
O mês de junho marcou o sucesso 
da participação histórica da 
Odontologia na 10ª Conferência 
Distrital de Saúde, onde os cirur-
giões dentistas comemoraram as 
aprovações que irão levar as 
propostas e delegados eleitos à 
etapa nacional do maior evento de 
participação social do país, a 16ª 
Conferência Nacional de Saúde 
(8ª+8), marcada para acontecer de 
4 a 7 de agosto em Brasília.

Jeovânia Rodrigues Silva, presi-
dente do SODF, será uma das 
delegadas representantes da 
Odontologia na etapa nacional, 
junto a ela estarão Rozângela 
Fernandes Camapum e Aroldo 
Pinheiro De Moura Neto.

 Para a presidente é fundamental 
que os cirurgiões dentistas partici-
pem destes processos para que as 
questões relacionadas à Saúde 
Bucal permeiem estes debates.

CONQUISTA DO SODF

Na última semana do mês de 
junho se concretizou mais uma 
conquista do SODF. Os servido-
res filiados receberam os paga-
mentos de Auxílio Alimentação, 
após a consolidação de uma ação 
judicial movida pelo escritório 
Mota Advocacia que tramitava 
desde 2003, o benefício havia 
sido suspenso entre os anos de 
2000 e 2002. Mais uma luta 
conquistada pelo SODF que 
sempre tem buscado a garantia 
dos direitos dos trabalhadores 
Cirurgiões Dentistas.

“As conferências de saúde são 
espaços democráticos onde é 
possível que usuários, trabalhado-
res, gestores e prestadores de 
serviços do SUS manifestem suas 
opiniões, orientando e definindo 
as diretrizes das políticas de saúde 
e, portanto, subsidiando a sua 
construção”, enfatiza a presidente 
sobre a importância das conferên-
cias.

ODONTOLOGIA CONFIRMADA COM SUCESSO PARA 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

CLDF APROVA ALTERAÇÃO 
NA LICENÇA-PRÊMIO E 

EXTINGUE PECÚNIAS AOS 
SERVIDORES

OA Câmara Legislativa do Distri-
to Federal aprovou em junho o 
substitutivo do projeto de lei com-
plementar que modificou a licen-
ça-prêmio de integrantes do 
funcionalismo público da capital 
pela licença-servidor. Sendo apro-
vado também o fim da conversão 
do benefício em pecúnia, no ato 
da aposentadoria. 

(Leia a matéria na íntegra na pág. 6) 



Março

Entidades da saúde foram ao Hos-
pital Regional de Brazlândia após 
o episódio ocorrido em 06/03, 
onde um Policial Militar fez uma 
gravação que repercutiu negativa-
mente para a categoria de saúde 
envolvida. Participaram da visita 
os representantes do SODF, do 
Sindmédico e do CRM-DF, que 
presenciaram um cenário caótico 
na unidade, com poucos profis-
sionais e infraestrutura pratica-
mente insalubre. 

A presidente SODF, Jeovânia 
Rodrigues, se manifestou pelo 
sindicato através de Nota de 
Repúdio sobre o episódio do 
vídeo gravado na Unidade, sem 
autorização dos profissionais, 
sendo “uma atitude criminosa” e 
que não condiz com a verdade dos 
fatos. Dr. Gutemberg, presidente 
do SindMédico-DF, alegou que 
“além de não condizer com a 
verdade, os vídeos são, claramen-
te, uma forma de autopromoção 
de um policial que quer ser candi-
dato em 2022, como ele mesmo 
afirma em suas redes sociais”.
 
Em consequência da iniciativa 
conjunta dos sindicatos envolvi-
dos, foram encaminhadas repre-
sentações ao Ministério Público e 
à Corregedoria da PMDF denun-
ciando o episódio.

SODF SE REUNIU COM GDF

O Sindicato dos Odontologistas 
do DF solicitou reunião com o 
governador Ibaneis Rocha para 
entregar a pauta de reivindicações 
da categoria para o ano de 2019, 
pauta esta que já tinha sido entre-
gue ao governador como pré-can-
didato ao GDF.

