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ODONTOLOGIA DO TRABALHO, CIRURGIÕES-DENTISTAS NA
UTI, APOSENTADORIA AOS 25 ANOS. MAIS CONSQUISTAS DO
SOESP, MAIS VITÓRIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA!

Dra. Denise Borges (diretora do SOESP), Dr. Gennaro Napolitano (diretor Sindical), relator deputado
Mauro Nazif, Dr. Pedro Petrere (presidente do SOESP), Dr. Dílson Corrêa Reis (presidente do Sindicato
de Santa Catarina) e Dr. Fabiano (vice-presidente do Sindicato dos Odontologistas do Paraná

Dra. Denise Borges (diretora do SOESP), Dr. Pedro Petrere (presidente do SOESP), Dr. Gennaro
Napolitano (diretor Sindical), Dr. Dílson Corrêa Reis (presidente do Sindicato de Santa Catarina) e
Dr. Mario Pansini (presidente do Sindicato do Paraná)

Conquistas. Essa palavra é uma das melhores definições para
o atual momento do Sindicato dos Odontologistas do Estado
de São Paulo, Soesp. A última delas, o Projeto de Lei 422/07
conhecida como Odontologia do Trabalho, foi aprovada pela
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no
dia 16 de Maio, em Brasília.

com doenças que necessitam preparo odontológico prévio a
procedimentos hospitalares, aumento do mercado de trabalho
aos cirurgiões dentistas.
Já a aposentadoria aos 25 anos é uma conquista EXCLUSIVA
do SOESP. Portanto ao aposentar-se o C.D. além do mandado
de injunção conseguido por nós, tem que ter um ofício nosso
para conseguir a aposentadoria. Como a profissão de cirurgiões
dentistas é exposta permanente a algum agente nocivoprejudicial
à saúde, seja por manipular material infecto-contagiante e
radiações ionizantes, quando examina os dentes e a cavidade
bucal, por via indireta (utilizando aparelhos) ou, por via direta,
para verificar a presença de cáries e outras afecções, ou seja,
pelo ruído da alta rotacão, pela postura da cervical ou de toda
coluna vertebral ao se fazer uma restauração, dentre outras
inúmeras situações que tornam o trabalho insalubre.

O Projeto de Lei foi outorgado em caráter conclusivo isto é, não
precisa passar pelo Plenário. Durante o processo, os Deputados
Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Sebastião Rocha, Roberto
Santiago, Geraldo Thadeu, Fátima Pelaes e Assis Melo além de
contribuírem para a aprovação, destacaram a importância da
PL, ressaltando que a saúde bucal vem sendo negligenciada há
anos e que o benefício é bom para os funcionários, mas é muito
melhor para as empresas.
Mesmo reconhecendo a importância do projeto, os Deputados
de Pernambuco Augusto Coutinho e Jorge Corte Real votaram
contra.
Em Abril, outra conquista muito importante: a PL 2776/2008
que exige a presença de Cirurgiões-dentistas na UTI. Esse Projeto
inclui várias vantagens, tanto ao cirurgião-dentista quanto aos
pacientes que passarão a ser melhor atendidos, já que a
saúde bucal está diretamente relacionada à saúde geral do
paciente. Uma das principais funções da equipe odontológica é
garantir que infecções na boca não atinjam órgãos vitais, como
o coração e os pulmões.
Com a presença de um cirurgião-dentista nas Unidade de terapia
intensiva poderemos observar as seguintes vantagens:
Melhora na qualidade de sobrevida dos pacientes, redução de
risco de contrair infecções, redução no tempo de internação,
redução dos custos hospitalares, racionalização do uso de
antibióticos e medicações, redução da necessidade de exames
complementares, melhora de forma significativa a assistência
ao paciente internado, melhor atendimento aos pacientes

Todas essas recentes conquistas não são apenas para a classe
odontológica, contribuirá no aumento da demanda dos serviços
e consequentemente ampliação do mercado de trabalho, mas
para toda a sociedade brasileira que terá, cada vez mais,
tratamento odontológico digno e de qualidade.
Mas não é só isso, a luta não termina por aí. Recentemente,
cirurgiões-dentistas de todo o estado de São Paulo abriram uma
guerra contra as operadoras de planos de saúde odontológico,
acirrando no estado um movimento de descredenciamento de
convênios. Aproveitando a oportunidade, em conjunto com os
demais colegas dos Sindicatos de Santa Catarina, CD. Dílson
Corrêa Reis e Paraná, CD. Mário Pansini, o SOESP protocolou
no Ministério da Justiça uma acusação de formação de cartel
dos Planos de Saúde Odontológicos. Temos também a batalha
sobre a Equiparação Salarial dos Cirurgião-Dentistas com os
Médicos e a Taxa do Lixo.
Junte-se ao SOESP! Agora é a hora de se mobilizar e mostrar a
força da nossa categoria em mais essas conquistas realizadas!
Porque vem mais boas coisas por aí para nossos associados.
Aguarde em breve.

