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Este jornal é ecologicamente correto, impresso em papel reciclável

NOVAS CONQUISTAS

Começamos nossa gestão
com enormes dificuldades, mas já
avançamos muito nestes seis meses
de mandato. Reformamos a clínica e a
área administrativa , informatizando
tudo. Pois se queremos progredir, não
devemos repetir a história, mais fazer
uma nova história.
Recentemente nos filiamos à
FIO Federação Interestadual dos
Odontologistas, pois trata-se de uma
entidade conceituada cujos objetivos
vem de encontro aos nossos,
promover e valorizar
o cirurgião
dentista.
No mês de fevereiro último, o
Sindicato dos Odontologistas do
Estado de São Paulo se filiou à Força
Sindical, o ato contou com a presença
de seu presidente nacional Paulo
Pereira da Silva (Paulinho da Força).
A escolha de filiação à Força Sindical
se deve a sua politica mais
abrangente e conciliatória entre
empregados e empregadores, porém
sem abrir mão dos interesses reais
desses trabalhadores brasileiros.
Nossa luta não parou por aí,
no dia 4 de abril último, estivemos
juntos com a Associação
Odontológica da Prefeitura de São
Paulo para equiparar os salários dos
cirurgiões dentistas aos médicos da
Prefeitura de São Paulo.
Nosso compromisso será
sempre com a melhoria das condições
de trabalho dos cirurgiões dentistas
do Estado, como também jamais
abriremos mão de um salário digno
para a categoria.
Com muita determinação
lutaremos e avançaremos ainda mais
neste ano. Sozinhos eramos pouco,
agora juntos somos muito, já que o
progresso é o fruto da união entre as
pessoas.
É o Novo Sindicato dos
Odontologistas
trabalhando por
você!
DR. PEDRO PETRERE
PRESIDENTE
fale com o presidente:
diretoria@soesp.org.br
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SOESP NA LUTA PELOS FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
Comissão de cirurgiões dentistas visita a Câmara, promovendo corpo
a corpo com vereadores
Em 27 de março de 2008 o Sr.
Prefeito Gilberto Kassab encaminhou à
câmara dos vereadores o Projeto de Lei
01-160/2008 do Executivo que dispõe
sobre a instituição de novo plano de
carreira e do premio de produtividade de
desempenho a ser concedido aos
servidores públicos da saúde. Trata-se
de um projeto que discrimina o cirurgião
dentista e demais carreiras de nível
superior.
O Sindicato dos Odontologistas
do Município de São Paulo unido à
Associação Odontológica da Prefeitura
de São Paulo, estiveram na luta pela
tentativa de equiparar o salário do
cirurgião dentista ao do médico, já que
ambos são funcionários da saúde
pública.
A comissão de cirurgiões
dentistas presente na Câmara de
Vereadores do Estado de são Paulo
conquistou o apoio de alguns
vereadores, que por intermédio do
Vereador Joogi Hato apresentaram um

substitutivo a fim de corrigir essas
distorções, porém o Projeto de Lei foi
derrotado pela bancada do Prefeito. A
seguir temos a lista dos vereadores que
votaram a favor dos trabalhadores da
saúde: Arselino Tatto, Aurélio
Nomura, Beto Custódio, Carlos Neder,
Chico Macena; Claudete Alves,
Cláudio Prado, Donato, Eliseu
Gabriel, Francisco Chagas, João
Antônio, Joogi Hato, José Américo,
Paulo Fiorillo,Senival, Zelão.
Embora a vitória não tenha sido
completa, em audiência com o Sr.
Prefeito o presidente do Sindicato Dr.
Pedro Petrere, com a colaboração do
Vereador Gilberto Natalini, conseguiu
uma promessa, o Sr. Prefeito nos
próximos 90 dias enviará uma
mensagem a câmara no intuito de
efetuar o reenquadramento do cirurgião
dentista no plano de carreira junto ao
médico.
Permaneceremos
vigiantes, na expectativa desta
reclassificação.

