
 
 

. 
 

 

 01/08/2019 

 

 

 

 

  

 

Saúde e democracia, um direito de todos! 
 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos 
sistemas de saúde pública do mundo, atendendo a cerca de 190 milhões de 
pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente do sistema para 
tratar da saúde. O SUS é uma das maiores conquistas da história do Brasil e 
passou a ser um direito de todos os brasileiros, com foco na saúde integral e 
com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde. Seus 
objetivos se norteiam em três princípios, a universalidade, integralidade e 
equidade.  
 

Concurso de remoção da 
SES  
 
Entidades sindicais da saúde e a 
SES-DF se reuniram por duas 
vezes neste mês, para debater 
sobre o concurso de remoção que 
acontecerá em breve. Nas 
reuniões, foram debatidos os 
critérios adotados para a 
realização do concurso, sendo 
determinado tempo de serviço, 
antiguidade como primeira 
escolha, e o desempate se dará 
por idade e residência mais 
próxima do local de trabalho 
pretendido. 
 

O servidor terá a possibilidade de 
se movimentar internamente, na 
região de saúde onde atua, 
podendo assim solicitar o 
realocamento para outra unidade 
ou setor. As datas de realização 
para cada carreira deverão ser 
publicadas em apenas uma 
Portaria no Diário Oficial do DF.  
 
Está em discussão a possibilidade 
de após a remoção, o servidor ter 
15 dias para se adaptar ao novo 
local de trabalho, e caso não se 
adapte, solicitar o retorno à 
lotação anterior. Em caso de 
remoção após completar um ano 
de efetivo exercício na nova 
lotação, o servidor poderá 
concorrer novamente.  
 
Haverá mais uma reunião, 
provavelmente na primeira 
semana de agosto, na qual será 
discutida a minuta do edital, para 
posteriormente abrir concurso.  
 
 

É preciso fortalecer essa luta em 
defesa do SUS, defender seus 
princípios básicos. A saúde pública 
como direito de todos e a 
democracia brasileira estão entre 
as principais manifestações da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde 
 
 

 

 (8ª+8), que será realizada de 4 a 7 de agosto, em Brasília. O maior 

evento de participação social do país ocorre no momento em que o 

SUS resiste às graves ameaças que vem sofrendo, em um contexto 

de retrocessos sociais.  

 

No dia 05 de agosto, Dia Nacional da Saúde, acontecerá o Ato 

Nacional Unificado “Saúde, Democracia e Direitos Sociais” como 

parte da programação da Conferência.  

 

 

 
 

 

Vamos juntos defender o SUS. Participe! 

Ato Nacional Unificado “Saúde, Democracia e Direitos Sociais” 

 
 

 

📆 Quando? 05 de agosto 
(segunda-feira) 
 

📍 Onde? Praça do 
Museu da República 
 
⏰ Que horas? a partir das 
17h 
 
 

 



  

 

 

SODF vai ganhar nova marca! 
No dia 26 de julho foi liberada a enquete que irá decidir a nova cara do Sindicato dos Odontologistas do 
DF. Para darmos esse passo juntos, propomos duas opções de marcas, desenvolvidas pelos designers 
Wagner Alves, Carlos Burlan e Ana Lúcia Lomônaco. Essa iniciativa se deu por conta desse momento 
importante do sindicato, que em breve completará 40 anos, sendo um marco e uma vitória para nós. 

Cada uma das marcas foi pensada com carinho e dedicação, honrando toda jornada e história que 
construímos até hoje. Se quiser saber um pouco mais sobre os conceitos e originalidade das marcas 
antes de votar, está disponível na página inicial do nosso site um vídeo, no qual a designer Ana Lúcia 
Lomônaco nos conta um pouco sobre o processo de desenvolvimento de cada uma. 

 

 
 
 

 
A marca que ganhar mais votos irá representar a cara e personalidade do SODF, com objetivo de 
transmitir nossos principais valores. Para votar acesse o site do SODF, clique na imagem da enquete e 
informe o seu CPF e CRO, a votação será somente disponível aos dentistas associados. Ainda dá tempo 
de participar! Bom voto e boa sorte ao SODF!!! 

