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Colegas,

EDITORIAL

Com muito trabalho, nosso sindicato está
avançando em suas conquistas.
Continuamos preparando a realização do 1º
Encontro de Acadêmicos no SOESP. Já visitamos
todas as universidades de São Paulo com objetivo
de conhecer os estudantes de odontologia, levantar
seu perfil e descobrir suas necessidades e metas
profissionais. A garantia do sucesso desse novo
projeto do SOESP foi comprovada em visitas a todas
universidades do estado, onde fomos muito bem
recebidos. Ministramos palestras para salas com
muitos alunos de odontologia e explicamos como
funciona o trabalho sindical, as conquistas da
categoria nos últimos anos e as melhorias da classe.
No mês de agosto, fui escolhido para fazer parte
da direção nacional da Força Sindical
representando o SOESP e toda classe
odontológica, bem como sediamos a reunião da FIO
(Federação Interestadual dos Odontologistas) que
contou com a presença de presidentes e diretores
de sindicatos do Brasil.
Entramos com um mandado de injunção
registrado com o número 95690 em face de uma
falha jurídica na lei, tendo como objetivo o retorno da
aposentadoria especial para quem trabalha 25 anos.
E por falar em conquistas, não podemos deixar de
mencionar o nosso dissídio coletivo 2008 com piso
salárial de R$ 7.503,18 em conjunto com os médicos
e a equiparação do salario dos cirurgiões dentistas
ao deles. Para isso estamos fazendo um trabalho
especial na cidade de São Paulo e já visitamos
muitas cidades como Osasco, Guarulhos, Suzano,
Biritiba Mirim, Itapevi entre outras. Isso sem contar a
aprovação do projeto de lei 3734/2008 que aumenta
o salário para R$ 7.503,18 por 20 horas semanais. O
PL já passou pela Comissão de Trabalho e pela
Comissão de Constituição e Justiça, que teve na
relatoria a Deputada Federal Sandra Rosado (PSBRN) e agora está no senado. O relator da primeira
comissão, o deputado Mauro Nazif (PSB-MA)
esteve no SOESP um dia após a aprovação do PL.
Ele elogiou o trabalho do sindicato, que esteve em
Brasília cobrando a aprovação do projeto e elogiou a
infra estrutura montada pelo SOESP em sua sede.
Essas são provas da dedicação e do tratamento
especial que dispensamos para nossas
dependências: reformas, novas instalações,
informatização, frota de veículos e sala de cirurgia,
visando um sindicalismo forte em defesa da
categoria e ensino para nossos alunos do CAPE na
prática da odontologia. O Investimento nesses
cursos, sob orientação do MEC, tem como objetivo
dar maior autenticidade ao ensino, principalmente
porque são ministrados pelos mais renomados
professores da área.
Por tudo isso, essa edição torna-se especial
para todos os colegas. Estamos crescendo juntos e
conquistando cada vez mais o espaço e nossos
direitos profissionais. O sindicato conta com o apoio
de vocês e continuará lutando por mais beneficios e
melhores condições de trabalho para todos os
cirurgiões dentistas.
Dr. Pedro Petrere, CD
Presidente
Fale com o presidente:
diretoria@soesp.org.br

SOESP ingressa com ação no STF para o retorno da
aposentadoria aos 25 anos de trabalho
Mais uma vez, o
SOESP, representado
pelo Dr. Pedro Petrere,
está em busca de outro
um beneficio à nossa
classe. No último dia 4
de agosto, o sindicato
impetrou com o remédio
constitucional - mandado
de injunção registrado
com o número 95690 em
face de uma falha jurídica
na lei 8213/1991 – Artigo
57, que diz: “A
aposentadoria especial
será devida, uma vez
cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao
segurado que tiver
trabalhado sujeito a
condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a jurídico e presidente Dr
integridade física”. Isso Luciano Eloi Santos,
inclui nossa classe por muito nos ajudou.
termos uma profissão
insalubre.
O presente mandado
de injunção tem o objetivo
de garantir ao cirurgiões
dentistas o retorno da
aposentadoria especial
para quem trabalhar 25
anos. Isso estabelecerá a Supremo Tribunal Federal
aposentadoria especial
somente para cirurgiões
dentistas associados ao
SOESP.
Agradecemos ao
s i n d i c a t o d o s
odontologistas de Minas
Gerais, que através de
s e u d e p a r t a m e n t o Diretoria do SOESP

