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SOESP comemora as conquistas
obtidas pela classe odontológica
O Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo (SOESP),
que representa 70 mil cirurgiões-dentistas em todo o Estado,
comemora as conquistas obtidas pela classe no último ano, mas
reforça o seu desejo em continuar a luta por melhores condições de trabalho.
“Estamos batalhando para que os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde sejam reajustados e, a categoria, paga de maneira justa. Outra medida importante será a
obrigatoriedade do cirurgião-dentista em Unidades de Terapia
Intensiva, cujo projeto de lei está em trâmite na Câmara dos
Deputados, bem como o projeto de lei que equipara o salário
dos cirurgiões-dentistas ao dos médicos. Isso abrirá novas
oportunidades aos profissionais de odontologia”, informa o
presidente do SOESP, Dr. Pedro Petrere.
O trabalho do sindicato ainda trouxe outros benefícios. Os
cirurgiões-dentistas podem requisitar a aposentadoria após 25
anos de contribuição à previdência. É a única profissão em que
essa medida é permitida, graças à decisão concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Somente para a base territorial do SOESP.
“Também buscamos a equiparação salarial entre médicos e
cirurgiões-dentistas, o que já conseguimos que fosse feita em 206
cidades de São Paulo”, explica Dr. Petrere, que reforça ainda o

Dra. Jacira, Dr. Pedro Petrere, Ministro do Trabalho e Emprego Carlos Lupi e Dra. Hideko.

posicionamento do sindicato contra o aumento da anuidade do
CROSP. “O valor só pode ser modificado por lei. Nossa Diretoria
está supervisionando o caso e tomando as medidas necessárias,
para impedir que o aumento de R$ 68,98 para R$ 635,00 seja
conseguido na Câmara dos Deputados”.
Está à procura de cursos de atualização profissional? O SOESP
também oferece aos profissionais de odontologia de todo o País
a oportunidade de se aperfeiçoarem. O sindicato promove cursos
de pós-graduação, especialização e atualização em sua sede, em
São Paulo. Conheça os cursos disponíveis em www.soesp.org.br.

Você sabia?
Cirurgiões-dentistas podem contratar serviços contábeis por apenas R$120,00, a cada três meses
Sindicalizados com mais de cinco anos de atuação podem participar de um curso gratuito de reciclagem em odontologia
estética
O SOESP mantém uma clínica odontológica para atender a população, onde os procedimentos são realizados gratuitamente
O sindicato também está propondo que as empresas implantem a odontologia do trabalho, nos mesmos moldes do que
hoje é feito na medicina

Anote na agenda

Sindicato em ação

Atualização profissional

Confira os principais
eventos da Odontologia

Saiba o que o SOESP
está fazendo por você

As inscrições para os cursos de
especialização estão abertas

ANUNCIE NO JORNAL

D O SIN D I C AT O

100 mil exemplares, encaminhados a
cirurgiões-dentistas de todo o Brasil.

Acesse o site do SOESP (www.soesp.org.br)
para conhecer os formatos e valores. Mais
informações pelo telefone (11) 3107-7567.
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EDITORIAL

PROGRAME-SE

Caro colega,

2nd Neodent International Congress

É com satisfação que informo que o Sindicato dos Odontologistas do Estado de
São Paulo está, a cada ano, conseguindo levar aos profissionais de odontologia melhores condições de trabalho e
reconhecimento.
Nos últimos meses, você tem acompanhado a nossa luta contra o aumento
da anuidade proposta pelo CROSP.
Como verá em detalhes na matéria que
elaboramos sobre o assunto para esta
edição, a alteração da cobrança só é
permitida por lei, por isso, pedimos que
só paguem o valor de R$ 68,98. Nosso Jurídico está à disposição
para orientá-lo, caso tenha dúvidas.
Em maio, fui pessoalmente à Câmara dos Deputados, em Brasília,
para entregar um manifesto contrário ao projeto de lei 3.507/2008
(apenso o PL 6.463/2009), que discute o assunto. Nós, do SOESP,
estamos nos unindo a outros sindicatos de profissionais liberais, na
tentativa de impedir que esse aumento seja repassado para você.
Nosso trabalho será contínuo. Não desistiremos.