Representado pelos diretores, 
Jeovânia Rodrigues, Aroldo 
Pinheiro e Rozângela Camapum, 
o SODF foi recebido, no dia 18 de 
março, pelo Secretário de Rela-
ções Institucionais da Casa Civil, 
Vitor Paulo, no Palácio do Buriti. 
Participou também como parte da 
sua equipe o Coordenador de 
Articulação Sindical, Sebastião 
Teo e a Assessora de Comunica-
ção, Claúdia Lisboa.

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
SOBRE AS CARREIRAS DA 

SAÚDE

O SODF participou no dia 19/03 
de uma Audiência Pública, na 
Câmara Legislativa do DF, que 
debateu sobre a inclusão nos salá-
rios do pagamento da terceira 
parcela e os problemas existentes 
nas carreiras dos servidores de 
Assistência Pública à Saúde 
(APS), Médica, Enfermeiro e 
Cirurgião Dentista, da Secretaria 
de Estado de Saúde do DF (SES-
-DF). 

Com iniciativa do deputado 
distrital Jorge Vianna, a audiência 
contou com representantes das 
Secretarias de Saúde, Fazenda, 
Orçamento e Gestão e de Rela-
ções Institucionais, além das 
entidades sindicais da área saúde, 
estudantes e trabalhadores.
 
Representando o Sindicato dos 
Odontologistas do DF, Rozângela 
Camapum levou a pauta do Cirur-
gião-Dentista para o debate e 
destacou a importância da partici-
pação popular, das lideranças 
sindicais e dos servidores, 
buscando contribuir no diálogo e 
na construção de debates produti-
vos para gerar boas iniciativas da 
gestão da saúde do Distrito Fede-
ral.

A Secretaria de Fazenda informou 
que está garantido o pagamento 
da terceira parcela no  segundo 
semestre e a Secretaria de Saúde 
informou que está fazendo os 
cálculos do retroativo para apre-
sentar aos sindicatos.

ENTIDADES DA SAÚDE VISITARAM O HOSPITAL 
REGIONAL DE BRAZLÂNDIA



Reforma da Previdência

Destacamos a importância de 
reforçar a atuação junto ao parla-
mento e parlamentares, visando 
argumentar e tratar das questões e 
do conteúdo dessa reforma. A 
unidade de ação foi essencial para 
o sucesso das iniciativas coorde-
nadas pelas Centrais Sindicais. 

FÓRUM DISTRITAL CONTRA A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA 

Este primeiro semestre de 2019 marca a luta e a mobilização dos traba-
lhadores contra as medidas propostas pelo governo relacionadas a Refor-
ma da Previdência. Entre os meses de março e abril ocorreu no Sindicato 
dos Odontologistas do DF a 3ª e 4ª reuniões abertas de lideranças sindi-
cais e movimentos estudantis, cujos propósitos eram de alinhar estraté-
gias para o lançamento do Fórum Distrital Contra a Reforma da Previ-
dência e em Defesa da Aposentadoria, lançado com sucesso na Câmara 
Legislativa do DF no dia 24 de Abril.
 
O movimento, que visa criar uma barreira de resistência contra a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, foi organizado por entidades 
sindicais e teve como objetivo estabelecer o Fórum de discussão perma-
nente, consolidando o movimento iniciado em 11 de março, no SIND-
SASC, formado por lideranças sindicais, populares e estudantis no com-
bate e resistência às atuais propostas que tramitam na Câmara dos Depu-
tados.

No lançamento do Fórum, além de Centrais Sindicais estiveram presen-
tes os deputados distritais Fábio Felix (PSOL), Chico Vigilante (PT) e 
pela Coordenação Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia 
Fattorreli e pela coordenação do departamento de serviço social da UnB, 
Lúcia Lopes. Também estiveram presentes as deputadas federais Fernan-
da Melchionna (PSOL/RS) Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e Erika Kokay 
(PT/DF).

Na semana de 24 de junho, Cen-
trais Sindicais deram continuidade 
à mobilização e à atuação institu-
cional junto ao Congresso Nacio-
nal para enfrentar a Reforma da 
Previdência e da Seguridade 
Social. Em reuniões com parla-
mentares de diferentes partidos 
políticos, foi reafirmado o posicio-
namento contrário das Centrais 
sobre o relatório substitutivo do 
deputado Samuel Moreira.

ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS 

O 12 DE JULHO SERÁ UM DIA 
NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO

O dia 12 de julho será um Dia 
Nacional de Mobilização, com 
atos, assembleias e manifestações 
em todas as cidades e em todos os 
locais de trabalho, bem como esta-
remos unidos e reforçando o 
grande ato que a UNE (União 
Nacional dos Estudantes) realizará 
nesta data em Brasília, durante seu 
Congresso Nacional. Investir na 
mobilização que cresce com a 
nossa unidade é reunir forças para 
convencer e vencer esta luta. 

ATOS CONTRA A REFORMA

No dia 1º de maio, o Sindicato dos 
Odontologistas do Distrito Fede-
ral participou, junto ao Fórum 
Distrital Contra a Reforma da 
Previdência e em Defesa da Apo-
sentadoria, do ato unificado 
contra a PEC 06/2019 e a Refor-
ma da Previdência. O ato aconte-
ceu na Praça do Relógio, em 
Taguatinga, e contou com a 
presença do Movimento Estudan-
til do DF e das Centrais Sindicais. 
O SODF aproveitou a data para 
parabenizar todos os odontólogos 
e para garantir que a luta continua 
em favor da categoria e de todos 
os trabalhadores.  

No dia 22 de março, o slogan 
“Com a reforma da Previdência 
do Bolsonaro #vocênãovaiseapo-
sentar” foi destaque no ato públi-
co ocorrido no Dia Nacional de 
Luta em Defesa da Previdência. O 
ato mobilizou um grande grupo 
de trabalhadores, lideranças sindi-
cais e lideranças estudantis para 
manifestar contra a reforma. O 
SODF e demais entidades como 
Central dos Sindicatos Brasilei-
ros, 



FASUBRA, SINDSASC, SINA-
SEFE, CTB estiveram presentes e 
manifestaram-se contra a aprova-
ção do projeto. Na ocasião, a 
presidente do Sindicato dos 
Odontologistas do DF, Jeovânia 
Rodrigues, fez um discurso sobre 
o tema e enfatizou as injustiças 
que o trabalhador sofrerá, com 
destaque aos prejuízos para as 
mulheres, caso a reforma seja 
aprovada.

“Nossa vida não é fácil, nós 
somos minorias em todos os 
locais. Na verdade, nós temos 
líderes que não pensam em nós. 
Começar o cálculo com 62 anos 
para uma mulher se aposentar é 
um roubo. Juntos vamos dizer não 
à reforma!”, ressaltou a presiden-
te do SODF que defende a união 
das categorias para dizer não a 
reforma. 

Greve Nacional da Educação
O Sindicato dos Odontologistas do 
DF participou junto aos colegas da 
categoria da Greve Nacional da 
Educação que aconteceu no dia 14 
de maio, na Esplanada dos ministé-
rios. Além da educação, o Ato 
público teve como pauta a luta 
contra a reforma da previdência; 
contra os sucessivos cortes nas 
políticas educacionais (ensino 
superior e educação básica) e a 
ameaça de acabar com a vinculação 
constitucional que assegura recur-
sos para a educação.

“ACONTECEU NO SODF”

“Você é a favor ou contra a 
Reforma da Previdência?”

No dia 28 de maio o Sindicato dos 
Odontologistas do DF recebeu a 
especialista em direito previdenciá-
rio, Dra. Thais Riedel, que pales-
trou sobre a Reforma da Previdên-
cia e seu reflexo nos Servidores 
Públicos. Ela percorreu os princi-
pais pontos da PEC 6/2019 – que 
“modifica o sistema de previdência 
social, estabelece regras de transi-
ção e disposições transitórias” – a 
fim de esclarecer aos servidores o 
verdadeiro teor da reforma. Segun-
do Riedel, o que motiva a reforma é 
o momento complexo o qual o país 
está passando, 

onde a despesa previdenciária se 
apresenta elevada, constatando um 
déficit da previdência além de 
alterações demográficas, ou seja 
estamos vivendo mais e tendo 
menos filhos, portanto a reforma 
propõe reduzir direitos e diminuir 
gastos que, para a advogada, esta 
seria uma preocupação econômica, 
uma tentativa do governo de impu-
tar aos servidores públicos a 
responsabilidade pelo descontrole 
nas contas públicas. 