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

DO S INDIC ATO

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

Durante o nosso papo da última edição, eu disse com toda a certeza
que 2012 é ano de muitas conquistas e
avanços para nós, e os primeiros meses
desse período mais do que comprovaram
essa minha afirmação.

14 a 16 de junho de 2012
X Encontro Internacional da Academia Brasileira de Ossiointegração ABROSS
2012
São Paulo - SP
www.abross.org.br

Em Abril, conseguimos uma vitória, em
Brasília, na votação do Projeto de Lei que
decreta a obrigatoriedade dos Cirurgiõesdentistas nas Unidades de Tratamentos
Intensiva (UTIs), o PL. nº 2776/2008. Já
foi provado que a presença de cirurgiõesdentistas diminui infecções e complicações
para o paciente.
Já em Maio, mais especificamente no dia 16 na Câmara dos
Deputados outra causa ganha: a aprovação da Odontologia do
Trabalho (PL 422/2007), muito elogiada e aclamada pelos amigos
e nobres Deputados Mauro Nazif, Paulo Pereira, Sebastião Rocha e
Roberto Santiago, Geraldo Thadeu, Fátima Pelaes e Assis Melo. Essa
conquista contribuirá na demanda de serviços para nós e ampliação
de mercado de trabalho. Uma vitória nossa, mas além de tudo, de
toda a sociedade brasileira.
Aproveitando a oportunidade, em conjunto com os demais colegas
dos Sindicatos de Santa Catarina C.D. Dílson Corrêa Reis e Paraná
C.D. Mário Pansini, protocolamos no Ministério da Justiça uma
acusação de formação de cartel dos Planos de Saúde Odontológicos.
Temos também a batalha sobre a Equiparação Salarial com os
Médicos e o fim da Taxa do Lixo.
Há muita coisa a ser feita ainda. Mas o nosso movimento sindical tem
registrado conquistas importantes, fruto de mobilização, capacidade
de proposição e de negociação. Essas vitórias demonstram os acertos
de nossas lutas e só são possíveis graças a sua colaboração.
Muito obrigado a todos.
Juntos, somos mais fortes.
Dr. Pedro Petrere
CD - Presidente

A Dra. Denise Borges, por indicação do SOESP, tomou
posse como membro do Conselho Municipal de Saúde do
Município de São Paulo no dia 23 de janeiro de 2012.

Lembrem-se: só participam os Cirurgiõesdentistas que estão em dia com o SOESP!

Dr. Ricardo Pardono (vencedor de março) e Dr. Pedro Petrere

Em 2013 - caso você não receba sua guia
sindical, ela estará disponível no site para
impressão - www.soesp.org.br

11 a 14 de julho de 2012
CORIG - Congresso Odontológico Riograndense
Porto Alegre - RS
www.abors.org.br
20 a 23 de julho de 2012
IADR – Associação Internacional de Pesquisa Odontológica
Rio de Janeiro – RJ
sonia@dentistas.com.br
26, 27, 28 e 29 de julho de 2012
Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes
São Paulo - SP
www.anad.org.br/congresso
23 a 26 de agosto de 2012
12ª Congresso de Odontologia
do Rio Grande do Norte
Natal – RN
www.aborn.org.br
18 a 21 de setembro de 2012
3° Congresso Internacional de Odontologia Mato Grosso Sul
Campo Grande - MS
www.aboms.org.br
20 e 21 de setembro de 2012
1° Congresso Brasileiro de Halitose
Fortaleza - CE
www.abha.org.br
Dia 19 de outubro de 2012, às 19h30
Cerimônia de entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Profissional “Dr. Luiz César Pannain”, e Medalha de Honra ao Mérito Sindical.
Local: Câmara Municipal de São Paulo
22 a 26 de novembro de 2012
5° Congresso Internacional
de Odontologia de SC
Florianópolis - SC
www.abosc.com.br
Dia 10 de novembro de 2012
4° EAS - Quarto Encontro de Acadêmicos
Local: sede do SOESP
Dias 19, 20 e 21 de abril de 2013
1° Congresso Internacional do Trabalho do SOESP
Medalha Mérito Tiradentes e Medalha de Honra ao Mérito Sindical
Local: São Paulo - SP