De 16 a 18 de junho, no Expo Unimed Curitiba (Curitiba – PR)
www.neodentcongress.com

Latin American Osseointegration Congress

De 2 a 5 de julho, no Expo Centro Norte (São Paulo – SP)
www.implantnews.com.br/in2011

20º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro
(CIORJ)
De 20 a 23 de julho de 2011, no Riocentro (Rio de Janeiro – RJ)
www.ciorj.org.br

VI Congresso Paraibano de Odontologia

De 4 a 6 de agosto , no Espaço Cultural José Lins do Rego (João Pessoa – PB)
www.abopb.org.br/VI_CPO

V Congresso CBOFM

De 21 a 24 de agosto, no Rio Quente Resorts (Rio Quente – GO)
www.cbofm.com.br

XVI Congresso AILDC

De 25 a 27 de agosto, no Rio Quente Resorts (Rio Quente – GO)
http://aildc.org/congreso

Nesta edição do nosso jornal, trazemos outras iniciativas
em que o SOESP esta envolvido, entre elas, a manifestação
contra as operadoras de planos de saúde, que repassam aos
cirurgiões-dentistas um valor bastante baixo pelos atendimentos prestados, e a obrigatoriedade do profissional de odontologia nas Unidades de Terapia Intensiva. Nós também conversamos
com a cirurgiã-dentista Maria Luiza Franceschini, que ganhou um
consultório odontológico completo. Ela foi sorteada entre os sindicalizados que estão com a anuidade sindical em dia.

EVENTOS ACADÊMICOS

Boa leitura!

Para mais informações: www.foa.unesp.br.

Universidade Estadual Paulista (Unesp)
XXIII Congresso de Iniciação Científica da Unesp abrirá inscrições da
1ª etapa, no campus de Araçatuba, em julho. A universidade também sediará o XI Congresso Estadual Paulista sobre Formação de
Educadores e o I Congresso Nacional de Formação de Professores,
que acontecerão entre os dias 15 e 17 de agosto.

Dr. Pedro Petrere
C.D. Presidente

ESCLARECIMENTO
O Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo tem base territorial estadual, portanto, todos os cirurgiões-dentistas do
Estado de São Paulo, independentemente da cidade em que estejam, podem recolher o Imposto Sindical para o SOESP. A nossa
maior proposta é defender os interesses de todos os profissionais de odontologia. Pedimos aos colegas mais novos para que, se
precisarem, solicitem mais esclarecimentos para a nova diretoria sindical.

Diretoria

FIQUE POR DENTRO
Livro de ética e legislação
em odontologia é lançado
“Deontologia Odontológica: ética e
legislação”, dos doutores Moacyr da
Silva, Rogério Dubosselard Zimmermann e Fernando Jorge De Paula, foi
lançado neste ano com o objetivo de
auxiliar e orientar estudantes e
cirurgiões-dentistas quanto à ética e
legislação vigente.
O livro orienta que o profissional de
odontologia não deve perder a qualidade no atendimento e autoridade por
medo de processos judiciais movidos
por clientes. Temores como esse surgem, na maioria das vezes, pela
falta de conhecimento das leis regulamentadoras que inﬂuenciam
o cotidiano dos cirurgiões-dentistas.

QUADRO DE AVISOS
COLUNA DO ACADÊMICO
Sindicato tenta acordo com
operadoras de plano de saúde

Após participar da manifestação organizada no dia 7 de abril contra
os repasses feitos pelos planos de saúde aos cirurgiões-dentistas e
médicos (ler matéria na página 3), o SOESP, realizou no dia 23 de maio,
às 14h, em sua sede, em São Paulo, uma mesa redonda entre os profissionais de odontologia e os representantes das empresas. O objetivo
foi discutir um piso salarial mínimo para os procedimentos odontológicos.
O SOESP é a favor do aumento do repasse feito atualmente
aos cirurgiões-dentistas, defendendo um reajuste justo aos
atendimentos realizados pelos profissionais. A entidade está
monitorando o assunto e continuará defendendo os interesses
da classe. As informações sobre o andamento deste processo
poderão ser acompanhadas pelo site www.soesp.org.br.
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SINDICATO EM AÇÃO
SOESP se posiciona contra ao aumento da anuidade do CROSP

Reunião com representantes de sindicatos de
profissionais liberais, no SOESP.

O SOESP se uniu a
outros sindicatos de
profissionais liberais
na luta contra o projeto de lei 3.507/2008
(apenso
o
PL
6.463/2009), proposto
pelos Conselhos, que
prevê o aumento do
valor das anuidades.

De acordo com o projeto de lei, a anuidade cobrada dos
cirurgiões-dentistas teria um aumento de 820,55% para pessoas físicas – de R$ 68,98 para R$ 635,00 enquanto as pessoas
jurídicas arcariam com um reajuste de 250%, contribuindo
com R$ 2.905,00 e não mais R$ 830,00.