A previdência existe para proteger 
as pessoas dos riscos sociais, subs-
tituindo a renda do trabalhador que 
é contribuinte quando ele não pode 
mais trabalhar, por motivo de 
doença, invalidez, idade avançada, 
morte, entre outras questões que 
são inerentes a existência humana. 
Sendo um meio de proteção, seguri-
dade social e reconhecimento dos 
direitos do trabalhador. Para a Dra. 
Thais Riedel, essa reforma tem um 
viés econômico, num momento de 
ajuste fiscal, e que portanto além de 
não reformar o sistema, traz uma 
série de alterações nos benefícios e 
reduz os direitos do servidor.

Educação financeira
Segundo Riedel existe uma situa-
ção histórica, relacionada a educa-
ção financeira, onde a população 

Sindicatos e Associações da área 
da saúde manifestam apoio à 
Greve Geral 
Uma nota conjunta entre sindicatos 
e associações da saúde do DF 
demonstrou apoio e solidariedade à 
Greve Geral ocorrida em 14 de 
junho, contra a Reforma da Previ-
dência. Os representantes das 
entidades se reuniram na semana 
anterior a greve para debater sobre 
a paralisação nacional e outras 
demandas que têm surgido na área 
da saúde.

GREVE GERAL



Abril

SODF REUNIU-SE COM O 
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

DF, OSNEI OKUMOTO

Após convite do Secretário de 
Relações Institucionais, Vitor 
Paulo, a audiência agendada com o 
Secretário de Saúde, Osnei Okumo-
to, aconteceu no dia 1º de abril, na 
sede da Secretaria da Saúde do 
Distrito Federal. 

A presidente do SODF, Jeovânia 
Rodrigues, entregou a pauta com as 
reivindicações da categoria, em 
reunião ampliada que contou 
também com a participação do Sub-
secretário da Secretaria de Relações 
Institucionais, Valteni Souza; a 
Subsecretária de Gestão de Pessoas 
(SUGEP), Silene Quitéria Almeida 
Dias; do Coordenador de Articula-
ção Sindical, Sebastião Teo; e do 
Gerente de Odontologia da Secreta-
ria de Saúde, Maurício Bartelle 
Basso, entre outros. A presidente do 
SODF detalhou os itens da pauta 
para o Secretário e demais gestores 
presentes. O Secretário de Saúde, 
Osnei Okumoto, reconheceu as 
necessidades apontadas e afirmou 
acreditar que devem avançar muito 
com relação à maioria dos itens.

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
DF APRESENTOU O RELATÓ-

RIO DE ATIVIDADES QUA-
DRIMESTRAL (RAQ) DE 2018 

NA CLDF

Em audiência pública da Comissão 
de Fiscalização, Governança, 
Transparência e Controle, o Secre-
tário de Saúde, Osnei Okumoto,

apresentou o Relatório de Ativida-
des Quadrimestral (RAQ) de 2018 
e anunciou a intenção de construir 
novas unidades de saúde.

O Secretário respondeu aos ques-
tionamentos do colegiado e de 
participantes da audiência, que 
reuniu lideranças sindicais, conse-
lheiros e profissionais de saúde no 
plenário da CLDF. Osnei reforçou o 
desejo de fortalecimento e expan-
são da atenção primária e afirmou 
que vai intensificar ações contra a 
dengue.

A presidente do SODF salientou a 
importância de considerar que 
embora a atual gestão esteja apre-
sentando, este RAQ refere-se ao 
último quadrimestre da gestão ante-
rior. Em relação ao que foi apresen-
tado para a Saúde Bucal, apontou 
que a meta superada da cobertura 
populacional, com 32%, ainda 
estava aquém do esperado. A presi-
dente destacou que o controle 
social é o caminho para construir 
melhorias na saúde, particularmen-
te neste momento em que ocorrem 
as conferências de saúde.

