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Eleição para escolher a nova diretoria
do sodf será dia 23 de setembro

S

erá realizada no dia 23 de setembro a eleição da diretoria do
Sindicato dos Odontologistas
do DF para o triênio 2016/2019. Haverá urnas na sede da ABO-DF, das
8h às 19h; na sede do Sindicato, na
Policlínica de Taguatinga (C12 Área
Especial) e no Hospital Regional de
Ceilândia (QNM 27, Área Especial
01), das 8h às 18h. É preciso levar
um documento de identificação oficial com foto (carteira do CRO-DF,
RG, carteira de habilitação ou passaporte).
Pode votar o associado que tiver
mais de seis meses de sindicalização
e estiver em dia com a tesouraria,
incluindo a anuidade de 2016. Se
o eleitor estiver inadimplente, deve
procurar a Secretaria do SODF para
mais esclarecimentos.
A atual diretoria do SODF conclama todos os colegas sindicalizados a
participarem da votação no dia 23 de
setembro, a fim de se atingir o quórum e não ser necessário o segundo
escrutíneo.

Chapa única

Apenas uma chapa está inscrita
para o pleito, tendo na presidência a
cirurgiã-dentista Jeovânia Rodrigues
Silva e na vice-presidência o colega
Kilderson Bezerra Silva.
Jeovânia trabalha na Clínica da
Família 01 do Recanto das Emas.

Gilson, Helmer, Roger, Kilderson, Jeovânia, José Arnaldo,
Maria de Fatima, Inês, Sandra, Edevaldo Raissa e Aroldo

Está na Estratégia Saúde da Família
há 12 anos e é servidora da SES-DF
há cinco anos. Participou da diretoria
do SODF no ano de 2002/2003. Foi
delegada sindical pelo Recanto das
Emas na gestão 2010/2013 e diretora
de Formação e Política Sindical na
gestão 2013/2016. No Conselho de
Saúde do DF, atua na Subrelatoria
da Comissão de Reforma do Modelo
Assistencial/Gestão da Atenção Primária à Saúde do DF, que contempla
propostas contra implantação de
Organizações Sociais na APS do DF.
A candidata a presidente observa
que os maiores desafios da próxima
gestão “estão relacionados com o

atual momento político, que é crítico
ao movimento sindical e aos direitos
dos trabalhadores, em que há uma
série de projetos de lei no Congresso
Nacional que configuram ameaças
graves, com possibilidade de perdas
irreparáveis. Essa condição exige
uma atuação efetiva do Sindicato com
o objetivo de defender direitos e as
conquistas arduamente alcançados
ao longo dos anos, fruto do intenso
trabalho de diretorias anteriores e do
movimento sindical como um todo”.
As propostas de trabalho da
Chapa 01 podem ser lidas em material específico disponível no site do
Sindicato.

Diretor do SODF tomou posse
no Conselho de Saúde de Taguatinga
O cirurgião-dentista Aroldo
Pinheiro de Moura Neto foi empossado como membro do Conselho
de Saúde de Taguatinga, no 15
de agosto último. Trata-se de um
importante espaço político no qual
a Odontologia está inserida, e que

recebe e dá encaminhamento às
demandas da nossa e de outras
áreas da saúde.
Cabe destacar que o Conselho de
Saúde do DF, assim como os conselhos das cidades, tem se notabilizado pela crítica contundente à atual

crise na saúde do Distrito Federal,
marcada pelos graves problemas
no atendimento e por denúncias de
corrupção e diversas outras irregularidades, ao mesmo tempo em que o
governo defende o projeto de gestão
por organizações sociais.

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

Reajuste em outubro:
servidores se mobilizam

N

ão deixam de causar
preocupação entre os
servidores da Saúde as
reiteradas declarações do governador e de seus secretários
sobre as dificuldades de caixa
do GDF. A data para pagamento do reajuste adiado em
2015 se aproxima e, até o momento, o que se sabe é que o
governo está buscando recursos
para honrar esse compromisso,
não havendo por enquanto nenhuma declaração no sentido

de que isso não acontecerá.
Pa r a a c o m p a n h a r e s s a
questão, o Movimento Sindical em Defesa do Serviço
Público do DF retomou seus
encontros no último dia 16 de
agosto. Como primeira ação,
os sindicatos que integram
o Movimento – entre eles o
SODF – protocolaram carta
no Buriti, no dia 24 de agosto, solicitando audiência com
o governador para tratar do
pagamento dos reajustes.