Comissão de cirugiões dentistas que visitou a Câmara e alguns vereadores. Atrás Dra.Amélia M. Ozaki ,
Dra. Hideko Nawa, Dr. Ronaldo Paffili , a partir da esquerda Dra. Aiko Takahashi Mori, Dr. Gilberto Nucci,
Vereador Goulart, Dra. Mailene Antônio Vasques, Vereador Jooji Hato, Dr. Pedro Petrere - Presidente do
SOESP, Vereador Antônio Carlos Rodrigues - Presidente da Câmara, Dr. José Vicente P. da Silva,
Vereador Russomano, Vereador Jorge Borges e Vereador Ademir da Guia.
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IMPOSTO SINDICAL
Câmara reafirma obrigatoriedade do imposto sindical e cria as centrais sindicais
O Sindicato participou de
várias negociações, desde o fim de
2007 e conseguiu através de
gestões junto ao presidente do
PMDB - Deputado Federal Michel
Temer que articulou para que o
partido fechasse questão, votando
favorável ao projeto de lei 1990.
No dia 11 de março de 2008 a
Câmara dos Deputados aprovou o
PL 1.990/07 reafirmando o
recolhimento da guia de contribuição
sindical dos trabalhadores.
Os deputados também

Por ter natureza tributária,
há o entendimento entre alguns
técnicos de que a contribuição
sindical, inclusive a sua forma de
distribuição, está sujeita ao
princípio da anualidade.
No SOESP - Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São
Paulo a verba arrecadada é
totalmente revertida a favor do
cirugião dentista, através de
serviços constantes e diversas
mobilizações nas lutas pelas
causas favoráveis aos

trabalhadores da odontologia.
Em nossa sede localizada
no bairro da Bela Vista na capital
paulista, prestamos diversos
serviços, como assisência jurídica
gratuita ao cirurgião dentista,
organização e mobilização da
categoria nas campanhas salariais
e demais campanhas de interesse,
além de convênios e parcerias com
empresas de diversos ramos de
atividade que beneficiam nossos
associados estando sempre à
disposição.

ODONTOLOGIA DO TRABALHO
O Sindicato e demais entidades odontológicas
buscam abrir as portas de novos mercados de
trabalho para os cirurgiões dentistas
Estamos empenhados em
contribuir para aprovação do projeto
de lei que obriga as empresas a
manterem serviços ocupacionais
odontológicos para funcionários das
empresas.
Entendemos que a atenção à
saúde bucal é parte integrante das
ações de saúde em geral, dada a
importância dos transtornos bucais
na gênese de acidentes de trabalho
e do absenteísmo nas empresas,
portanto se faz necessário contratar
odontólogos devidamente

capacitados para lidar com a
especificidade da relação saúde
bucal e trabalho, promovendo a
ampliação do rol de ações voltadas
para a prevenção e assistência aos
agravos ocupacionais, mediante a
incorporação de ações de
odontologia do trabalho. Só assim,
as empresas estarão cumprindo o
seu dever social de promover a
atenção integral à saúde dos seus
trabalhadores.
Isto significa mais empregos
aos cirurgiões dentistas.

CFO - CONSELHOS COMEMORAM
44 anos do Conselho Federal de Odontologia
Neste mês de Abril, o
presidente Dr. Pedro Petrere,
esteve presente na solenidade que
comemorou o 44º aniversário dos
Conselhos Odontológicos, na
ocasião prestigiou a festa e levou os
votos de parabenização de todo
Sindicato dos Odontologistas do
Estado de São Paulo.

A cerimônia foi conduzida
pelo presidente Dr. Miguel Nobre e
contou com a presença de
autoridades, personalidades e
representantes na esfera federal. O
evento promoveu a entrega da
Medalha de Honra ao Mérito
Odontológico Nacional aos
cirugiões dentistas destacados.
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AGENDA 2008
O Soesp está marcando presença nos principais
eventos em favor da Odontologia
18/Janeiro

- Café da Manhã de Lançamento do Jornal do Sindicato

23/Janeiro

- Jantar de lançamento da Revista Dabi Atlante

01/Fevereiro

- Filiação do SOESP à Força Sindical

04 e 05/Março

- Mobilização no Congresso Nacional - votação PL – Projeto
de Lei 1990/2007obrigatoriedade da Contribuição Sindical;
criação das centrais