SOESP homenageará cirurgiões dentistas
com Medalha Pannain
No próximo dia 16 de outubro, às
19h30, na Câmara Municipal de São
Paulo, o Sindicato dos Odontologistas do
Estado de São Paulo, irá homenagear os
profissionais da odontologia que se
destacaram no ano de 2008 com o Diploma
e Medalha de Honra ao Mérito Profissional
“Dr Luiz César Pannain”.
É uma premiação concedida por
um colegiado de entidades odontológicas
brasileiras de expressão nacional e
internacional como mérito exclusivamente
de caráter científico. Um ato que já vem
sendo praticado todos os anos desde
1960, a Medalha Pannain é uma forma de
honrar todos os cirurgiões dentistas que,
em suas especialidades, apresentaram
inovações, prestaram relevantes serviços
aos seus pacientes e a nossa classe,

mostrando competência, ética e
profissionalismo acima de tudo.
Nesse mesmo dia, o sindicato
entregará também a Medalha de Honra ao
Mérito Sindical, que condecora não
apenas cirurgiões dentistas, mas
personalidades que de alguma forma
contribuiram para o sindicalismo dentro da
odontologia.
O SOESP se orgulha dessas
honrarias que são a Medalha de Honra ao
Mérito Sindical e o Diploma e Medalha de
Honra ao Mérito Profissional “Dr Luiz
César Pannain”, que é a maior premiação
científica da odontologia brasileira
reconhecida por todas as entidades.
Convidamos toda classe a participar de
mais essa cerimônia.

Nesta edição
Aposentadoria especial
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Ação comunitária na Vila Maria atrai mais de 6 mil
pessoas e tem o apoio do SOESP
No último dia 22 de agosto, o
Sindicato dos Odontologistas do Estado
de São Paulo participou de uma ação
comunitária em parceria com a TV
Record e Instituto Ressoar, que contou
com a presença de mais de 6 mil
pessoas no Banco de Alimentos da Vila
Maria, em São Paulo.
O projeto ofereceu vários
atendimentos gratuitos, como exames
de vista, pressão, glicose, colesterol,
massagens, manicure e
corte de
cabelo. O SOESP representado pelo
Dr. Pedro Petrere, Dra. Hideko e outros

proferiram diversas palestras e
orientações de como cuidar da
saúde bucal através da escovação e
passou encaminhamentos para
nossa clinica, para aqueles que
precisavam de atendimento gratuito.
O sindicato se orgulha em
participar dessas ações e continuará
prestando esse serviço a população,
oferencendo tratamento
odontológico totalmente gratuito em
sua clínica e levando até as
comunidades as orientações
necessarias para o bom cuidado
Dra Hideko e Dr Petrere atendendo a população.
com os dentes.

SOESP organiza reunião da FIO em São Paulo
Nos dias 27, 28 e 29 de agosto, o Sindicato dos Odontologistas do Estado de São
Paulo sediou a reunião da Federação Interestadual de Odontologia, a FIO, que reune
os principais sindicatos da categoria de todo Brasil.
Tivemos a honra de receber o presindente da Federação, Dr. Welington Moreira
Melo e demais sindicalistas de todos estados do país.
O evento foi realizado na própria sede do SOESP, onde tivemos debates,
apresentação dos informes gerais e palestras.
Reunião da FIO em São Paulo na sede do SOESP

Justiça – O SOESP trabalha para os cirurgiões
dentistas sempre de acordo com a lei
Diante das graves e injustas acusações que
o SOESP vem sofrendo do CRO nos
apresentamos aos colegas para esclarecer certos
assuntos.
As irregularidades que vem sendo
praticadas pelo CRO foram divulgadas pelo
nosso sindicato e isto fez com que o Conselho
passasse a caluniar nossa entidade sem motivo
justo. Um exemplo é a não divulgação pelo
Conselho do fato deste tratar-se de uma autarquia
governamental da união, o que o difere de uma
entidade de classe como o sindicato.
As anuidades devidas aos Conselhos
Regionais (autarquias da união) que fiscalizam as
categorias profissionais não têm natureza de
contribuição sindical, portanto trata-se de tributo.
Como tal, seu valor só pode ser fixado nos estritos
limites previstos na lei. Os artigos 149 e 150,
inciso I, da Constituição Federal de 1988 dizem:
“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios: 1 - exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. O
que ocorreu é que, de forma ilegal e arbitrária, O
CROSP vem cobrando contribuições anuais
fixando valores em Assembléia Geral. Em 2008,
esta Assembléia fixou o valor abusivo de R$
343,48 quando, na verdade, o valor a ser cobrado
deveria ser R$ 38,01. Isto ficou provado, em
primeira instância, na justiça federal de São Paulo
pelo processo n. 2009.61.00.019629-4. O estado
de Santa Catarina já ganhou o mesmo processo
em primeira, segunda e terceira instâncias e só
aguarda ganhar no Supremo Tribunal Federal
baseado no cálculo estipulado pela lei 8383/91,
artigo 3º, inciso II. É importante salientar que, com

