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Soesp vence C.R.O na
justiça
Sindicato conquista liminar para tirar
todos os cirurgiões dentistas do Cadin.
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Aposentadoria Especial:
Sim, vencemos!
SOESP consegue ação que válida o
cirurgião dentista a se aposentar com
25 anos de trabalho e ainda receber
outras vantagens. Veja!
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8° Encontro de Acadêmicos

Inimigo da odontologia.

Saiba agora quais são os preparativos
deste grande evento que promete agitar a sede
da SOESP.

Prefeito Fernando Haddad
prometeu, deu sua palavra e não
cumpriu.
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Editorial
Caros Colegas,

Dr. Pedro Petrere C.D. Presidente

Atencioso, o Vice-Presidente
Informo a todos vocês, que
prometeu acompanhar e lutar continuaremos na luta em
É com grande satisfação que em defesa dos Cirurgiões busca de novas parcerias e
levamos até você, Cirurgião Dentistas.
benefícios para categoria.
Dentista, mais uma edição do
Temos no Brasil os melhores
Jornal do Sindicato.
Ainda durante o jantar, C i r u r g i õ e s D e n t i s t a s d o
r e l e m b r a m o s a s g r a n d e s mundo. Mas infelizmente ainda
Aproveito a oportunidade para conquistas que conseguimos temos conceitos ultrapassac o m u n i c a r q u e e s t i v e m o s com ajuda do Vice-Presidente dos, que não condizem com a
reunidos com o Vice Presidente Michel Temer enquanto era realidade.
da República, Michel Temer em Presidente da Câmara.
jantar realizado no Palácio do
Como Presidente do SOESP,
Jaburu, em Brasília.
Entre elas estão a regulariza- irei lutar e contribuir para que o
ção do duplo vínculo e a criação Cirurgião Dentista seja cada
Um encontro histórico, já que das centrais sindicais em 2009. vez mais valorizado na socieé a primeira vez que um Vicedade.
Presidente recebe uma delega- Como forma de agradecimenção de sindicalistas.
to, realizamos diversas home- Juntos somos mais fortes!
nagens ao Vice-Presidente,
Durante o evento levamos as que saiu do jantar agradecido.
Boa Leitura a Todos!
reivindicações da categoria.
Dr. Pedro Petrere
C.D Presidente
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Benefícios do SESP
Por que sindicalizar-se?
Os associados ao Sindicato
dos Odontologistas do Estado
de São Paulo são beneﬁciados de diversas formas,
conﬁra:
Aposentadoria Especial aos
25 anos de trabalho, aos
Cirurgiões-Dentistas da base
sindical;
Assistência Jurídica gratuita
também para acadêmicos;
Direitos Civis em caso de
processos movidos por pacientes (em caso de sentença
desfavorável, o Sindicato paga o valor referente à mesma,
conforme valor estabelecido
pelo seguro);

Cobertura de Lucros Cessantes (caso o proﬁssional
ﬁque impossibilitado de trabalhar, o Sindicato cobre os
ganhos relativos do consultório
por um período de dois meses,
de acordo com valor estabelecido pelo seguro);
Assessoria Contábil;

Material informativo do
Soesp: Revista Paulista de
Odontologia e Jornal do Sindicato, também para acadêmicos;
Delegacias Sindicais Regionais em Araçatuba, Baixada
Santista, Bauru, Campinas e
São José do Rio Preto.

Financiamento Odontológico
Curso de reciclagem em
sem custos para o Cirurgião estética gratuito para cirurDentista, através do Programa giões-dentistas com mais de
VIDA CLASS;
cinco anos de proﬁssão;
Plano de Saúde da Porto
Palestras de aprimoramenSeguro também para acadê- to proﬁssional;
micos;
Parceria com empresas de
Seguro de Vida e Auto Porto turismo também para acadêSeguro também para acadê- micos;
micos;

Assessoria Sindical;
Assessoria ao recémformado na documentação necessária para a montagem do
consultório.
Conquistas e propostas:
Equiparação Salarial de Cirurgiões Dentistas e Médicos em
215 municípios do Estado;
implantação da Odontologia do Trabalho; e obrigatoriedade da presença do Cirurgião Dentista na Unidade de
Terapia Intensiva;
Parceria com a Caixa para
a adesão no aluguel de máquiquinas de cartões;
Sorteio de brindes mensais
também para acadêmicos;

SOESP vence C.R.O na justiça
Pela primeira vez no Brasil, um Sindicato presenciou e comemorou esta sentença dos juízes.