07/Março

- Participação no 4º Fórum Partidário SUS

26/Março

- Audiência Pública com Secretário da Saúde

28 e 29/Março

- Reunião e Palestras da FIO em Brasília

31/Março

- Fechamento Março Mulher junto à Força Sindical

03 e04/Abril

- Mobilização na Câmara dos Vereadores - Plano de Carreira
dos Funcionários da Prefeitura

11/Abril

- 3º Renasp – Encontro da rede nacional de saúde do trabalho

14/Abril

- Comemoração do Dia da Juventude na Força Sindical
- Luta pela redução da Jornada de Trabalho

18/Abril

- Solenidade Comemorativa do 44º Aniversário dos
Conselhos de Odontologia

26/Abril

- Comemoração do retorno da CRON-OM (Centro de Re-estudos
Ortodônticos Nacional - Ortopédico Maxilar)

FALA DOUTOR
A mídia destacou nos últimos
meses que um contingente de vinte
milhões de pessoas subiu para a classe
social C. Creio que ao menos 50%
delas residam na capital ou na Grande
São Paulo. Sem dúvidas um alento para
os cirurgiões dentistas comprometidos
com o atendimento dos menos
favorecidos e instalados
profissionalmente nesses nichos da
metrópole.
Muito melhor seria, porém, se
alguém ligado à classe dirigente
esforçasse-se junto a instituições
financeiras ou de crédito (oficiais ou
não), facilitando ao cirurgião dentista
o acesso às máquinas de dinheiro
plástico. É com certeza um grande
mercado e daria a nós um bom
instrumento para nossa formalização e
para a melhora das condições de saúde
buco-dentais dessa população.
Plínio de Lima
CROSP: 16891
plenolima@hotmail.com
Essa seção é de responsabilidade do autor
Participe você tambêm, manifeste sua
opinião enviando e.mail para
diretoria@soesp.org.br

REDUÇÃO DA JORNADA SÓ TRARÁ BENEFÍCIOS PARA O BRASIL
A Força Sindical e as demais
centrais sindicais lançaram
recentemente a campanha pela
redução da jornada de trabalho sem
redução salarial. A intenção é
recolher milhões de assinaturas em
um abaixo-assinado até o dia 1° de
Maio e entregar aos parlamentares,
em Brasília. Com isso, queremos
que a reivindicação chegue
fortalecida no Congresso Nacional.
Com a redução da jornada
todos ganham. A redução irá gerar
mais empregos, distribuindo renda,

melhorando assim o acesso ao
consumo. Segundo estudo do
Dieese (Departamento Intersindical
de Estudos Socioeconômico), a
redução da jornada tem o potencial
de criar, numa primeira etapa, cerca
de 2 milhões de novos postos de
trabalho. É bom lembrar que o
aumento do emprego terá impacto
positivo sobre a redução da
violência.

qualificação profissional. Todos
sabemos: trabalhador melhor
qualificado resulta em melhoria na
produtividade e aumento da
competitividade das indústrias. Há
ainda as vantagens sociais, já que o
trabalhador terá mais tempo para
família e lazer. Há também a
diminuição dos problemas de saúde
e acidentes de trabalho, resultado
de jornadas exaustivas.

Com o tempo livre, o trabalhador
poderá usá-lo para elevação do
nível educacional, aumentando sua

Paulo Pereira da Silva
Presidente da Força Sindical

HISTÓRIA DOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO NO
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE S.PAULO
Muitos questionam o porquê
da existência de Cursos de
Aperfeiçoamento e Especialização
ministrados no Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São
Paulo, A função do sindicato é
preocupar-se eminentemente com
assuntos de interesse à coletividade
da comunidade profissional, tais
como plano de carreira, piso salarial,
carga horária, periculosidade,
insalubridade, processos
trabalhistas, orientações jurídicas,
etc.
O Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São
Paulo, desde a sua fundação em 11
de março de 1937, quando recebeu
o seu registro e a Carta Sindical no
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, desempenhou funções
extremamente limitadas, enquanto
esteve sob a tutela do Ministério do
Trabalho, ficando impossibilitado de
empenhar grandes campanhas,
principalmente na fase da Ditadura
Militar no Brasil.
Nessa época, mais
exatamente em 1969, encontravase em situação extremamente
combalida, tendo o Dr. Jairo Corrêa,