“ACONTECEU NO SODF”

Vítor Gomes Pinto lançou livro 
“Saúde Bucal Coletiva” 

O Sindicato dos Odontologistas do 
DF recebeu no dia 6 de abril o autor 
e especialista em Odontologia, 
Vítor Gomes Pinto, para o lança-
mento da sétima edição do livro 
“Saúde Bucal Coletiva”. Na 
ocasião, o autor ministrou palestra a 
respeito do tema “Os desafios da 
Saúde Bucal Coletiva” para a cate-
goria, tirou dúvidas e autografou 
exemplares.

O evento reuniu diversos represen-
tantes da categoria, como os direto-
res do SODF, o Presidente do Con-
selho Regional de Odontologia, Dr. 
Marco Antônio Santos, e represen-
tantes das instituições de ensino 
Católica, ICESP e IESB.

Durante o evento, o professor 
comentou o que foi atualizado em 
sua obra e expôs os temas mais 
atuais sobre a saúde bucal coletiva 
mundial. O planejamento da saúde 
é uma das especialidades do autor, 
que comentou a satisfação da atua-
lização da edição do livro: “Pra 
mim é um prazer imenso, também, 
porque volto a ter contato e ver os 
problemas que nós temos no 
Brasil.”

De acordo com a presidente do 
SODF, Jeovânia Rodrigues, a opor-
tunidade foi um momento de 
congratulação e felicidade para a 
toda a classe da Odontologia. “O 
livro consagrado por sua 7ª edição é 
uma leitura fundamental para os 
que atuam na Saúde Bucal Coletiva 
e de grande relevância, tanto para 
profissionais do serviço público 
quanto do privado, especialmente 
para os estudantes de Odontolo-
gia”, destacou a presidente do 
sindicato.



LICENÇA PRÊMIO

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou em junho o substituti-
vo do projeto de lei complementar que modificou a licença-prêmio de 
integrantes do funcionalismo público da capital pela licença-servidor. 
Sendo aprovado também o fim da conversão do benefício em pecúnia, 
no ato da aposentadoria. Com a medida aprovada pela Câmara Legislati-
va do DF, o Palácio do Buriti estima uma economia de R$ 190 milhões 
ao ano.

A proposta manteve o benefício de três meses de folga remunerada 
concedido aos servidores a cada cinco anos de trabalho assíduo. A 
unidade de lotação do servidor terá até 120 dias, após o pedido, para dar 
início ao afastamento. O projeto, no entanto, proíbe o acúmulo das 
pausas, dando fim às pecúnias –valor pago, após a aposentadoria, aos 
servidores que não usam essas folgas no exercício do cargo. Os servido-
res que já tinham direito ao benefício antes da aprovação do projeto não 
serão afetados pela norma.

Para o deputado distrital e professor Reginaldo Veras (PDT) o texto 
substitutivo é “menos prejudicial” às categorias. “A proposta passa, 
porque é consenso entre o GDF e sindicalistas, legítimos representantes 
dos trabalhadores”, no entanto alegou que a medida retira um direito do 
funcionalismo público. O deputado Cláudio Abrantes (PDT), líder do 
governo na Câmara Legislativa, vinculou a aprovação do projeto ao 
processo de diálogo entre governo e sindicalistas. “Quem ganha com 
isso é a sociedade. Manteve-se um direito e conseguimos aliviar os 
caixas do governo, para a implementação de investimentos e melho-
rias”, disse.

SODF PARTICIPA DA FORÇA-
-TAREFA DA SAÚDE INSTI-

TUÍDA PELO MPDFT

No dia 15 de maio o Sindicato dos 
Odontologistas do DF participou da 
força-tarefa da Saúde, criada pelo 
Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT), 
para fiscalizar as unidades do Siste-
ma Único de Saúde do DF quanto 
ao abastecimento de insumos, 
medicamentos, equipamentos, 
estrutura e força de trabalho.

Além do SODF, outras instituições 
também participaram, o Conselho 
de Saúde do DF, os Conselhos 
Regionais de Medicina, Enferma-
gem, Odontologia, Farmácia, Enge-
nharia e Agronomia, o Sindicato 
dos Médicos e dos Enfermeiros e a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Com o objetivo de fazer um 
retrato do SUS no DF, força-tarefa 
tem o intuito de apurar se a presta-
ção de serviços públicos de saúde 
atende de forma adequada a deman-
da da população.