estes valores abusivos que vem sendo cobrados,
os rendimentos do CROSP chegam a mais de R$
20 milhões por ano!
O Conselho ainda colocou em dúvida a
legalidade das atas e da diretoria atual do SOESP.
O Dr. Pedro Petrere, que era vice-presidente,
assumiu a presidência ocupando a vaga que ficou
aberta devido ao falecimento do Dr. Henrique
Montilinsky. Houve uma recomposição de cargos,
de acordo com o estatuto. O SOESP tem registro
da diretoria no Ministério do Trabalho e conta
corrente na Caixa Econômica Federal, o que não
seria possível se toda esta documentação não
estivesse rigorosamente em dia.
Outra afirmação totalmente equivocada
contra o SOESP é que fomos contra o concurso
público realizado pelo CRO. Nosso sindicato se
manifestou contra os critérios de tal concurso e
aguarda decisão judicial, mas não é contra a
realização do mesmo.
O SOESP aproveita a oportunidade para
afirmar que não existe nenhuma ilegalidade nas
cobranças da contribuição sindical. Tudo foi feito
de acordo com a lei mediante recolhimento de
guias pagas corretamente.
Continuaremos trabalhando sempre a favor
dos nossos colegas cirurgiões dentistas, ao lado
da lei e da justiça. No que diz respeito à anuidade
do CROSP o sindicato está disposto a reunir-se
para negociar um valor justo, consultando a
categoria. Não admitiremos acusações sem um
mínimo de coerência e provas reais contra a
nossa entidade.
“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”
A diretoria
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Sindicato visita todas as universidades do Estado de São Paulo
e promove o 1º Encontro de Acadêmicos
Deu-se início no sindicato ao
projeto do 1º Encontro Acadêmico
no SOESP, onde foram visitadas
todas as universidades do estado
com objetivo de falar com os
estudantes de odontologia e
promover o encontro que será
realizado no dia 7 de novembro na
sede do sindicato.

Dr. Eliseu Ciccoli, Dr Pedro Petrere Dr Rodrigo Ventura

Todas as universidades como a USP,
a Unesp e UMC nos receberam e os
alunos participaram de uma primeira
conversa de como será o encontro.
Foram realizadas
pequenas
entrevistas com os universitários para
levantar o perfil do estudante e
descobrir quais as suas metas
profissionais. Nessas visitas, destaque
para a Universidade de Santos, onde o
presidente do sindicato, Dr Pedro
Petrere, fez uma palestra explicando
como funciona o trabalho sindical, as
conquistas da categoria e as melhorias
da classe.
A ideia é proporcionar aos futuros
Cirurgiões Dentistas condições de
atualizar seus conhecimentos no que se
refere a categoria profissional,
buscando aproxima-los mais das várias
entidades de classe existentes. Abordar

Dr Pedro Petrere em palestra com acadêmicos da
Universidade de Araras.

temas que precisam ser discutidos e
reformulados para que o sindicalismo
sobreviva a fim de cumprir com suas
funções maiores: a prestação de
serviços classistas e a defesa da
categoria.

O SOESP esteve no VII CONFIO e tem participação ativa
nos debates sobre as melhorias para a classe
Nos dias 25 e 26 de junho, foi realizado
em Vitória – ES o VII CONFIO, Congresso da
Federação Interestadual dos Odontologistas,
e o SOESP mais uma vez se fez presente na
representação dos profissionais cirurgiõesdentistas do Estado de São Paulo, junto com
as principais entidades de classes de todo
pais.
No segundo dia o painel foi aberto com o
tema: Saúde do trabalhador cirurgião dentista
com a presidente do conselho regional de
odontologia do Espirito Santo, Margareth
Pandolfi, e a secretária do conselho regional
de odontologia do Espirito Santo, Regina
Maria de Moura Moreira.
Em seguida, foi aberto o debate sobre a
aposentadoria especial com instrumento de

AGENDA 2009
O SOESP está marcando presença no
principais eventos da Odontologia
14 de Agosto de 2009
- Inaguração Auditório do SIMESP.

proteção à segurança e saúde do trabalhador
cirurgião dentista, que além de ter a
Tecnologista (Pesquisadora da Fundacentro)
Serviço de ergonomia, Cristiane Queiroz
Barbeiro Lima, contou também com a
presença do presidente do Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São Paulo, Dr
Pedro Petrere, como relator da mesa. A ideia é
que a aposentadoria especial sirva como
instrumento de proteção a saúde do
profissional cirurgião dentista, melhorar as
condições de trabalho e prevenir danos.
O balanço final desse congresso foi o
melhor possível pois estiveram presentes
autoridades conceituadas não somente da
odontologia como também da saúde. O
comparecimento das principais entidades de

classe também foi fundamental e comprova o
avanço e a organização nacional da
categoria.