“Elaboramos um manifesto em conjunto contrário ao projeto de lei. Nós levamos o documento no dia 3 de maio à
Câmara dos Deputados, em Brasília”, informa o presidente
do SOESP, Dr. Pedro Petrere. “Mais um relator foi designado,
o deputado Mauro Nazif [PSB] passa a ser o responsável pelo
andamento do projeto”, completa.
O SOESP continuará defendendo os interesses da classe. “O
PL ainda passará por quatro comissões e o sindicato acompanhará de perto o andamento do projeto. Concordamos
com uma anuidade de R$150,00 e não com a que está sendo
proposta”, finaliza o presidente.

Como proceder
O SOESP orienta que os cirurgiões-dentistas que não efetuem o pagamento do boleto enviado pelo Conselho recobrando o valor
de 68,98. O Departamento Jurídico da entidade está à disposição para o encaminhamento de ações de dentistas que estejam se
sentindo lesados, para exigir na Justiça a restituição dos valores cobrados indevidamente nos últimos cinco anos.

Diga não às taxas bancárias abusivas
O consumidor deve ficar atento às tarifas praticadas pelos bancos,
que desde 31 de março de 2008 são obrigados a informar claramente as taxas cobradas em suas agências e sites. O contrato com as
operadoras de cartões de crédito também deve ser examinado com
cuidado, para evitar dores de cabeça no futuro.
O SOESP, para auxiliar os sindicalizados em caso de cobranças indevidas, implantou, em abril, um serviço de orientação jurídica
gratuita aos cirurgiões-dentistas que se sentem lesados com taxas
bancárias abusivas. Podem ser revistos os últimos cinco anos de
movimentação bancária.
Os interessados pelo serviço podem entrar em contato com o Departamento Jurídico. Tel: (11) 3107-7567 - email: juridico@soesp.org.br

Cirurgiões-dentistas e médicos unidos pelo
aumento do valor pago pelos planos de saúde

Manifestação realizada no dia 7 de abril, na Praça da Sé, em São Paulo.

O Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7 de abril, foi marcado por reivindicações em todo o País. Cirurgiões-dentistas e
médicos e se uniram para protestar contra o valor repassado
pelas operadoras de planos de saúde.
Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), nos últimos 10 anos, o índice de reajuste nas mensalidades cobradas pelos planos foi de 150%, mas só 60% foram

Presença de cirurgião-dentista em UTI
reduz os riscos de infecções respiratórias
A higiene das mãos é a mais simples medida para o controle
de infecções hospitalares. Porém, outro método que vem sendo discutido com atenção é o cuidado com a profilaxia bucal
nos hospitais, principalmente em pacientes internados em UTIs
(Unidades de Terapia Intensiva).
O atendimento odontológico preventivo e contínuo contribui
para o combate a infecções respiratórias, uma vez que a boca é
um meio propício à proliferação bacteriana. Com a presença do
cirurgião-dentista na UTI, é possível identificar problemas dentários que possam se tornar focos de infecção e manter a saúde bucal
do paciente em dia.
Tramita na Câmara dos Deputados há três anos, um projeto de
lei (2.776/2008) que estabelece a obrigatoriedade da presença
de profissionais de odontologia nas Unidades de Terapia Intensiva. A proposta, além de gerar novos postos de trabalho aos
cirurgiões-dentistas, vai propiciar uma melhor qualidade de
atendimento aos pacientes das UTIs, na medida em que contribui para minimizar os riscos de infecções hospitalares.
O Hospital das Clínicas e a Santa Casa de Barretos já contam
com o trabalho de cirurgiões-dentistas, no entanto, a proposta
do SOESP é ampliar a atuação para outros hospitais de São Paulo e do Brasil. O SOESP acompanha o andamento e pressiona
as autoridades para a aprovação do projeto de lei, mas, independentemente disso, incentiva que a medida seja implantada
por outros hospitais do País, que vislumbram melhorar o atendimento prestado aos pacientes.

repassados aos agentes.
O SOESP está lutando para que essa realidade se modifique e
que o trabalho dos cirurgiões-dentistas, assim como o dos médicos, possa ser recompensado de maneira mais justa.
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ACONTECE