 
 

Consolidada ação judicial que garante o Ticket de Alimentação dos Cirurgiões 

Dentistas associados da SES 

No mês de julho foi consolidada a ação judicial que determinou o pagamento do Auxílio Alimentação, 

suspenso entre os anos 2000 e 2002, para os servidores filiados ao Sindicato dos Odontologistas do DF. 

Após anos de trâmite, a ação movida em 2003 pelo escritório Mota Advocacia, foi garantida e o 

pagamento foi depositado na conta dos servidores beneficiários. Mais uma luta conquistada pelo SODF 

que sempre tem buscado a garantia dos direitos dos trabalhadores Cirurgiões Dentistas. 

Colega sindicalizado, o seu voto 
será muito importante para nós! 

  
 

Congresso Brasileiro de 
Especialidades Odontológicas 2019 
 
Nos dias 25 e 26 de outubro, vai acontecer o 
Congresso Brasileiro de Especialidades 
Odontológicas 2019. O maior encontro de 
especialistas em odontologia reunirá grandes 
nomes da área. 

O evento, a ser realizado no Centro de Eventos 
Ulysses Guimarães, em Brasília, abordará 18 
temas, 40 palestrantes e mais de 60 horas de 
palestras e simpósios. Serão 25 expositores 
trazendo todas as inovações do mercado 
odontológico.  

Para inscrições e acesso a programação completa 

acesse o site: www.cbeo.com.br 

 

http://www.cbeo.com.br/?fbclid=IwAR2Z3X4gk0j8KpxBbxHSM13oT9Kqwy-fialYKYhul95w7Dl6qntzODeScpQ


📌 Caros associados, 

Agosto está chegando aí! 

Aproveite os benefícios 

oferecidos pelos parceiros do 

SODF e garanta já seus 

descontos em escola de 

línguas estrangeiras, 

faculdades, cursos, atividades 

físicas e outros. 

👉 Confira no nosso site na 

página dos benefícios. Fique 

de olho, aproveite! 

 

    

    

       

     

 

 

 

 

 

  

Aprovado na Câmara dos Deputados o substitutivo da 
PEC 6/19 
 
A segunda semana de julho foi marcada pela aprovação ocorrida no Plenário 
da Câmara dos Deputados, sobre o substitutivo da comissão especial 
destinada a PEC 6/19, que trata da Reforma da Previdência. 
  

 

 
 

(Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados) 
 

 
A votação do texto-base obteve 379 votos favoráveis a aprovação, o 
que mostra um retrocesso sobre os direitos sociais representados 
pelo sistema da previdência no país. Com a reforma aprovada os 
direitos previdenciários de servidores e segurados do Regime Geral 
de Previdência Social são extremamente abrangentes e envolvem 
sérias restrições ao seu gozo e aquisição. 
 
De acordo com o substitutivo aprovado, o grau de “desconstitucionalização” 
da PEC é reduzido, mas permanece elevado. Isso se mostra no caso do 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), cujas regras são remetidas a 
legislação complementar ou ordinária, tornando, em alguns aspectos, mais 
fácil do que originalmente prevista a sua regulamentação, como no caso das 
regras de cálculo de benefícios. 
 

 
 

 
 

Em setembro, a Faculdade de Ciências da Saúde da UnB, em Brasília, irá sediar o IV Encontro Nacional de 
Odontologia Integrativa – ENOI e a II Feira de Experiências de Odontologia Integrativa. Os eventos, 
organizados pela Câmara Técnica de Odontologia Integrativa do CRO-DF, com parceria do Sindicato dos 
Odontologistas do DF, acontecerão nos dias 13 e 14 do mês respectivo.  

 
O tema que guiará o encontro será “A contribuição das PICS na excelência de resultados nas especialidades”, 
e pretende levar aos participantes as diversas maneiras de se utilizar as PICS e as contribuições para a 
excelência de resultados nas especialidades odontológicas, considerando a abordagem sistêmica do 
indivíduo. Acompanhe as notícias nas redes do SODF! 

 
 


