil, o norte-americano
Stanley Gacek, falou sobre o
funcionamento do órgão no país.
A ferrovia que ligará os oceanos
Atlântico e Pacífico, passando por
Brasil e Peru, o Grande Canal Interoceânico da Nicarágua, o sindicalismo internacional e no Mercosul e
o protagonismo dos trabalhadores
universitários na construção dos

BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul) também foram temas debatidos durante o encontro.
Entre os palestrantes, representantes da Argentina, Uruguai,
Nicarágua, Peru e Brasil. No painel
sobre os BRICS, fechando o Seminário, os participantes presenciaram
um ótimo embate de ideias e visões
protagonizado pelo representante
do Itamaraty, Otávio Cançado Trindade, primeiro secretário da Divisão
Ibas dos BRICS do Ministério das
Relações Exteriores; pelo professor
do Departamento de Geografia da
Universidade de São Paulo (USP)
André Roberto Martin; e o diretor
da Federação Única dos Petroleiros
(FUP) Divanilton Silva.