CURSOS SOESP
PALESTRAS GRATUITAS

Cirurgiã-dentista ganha
consultório do sindicato

Sede - São Paulo
Ortopedia Funcional dos Maxilares
Profa. Jacira dos Anjos Guarim
31 de maio, 28 de junho, 2 de agosto, 13 de setembro,
4 de outubro e 8 de novembro, às 20h
Reciclagem em Estética
Prof. Dirceu Vieira
31 de maio, 28 de junho, 26 de julho, 30 de agosto,
27 de setembro, 25 de outubro e 29 de novembro, às 20h
Odontologia do Trabalho
Profa. Eliete Dominguez Lopez Camanho
18 de julho, 19 de setembro e 21 de novembro, às 19h
Biossegurança e Controle de Infecção na Odontologia
Profa. Angela Maria Aly Cecílio e Profa. Yara Y. Yassuda
26 de maio e 30 de junho, às 19h30

O SOESP sorteou, no dia 21 de abril, um consultório
de odontologia Pop Star SF, da Gnatus, entre os sindicalizados que estavam com a anuidade em dia. A
ganhadora do prêmio foi a cirurgiã-dentista Maria
Luiza Franceschini, moradora de Boracéia, cidade
do interior de São Paulo.
“Quando eu recebi a ligação informando que eu
havia ganhado, não acreditei. Mas, depois de me explicarem tudo, eu logo fiquei feliz. Jamais pensei em
ganhar algo”, disse Maria Luiza. A cirurgiã-dentista
conta que comprou o antigo consultório na época
em que se formou, há 17 anos, e que até então
não tinha tido a oportunidade de trocá-lo.
Os associados do SOESP ainda terão outras oportunidades para serem premiados. O sindicato sorteará mensalmente, até agosto deste ano, três
alta rotações. Para participar, o cirurgião-dentista
deve estar em dia com o pagamento da anuidade
sindical. Para acompanhar as novidades, acesse o
site www.soesp.org.br.

Arco extra bucal ou barra transpalatina: qual é a melhor na
correção da má oclusão de classe III, na dentição mista?
Prof. Ewaldo Luiz de Andrade
2 de junho e 7 de julho, às 19h
Classe II em adultos: extrair ou não extrair, para alcançar a
excelência no tratamento ortodôntico
Prof. Ewaldo Luiz de Andrade
2 de junho e 7 de julho, às 20h
Auditoria em Odontologia
Prof. Elias Cecílio Neto
28 de julho, às 19h
Marketing e Planejamento para dentistas
Profa. Heloisa Ribeiro Borges e Prof. Edgard M.Crosato
5 de julho e 9 de agosto, às 20h

Delegacia Sindical Regional de Araçatuba
Ortopedia Funcional dos Maxilares
Profa. Jacira dos Anjos Guarim
13 de junho e 4 de outubro, às 19h
Reciclagem em Estética
Prof. Dirceu Vieira
27 de junho e 24 de outubro, às 19h
Marketing e Planejamento para dentistas
Profa. Heloisa Ribeiro Borges e Prof. Edgard M.Crosato
30 de junho, às 18h

Delegacia Sindical Regional de Bauru

Visita ao prefeito de Boracéia

Reciclagem em Estética
Prof. Dirceu Vieira
6 de junho e 3 de outubro, às 19h

Durante a entrega
do consultório no
dia 12 de maio,
o presidente do
SOESP, Dr. Pedro
Petrere, conversou
com o prefeito de
Boracéia, Osvaldo
Gianti. Entre os assuntos discutidos, estava a
equiparação salarial entre cirurgiões-dentistas
e médicos na cidade.

Ortopedia Funcional dos Maxilares
Profa. Jacira dos Anjos Guarim
15 de junho e 5 de outubro, às 19h
Marketing e Planejamento para dentistas
Profa. Heloisa Ribeiro Borges e Prof. Edgard M.Crosato
21 de junho, às 18h

Delegacia Sindical Regional de Campinas
Ortopedia Funcional dos Maxilares
Profa. Jacira dos Anjos Guarim
14 de junho e 6 de outubro, às 19h
Reciclagem em Estética
Prof. Dirceu Vieira
15 de junho e 19 de outubro, às 19h

Dr. Pedro Petrere ao lado do prefeito Osvaldo Gianti.