DecisãoJudicial Determina ao
CROSP quecumpra relativaà
Cobrança de Anuidades Abusivas,
sendo vedada a inscrição do
Cirurgião dentista no CADIN –
Cadastro de Inadimplentes.
Na data 29/04/2016 – O Sindicato
dos Odontologistas do Estado de
São Paulo – SOESP – informa que Justiça federal concedeu liminar ao
Sindicato dos Odontologistas do
Estado de São Paulo.

Justiça informa que o seguinte teor promovido como
emenda à inicial – Intime-se o executado Conselho
Regional de Odontologia, através de mandado de
intimação, para que cumpra a obrigação de fazer,
no prazo legal, consoante termos da inicial proposta
na ação de cumprimento provisório de sentença e
disposição do art. 536 do CPC.

Cumpra-se, o seguinte processo:
0004472-96.2016.4.03.6100.

Vale destacar que esta ação
conquistada pelo Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São
Paulo - SOESP – Foi uma batalha
que merece destaque, respeito e
muita ﬁdelidade, pois a luta foi
conquistada por todos que
buscaram diferentes maneiras de
mudar, positivamente, nossa classe
trabalhadora.

SOESP participa de reunião com
Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira. Veja!

Sim, caros amigos, nós da SOESP trabalhamos desta
forma – Se o assunto for melhorias, transparência e
discurso sobre o futuro dos trabalhadores, com certeza,
vamos estar presente para mostrar que o cirurgião dentista
estará muito bem representando.
Na última sexta feira, 20/05/2016 – O Ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, esteve presente na sede da CSB
(Central dos Sindicatos Brasileiros), para explicar
maneiras de aprimorar novos projetos com o propósito de
esclarecer duvidas e ouvir sugestões.
Nosso presidente, Dr. Pedro Petrere, foi até a reunião para
nos representar, com o intuito de adicionar e melhorar,
ainda mais, os benefícios dos companheiros cirurgiões
dentistas que estão na batalha, dia a dia, por mais
vantagens.

Na bancada do CSB, o Ministro do Trabalho comentou
sobre possíveis reuniões nos sindicatos, além de,
mudanças na Previdência que também levarão em conta a
posição das centrais sindicais; outro ponto informado foi a
questão da sustentabilidade da Previdência Social que
será importante para o futuro dos trabalhadores.
A reunião foi concretizada com o pensamento de melhorar
a situação para todos os trabalhadores. Porém, é preciso
lembrar; nós do Sindicato dos Odontologistas do Estado de
São Paulo, reforçamos que será preciso continuar lutando
e conﬁando para que as metas e os objetivos sejam
cumpridos e ﬁrmados.
Juntos Somos mais Fortes
SOESP
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Cursos
Segundo Semestre
Curso de Especialização
em Ortodontia

Curso de Aperfeiçoamento
em Ortodontia

Coordenadora:
Profª: Drª. Rosana Di Matteo
Data:09/08/20016
Duração: 24 meses
Valor: 24x 1.200,00

Coordenador: Dr. Durval
Dr. Osório e Silva
Data:09/08/20016
Duração: 24 meses
Valor: 24x 1.200,00

Curso de Planejamento
em Ortodontia

Curso de Especialização
em Ortodontia do Trabalho

Coordenadores:
Profª: Drª. Luciana Cappellette
Prof. Mário Cappellette
Data:24/08/20016
Carga horária: 40 horas em 10 aulas
Valor: 10x 250,00

Coordenador:
Profª Drª. Eliete Dominguez Lopez
Data:09/08/20016
Duração: 24 meses
Valor: 24x 1.200,00

Uma visita na clínica do SOESP
Uma visita na clínica do SOESP foi realizada, seguida da
inauguração do Museu Histórico. O espaço foi todo decorado
com objetos que ajudaram a construir a história do SOESP,
alguns utilizados na inauguração do sindicato em 1937.
Para ﬁnalizar, o Presidente, Dr. Pedro Petrere agradeceu a
presença de todos e sorteou alguns brindes, além da entrega
do Certiﬁcado de participação no 7º EAS. Os alunos
receberam também um CD com os melhores momentos do
encontro.
A ideia, é que eles transmitam a mensagem gravada por
Dr. Pedro Petrere aos demais companheiros de turma.
Estiveram em São Paulo, representantes de todas as
faculdades do Estado de São Paulo.
Acadêmicos de Odontologia em visita a clínica do SOESP

Você, estudante de odontologia, ﬁque atento!
Em 2016 tem mais, o 8º EAS irá acontecer no dia 19
de novembro (sábado).
Fique de olho em nossas redes sociais e portal SOESP
através do www.soesp.org.br .
Até lá!