atual Presidente da Sociedade
Paulista de Ortodontia, assumido a
intervenção do Sindicato com a
finalidade precípua de promover
eleições sindicais. Este fato deu uma
nova tônica no desempenho da
entidade.
Passado o período de
intervenção, foram promovidas
atividades didáticas a fim de prover
recursos, já que a entidade
encontrava-se em situação de
penúria financeira. Uma nova
diretoria foi empossada, o que
direcionou mais as atividades
sindicalistas. A partir da Constituição
Brasileira de 1988, os sindicatos
foram desatrelados do Ministério do
Trabalho, tornando-se uma entidade
atuante, com postura incisiva e
moderna.
Nesse período, o SOESP
adquiriu o direito reconhecido pelo
Conselho Federal de Odontologia a
ministrar cursos. Instituiu-se a
comissão de sede própria e a
estruturação definitiva dos cursos.
O curso pioneiro foi
“Ortodontia para Clínicos Gerais”,
ministrado e coordenado pelo
Prof.Dr.Alael de Paiva Lino. Já em

1993, formou-se a primeira turma do
Curso de Especialização em
Ortodontia. A partir daí, formaram-se
vários professores que atualmente
coordenam e ministram cursos no
Sindicato de Odontologistas do
Estado de S.Paulo e em outras
várias entidades de classe e ensino.
Diante da grande procura,
criaram-se vários cursos de
Aperfeiçoamento Profissional e
Especialização nas demais
especialidades odontológicas, como
Auditoria, Cirurgia Buco-MaxiloFacial, Dentística Restauradora,
Endodontia, Implantodontia,
Periodontia e Odontopediatria.
Atualmente, com a
nomeação de uma nova diretoria,
paralelamente à preocupação com o
aperfeiçoamento profissional dos
colegas cirurgiões-dentistas, o
Sindicato dos Odontologistas vem
lutando para atender às
necessidades dos profissionais no
que tange à atividade sindical, além
de buscar equiparar-se em termos
de salário e condições de trabalhos
com os demais profissionais da área
da saúde.

FILIAÇÃO A FIO
O presidente do Sindicato Dr.
Pedro Petrere e o acessor sindical Dr.
Gilberto Nucci participaram do
Encontro da FIO realizado nos dias
28, 29 e 30 de março último, em
Brasília, onde foram debatidos temas
de grande relevância para os
cirurgiões dentistas do Brasil. O
palestrante Dr. Gilberto Pucca nos
ilustrou com propriedade de
conhecimento sobre os avanços na
política de saúde bucal desenvolvida
pelo Ministério da Saúde. Outros
debates enriquecedores foram dos
palestrantes Dr. Francisco Batista Jr.,
fervoroso defensor do SUS e o Dr.
Heider AurélioPinto que defende a
criação da Fundação Estadual de
Saúde, o que no seu entender vai
agilizar a contratação de
profissionais de saúde, bem como
reduzir as sofríveis filas nos hospitais
públicos.
Na ocasião desse encontro o
SOESP - Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São
Paulo firmou sua filiação junto à FIO Federação Interestadual de
Odontologia, presidida pelo Dr.

Welington Moreira Mello. Nossa
opção pela filiação a FIO se deu
principalmente por sua
combatividade e importância para a
categoria dos cirurgiões dentistas.
A FIO está presente tanto na
luta das campanhas salariais que
envolvem o cirurgiões dentistas,
bem como atua com grande força
política constantemente nas

instituições federais: congresso
nacional, executivo federal e
ministério da saúde, influenciando e
conquistando benefícios
importantes para o cirurgião
dentista. Nossa união se dá
principalmente pela preocupação
em construir uma sociedade
equilibrada e mais justa para o
Brasil.

Foto de encerramento do evento e seus participantes