Marketing e Planejamento para dentistas
Profa. Heloisa Ribeiro Borges e Prof. Edgard M.Crosato
28 de junho, às 18h
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Ortopedia Funcional dos Maxilares
Profa. Jacira dos Anjos Guarim
Início: 5 de julho
Horário: terças-feiras, das 9h às 16h
Valor: R$ 200

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
2° SEMESTRE DE 2011

Endodontia
Profa. Lucia Cappellette Carezzato e equipe
Início: 2 de agosto
Horário: terças-feiras, das 14h às 18h
Valor: 4 parcelas de R$ 300
Clínico de Ortodontia – Técnica Straight Wire (Prescrição
Leopoldino Capelozza Filho)
Prof. Roque Rodrigues Queiroz
Início: 4 de agosto
Horário: quintas-feiras (semanais, exceto nas terceiras
semanas de cada mês), das 8h às 13h
Valor: 20 parcelas de R$ 350
Ortodontia e Ortopedia Facial
Prof. Ewaldo Luiz de Andrade
Início: 4 de agosto
Horário: quintas-feiras, das 14h às 18h
Valor: 20 parcelas de R$ 400
Ortodontia Preventiva, Interceptativa e Corretiva
Prof. Durval Zambon Junior, Prof. Osório Luz e Silva
Início: 5 de agosto
Horário: sextas-feiras, das 8h às 12h
Valor: 20 parcelas de R$ 350
Auditoria em Odontologia
Prof. Elias Cecílio Neto e Equipe “Prof. Lauro Célio
Gosuen”
Início: 5 de agosto
Horário: sextas-feiras (quinzenais), das 19h às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 400 ou R$ 720 à vista
Ortopedia Funcional dos Maxilares
Profa. Jacira dos Anjos Guarim
Início: 9 de agosto
Horário: terça-feira (mensal), das 8h às 17h
Valor: 12 parcelas de R$350
Estética Total
Prof. Dirceu Vieira e equipe
Início: 9 de agosto
Horário: terças-feiras, das 18h às 21h
Valor: 5 parcelas de R$ 250
Odontologia Estética
Prof. Dirceu Vieira e equipe
Início: 9 de agosto (mensal)
Horário: terças-feiras, das 8h às 18h
Valor: 5 parcelas de R$ 250
Avançado de Ortodontia com ênfase em braquetes autoligados, miniimplantes e propulsor mandibular
Prof. Mario Cappellette Junior
Início: 10 de agosto
Horário: Quartas – feiras, das 14h30 às 18h30
Valor: 10 parcelas de R$ 350
Ortodontia Preventiva e Interceptativa
Prof. Mario Cappellette, Profa. Luciana Cappellette M.
Fernandes e equipe
Início: 10 de agosto
Horário: quartas-feiras, das 15h às 20h
Valor: 10 parcelas de R$ 350
Ortodontia Corretiva
Prof. Mario Cappellette, Profa. Luciana Cappellette M.
Fernandes e equipe
Início: 10 de agosto
Horário: quartas-feiras (quinzenais), das 15h às 20h
Valor: 10 parcelas de R$ 280
Avançado de Ortodontia
Prof. Mario Cappellette, Profa. Luciana Cappellette M.
Fernandes e equipe
Início: 17 de agosto
Horário: quartas-feiras (quinzenais), das 15h às 20h
Valor: 10 parcelas de R$ 280
Gestão e Marketing aplicado a Odontologia
Profa. Heloisa Ribeiro Borges e Prof. Edgard M. Crosato
Início: 25 de agosto
Horário: quintas-feiras, das 9h às 18h, sextas-feiras das 9h
às 18h e sábados das 9h às 13h (mensal)
Valor: 2 parcelas de R$ 250

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Especialização em Prótese Dentária
Prof. Luiz Martins Turano
Início: 25 de agosto de 2011
Horário: quintas-feiras, das 14h às 22h, sextas-feiras das
8h às 16h e sábados, das 8h às 16h (mensal)
Prova de seleção: 13 de agosto, às 9h30
Valor: 24 parcelas de R$ 800

Implantodontia
Prof. Renato Rossi Junior
Início: 1º de agosto
Horário: segundas-feiras, das 14h às 18h
Valor: 10 parcelas de R$ 350

INSCREVA-SE PELO TELEFONE (11) 3107-7567 OU PELO E-MAIL CAPE@SOESP.ORG.BR

Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo
Rua Humaitá, 349 – sobreloja – São Paulo Tel.: (11) 3107-7567 / Fax: (11) 3106-9364 soesp@soesp.org.br

Delegacia Sindical Regional de Araçatuba
Rua Duque de Caxias, 485 - sala 04 Centro
Tel.: (18) 3608-6337
aracatuba@soesp.org.br

Delegacia Sindical Regional de Bauru
Rua Sete de Setembro 10-26 - sala 2 Centro
Tel.: (14) 3214-4861
bauru@soesp.org.br

Delegacia Sindical Regional de Campinas
Rua Visconde do Rio Branco, 301 – cj.102 – Ed.
Liberdade - Centro. Tel.: (19) 3231-1367
campinas@soesp.org.br