Justiça garante
reajuste e retroativo
No dia 6 de setembro, a
Justiça de primeira instância emitiu decisão favorável
aos cirurgiões-dentistas da
SES-DF no processo movido
pelo Sindicato relativo ao
reajuste. O SODF ingressou
com a ação em outubro de
2015 requerendo que seja
reconhecida a validade da
lei que concedeu reajuste à
categoria na reformulação
do plano de carreira, cuja
última parcela deixou de ser
paga em setembro de 2015.
Até o fechamento deste

boletim o acórdão ainda
não havia sido publicado.
O GDF pode recorrer da
decisão, mas esse posicionamento da Justiça em primeira instância vai garantir,
no mínimo, o recebimento
do reajuste desde o momento em que a lei entrou
em vigor. O retroativo, no
entanto, é exclusivamente
para os cirurgões-dentistas
sindicalizados.
(Processo
n.º 2015.01.1.12.0197-4)

Nomeações
em “banho
maria”
Apesar da atuação constante
do Sindicato junto à Casa Civil
do GDF, as nomeações de cirurgiões-dentistas do último concurso, e de técnicos em saúde bucal,
têm esbarrado no argumento do
governo quanto ao cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
O único compromisso continua sendo aquele assumido
pelo Secretário de Saúde, ou
seja, de incluir CDs em todas
as nomeações que a SES-DF
anunciar.

Jurídico

Gratificação
de titulação
O Departamento Jurídico do Sindicato dos
Odontologistas está ajuizando ações individuais
para os filiados ocupantes de cargos privativos
de odontólogos nos quadros do Distrito Federal
que não estejam recebendo a gratificação de
titulação (GTIT).
O cirurgião-dentista interessado em ingressar
com a ação deverá agendar atendimento
no plantão da Assessoria Jurídica, pelo
telefone 3346 1811, e levar ao Sindicato os
seguintes documentos (que não precisam estar
autenticados):
l cópia da identidade e CPF;
l cópia do requerimento de concessão da
gratificação de titulação devidamente protocolado;
l cópia do(s) título(s) que fundamenta(m) a
concessão; e
l cópia do último contracheque.

IV Curso de
Aprimoramento
Com ótima participação e vagas esgotadas,
aconteceram o no auditório do Sindicato o primeiro
e o segundo módulos do IV Curso de Aprimoramento, nos das 28 e 29 de julho e 25 e 26 de agosto,
respectivamente. O próximo módulo será realizado
no dia 23 de setembro.

GMOV

A ação relativa à gratificação de movimentação
ajuizada pelo SODF foi concluída em 2012 em
favor dos cirurgiões-dentistas. No entanto, o
GDF divulgou circular informando que não houve
ganho de causa para a categoria. A informação
não procede, tanto é verdade que a ação encontrase em fase de execução. Assim, se algum servidor
estiver sendo prejudicado, deve procurar o Jurídico
do Sindicato para as devidas providências.

Insalubridade
e periculosidade
Com base em decisão proferida pela 7.ª Turma
do Tribunal Superior do Trabalho (Processo: RR-77347.2012.5.04.0015), em julho último o SODF ingressou
na Justiça com ação objetivando o recebimento cumulativo
dos adicionais de insalubridade e periculosidade, em
favor dos cirurgiões-dentistas sindicalizados. É um
processo que pode levar tempo para ser concluído, mas
são grandes as chances de êxito.

CNS reuniu
coordenadores das
comissões intersetoriais
No dia 17 de agosto,
foi realizada a primeira
reunião dos novos coordenadores e coordenadores-adjuntos das
comissões intersetoriais
do Conselho Nacional
de Saúde. O encontro
ocorreu no plenário do
CNS e teve como pauta
a discussão sobre o papel de cada comissão e
o planejamento dos trabalhos para o próximo
triênio, levando-se em
conta o planejamento
estratégico do CNS e o
Plano Nacional de Saúde 2016-2019, cuja a
íntegra pode ser lida em

conselho.saude.gov.br.
Também foi definido o
calendário de reuniões
de cada comissão até
o fim de 2016, informa o coordenador da
Comissão Intersetorial
de Saúde Bucal (CISB)
e presidente do SODF,
José Arnaldo Pereira
Diniz.
Na próxima reunião
da FIO, agendada para
os dias 14 e 15 deste mês, José Arnaldo
apresentará aos demais
sindicatos de Odontologistas a proposta de
planejamento das ações
da CISB.