Foto oficial com os participantes do CONFIO

31 de Agosto de 2009

15 de Setembro de 2009

- Juiz Federal confirma através de liminar, baseado nos
artigos 149 e 150, inciso I, da Constituição Federal do Brasil
de 1988, que o valor justo para a cobrança da anuidade do
CRO-SP é de R$ 39,00 e não R$ 343,48 como votaram em
assembleia, o que é proibido para autarquias.

- Reunião na Assembleia Legislativa São Paulo

- Reunião na Faculdade Ribeirão Preto - USP - FORP

1 de Setembro de 2009

18 de Setembro de 2009

17 de Setembro de 200
- Reunião na Faculdade Araras - UNIARARAS

- Protesto Av. Paulista Contra demissões e pela jornada
de 40 horas

- Reunião Força Sindical - Eleição da Direção Nacional

- Reunião na Faculdade de Franca - UNIFRAN

2 de Setembro de 2009

- Reunião na Faculdade de Barretos - FEB

17 de Agosto de 2009

- Reunião na Faculdade de Odontologia de Cantanduva

23 de Setembro de 2009

- Reunião Tribunal Regional Trabalho.

- Reunião na Faculdade São José Rio Preto - UNIRP

- Reunião na Faculdade de Bauru

22 de Agosto de 2009

3 de Setembro de 2009

- Reunião na Faculdade de Lins - UNIMEP

- Ação Social do Sindicato na Vila Maria junto Prefeitura
São Paulo.

- Reunião na Faculdade Santa Fé do Sul - FUNEC

24 de Setembro de 2009

25 de Agosto de 2009

- Reunião na Faculdade Fernandópoles Camilo Castelo
Branco

- Reunião Assembleia Legislativa.

4 de Setembro de 2009

27 á 29 de Setembro de 2009

- Reunião na Faculdade Araraquara - UNESP

- Reunião FIO realizado SOESP. Federação Interestadual - Reunião na Faculdade Piracicaba - UNICAMP
Odontologia.
14 de Setembro de 2009
- Reunião com funcionários da Prefeitura de São Paulo

- Reunião na Faculdade de Araçatuba - UNESP
- Reunião na Faculdade de Adamantina

25 de Setembro de 2009
- Reunião na Faculdade Presidente Prudente - UNOESP
- Reunião na Faculdade Marília

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E ESPECIALIZAÇÃO

Estética Total
Coord: Prof. Dirceu Vieira e equipe
Início: 9 de março de 2010
Dia e horário: Terças-feiras, das
18h00 às 21h00
Valor: 5 parcelas de R$ 250,00
Controle de Infecção em
Estabelecimentos de Saúde
Odontológicos
Coords: Profa. Angela Maria Aly
Cecílio e Profa. Yara Yatiyo
Yassuda
Início: 9 de março de 2010
Dia e horário: Terças-feiras, das
19h00 às 22h00
Valor: R$ 150,00

Endodontia
Coord: Profa. Lucia Cappellette
Carezzato
Início: 2 de março de 2010
Dias e horários: Terças-feiras,
8h00 às 18h00
Prova de seleção: 23 de fevereiro
de 2010, às 9h00
Valor: 24 parcelas de R$ 740,00
Implantodontia
Coord: Prof. Renato Rossi Junior
Início: 1 de março de 2010
Dia: Segundas-feiras
Prova de seleção: 22 de fevereiro
de 2010, às 10h00
Valor: 30 parcelas de R$ 960,00
Odontologia do Trabalho
Coords: Profa. Eliete Dominguez
Lopez, Prof. Edgard Crosato, Prof.
Paulo Roberto da Silva e equipe
Dia e horário: Segundas-feiras
(quinzenais), das 8h00 às 18h00
Valor: 18 parcelas de R$ 400,00

Palestras Gratuitas
Ortodontia
“Tratamento ortodôntico precoce”
Coordenadora
Profa. Aiko Takahashi Mori
Natureza do curso: Teórico
Dias e horários (SEXTAS-FEIRAS)
23 de outubro de 2009, às 17h00
29 de janeiro de 2010, às 8h00
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Dentística
Coord: Prof. Dirceu Vieira e equipe
Início: 8 de março de 2011
Dia e horário: Terças-feiras, das
15h00 às 22h00

Prótese Dentária
Coordenador: Prof. Luiz Martins
Turano
Dia e horário: Quintas-feiras, das
14h00 às 22h00

-São

Ortodontia e Ortopedia Facial
Coord: Prof. Ewaldo Luiz de
Andrade e equipe
Início: 5 de março de 2010
Dia e horário: Quintas – feiras, das
14h00 às 18h00
Valor: 18 parcelas de R$ 400,00

Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Faciais
Coord: Prof. Isaac Tobias Blachman
Dias e horários: Quintas-feiras, das
19h00 às 22h00, Sextas-feiras, das
9h00 às 18h00 e Sábados, das
8h00 às 12h00 ( Mensal)

s-SECOM
Gonçalve
Vilma
Foto:

Ortodontia Preventiva,
Interceptativa e Corretiva
Coords: Prof. Durval Zambon
Junior, Prof. Osório Luz e Silva
Início: 18 de março de 2010
Dia e horário: Sextas – feiras, das
8h00 às 12h00
Valor: 20 parcelas de R$ 350,00

Cursos de Especialização

Periodontia
Coord: Profa. Luciana A. Maltagliati
Início: 27 de março de 2010
Dia e horário: Sábados
(quinzenais), das 8h00 às 16h00
Prova de seleção: 13 de março de
2010, às 9h00
Valor: 24 parcelas de R$ 750,00

00

Clínico de Ortodontia – Técnica
Straight Wire (Prescrição
Leopoldino Capelozza Filho)
Coord: Prof. Roque Rodrigues
Queiroz
Início: 4 de março de 2010
Dia e horário: Quintas – feiras, das
8h00 às 13h00
Valor: 20 parcelas de R$ 350,00

Ortodontia
Coord: Profa. Aiko Takahashi Mori
Início: 5 de março de 2010
Dia e horário: Sextas-feiras, das
9h00 às 18h00
Prova de seleção: 4 de dezembro
de 2009, às 14h00
Valor: 24 parcelas de R$ 1200,00
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Implantodontia
Coord: Prof. Renato Rossi Junior
Início: 1 de março de 2010
Dia e horário: Segundas-feiras, das
14h00 às 18h00
Valor: 10 parcelas de R$ 350,00

Periodontia
Coord: Profa. Luciana Ávila
Maltagliati
Início: 13 de março de 2010
Dia e horário: Sábados
(quinzenais), das 8h00 às 14h00
Valor: 10 parcelas de R$ 300,00

Ortodontia
Coord: Prof. Mario Cappellette
Junior e equipe
Dia e horário: Quartas-feiras
(semanais), das 9h00 às 18h00

Reciclagem em Estética
Coordenador
Prof. Dirceu Vieira
Natureza do curso: Teórico
Dias e horários (TERÇAS-FEIRAS)
23 de fevereiro de 2010, às 20h00
30 de março de 2010, às 20h00
27 de abril de 2010, às 20h00
25 de maio de 2010, às 20h00
29 de junho de 2010, às 20h00

0 70500

Ortodontia Preventiva,
Interceptativa e Corretiva
Coord: Prof. Zeferino Yutaca
Miyamura e equipe
Início: 1 de março de 2010
Dia e horário: Segundas– feiras,
das 8h00 às 13h00
Valor: 20 parcelas de R$ 350,00

Auditoria em Odontologia
Coord: Prof. Elias Cecílio Neto e
Equipe “Prof. Lauro Célio Gosuen”
Início: 12 de março de 2009
Dia e horário: Sextas-feiras
(quinzenais), das 19h00 às 22h00
Valor: 2 parcelas de R$ 350,00 ou
R$ 630,00 à vista
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Cursos de Aperfeiçoamento

Nossos cursos
são pelo

00-705-X
ISSN-01

1º SEMESTRE 2010

Apenas R$ 60,00
ao ano!

LIGUE
(11) 3107-7567

MANTENHA SEU CADASTRO
Auditoria em Odontologia
Coordenador
Prof. Elias Cecílio Neto
Natureza do curso: Teórico
Dias e horários (QUINTA-FEIRA)
- 25 de fevereiro de 2010, às 17h00

ATUALIZADO
e mantenha-se atualizado
com o que acontece no
SOESP.
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