Sorteios do SOESP, ganhadores:
1 ANO DE SORTEIOS SOESP. 1 ANO DE VENCEDORES:
ABRIL/MAIO - Drª Maria Luiza Franceschini, da cidade de Boracéia,
ganhadora de um consultório de odontologia Pop Star da Gnatus.
JUNHO - Dr. Marco Antonio Kulik, da cidade de São Paulo, ganhador
da caneta de alta rotação.
JULHO - Dr. José Roberto Barbeiro, da cidade de Paraíso, ganhador da
caneta de alta rotação.
AGOSTO - Dr. José Theodoro Pinto, da cidade de Atibaia, ganhador da
caneta de alta rotação.
SETEMBRO - Thaise Nogueira Rocha (acadêmica), da cidade de Santa
Fé do Sul, ganhadora da caneta de alta rotação.
OUTUBRO - Drª Cristiane Tonelli Cury, da cidade de São Paulo,
ganhadora da caneta de alta rotação.
NOVEMBRO - Clóvis Dias dos Passos (no 3º EAS), da cidade de São
Paulo, ganhador da bicicleta.
NOVEMBRO - Drª Fátima Aparecida Chiquito Ticianelli, da cidade de
Bauru, ganhadora da caneta de alta rotação.
DEZEMBRO - Dr. Alexandre Nunes Barros, da cidade de São Paulo,
ganhador da bicicleta.
JANEIRO - Drª Nancy Aparecida de Oliveira Andreta, da cidade de
São Paulo, ganhador da caneta de alta rotação.
FEVEREIRO - Drª Juliana Dias de Oliveira Moreno, da cidade de São
Paulo, ganhador da caneta de alta rotação.
MARÇO - Dr. Ricardo Pardono (foto), da cidade de São Paulo, ganhador
da caneta de alta rotação.
ABRIL - Dr. Fernando de Souza Costa, da cidade do Guarujá, ganhador
da caneta de alta rotação.
Lembrem-se: só participam os Cirurgiões-dentistas que estão em dia com
o SOESP!
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SINDICATO EM AÇÃO

SOESP consegue aprovação da
PL 2776/2008
Projeto que obriga presença de cirurgiões-dentistas nas UTIs
é reconhecido em Brasília
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou, em Brasília,
a proposta que torna obrigatória a presença de cirurgiões-dentistas
em hospitais públicos e privados.
O texto, aprovado no último dia 18 de abril, é o substitutivo da
relatora e deputada Erika Kokay, ao Projeto de Lei 2776/08 e
assegura a assistência odontológica a todos os pacientes em regime
de internação hospitalar, aos atendidos na modalidade “home
care” e aos doentes crônicos, mesmo que não estejam internados.

CD pode declarar como
não gerador de resíduos
sólidos de saúde
Recentemente foi enviado um boleto de pagamento da Taxa de Resíduos
Sólidos de Saúde. A referida taxa foi instituída pela Lei nº 13.478, de 30 de
dezembro de 2002 na qual foi previsto que os estabelecimentos geradores
de resíduos sólidos de saúde deveriam manter cadastro atualizado junto a
Prefeitura de São Paulo.
Ocorre que alguns profissionais exercem suas atividades em estabelecimentos
que já recolhem a TRSS, ou ainda, por motivos diversos, não são geradores
de resíduos sólidos de saúde.
Para quem pagou ou não a primeira parcela da Taxa vencida em abril e
quer solicitar o cancelamento, precisa se dirigir pessoalmente a qualquer
sub-prefeitura, anexar os seus documentos e um comprovante de que não é
gerador de resíduos sólidos de saúde.
Quem deve ou não fazer a declaração:
• Se um grupo de profissionais que utilize o mesmo espaço/
consultório, apenas um deles será indicado como contribuinte;
• Os cirurgiões-dentistas que não geram resíduos;
• Profissionais que exerçam suas atividades em hospitais ou
clínicas que já são contribuintes da Taxa de Resíduos.
Em Abril, o SOESP entrou com pedido de liminar, sob protocolo 001296798.2012.8.26.0053 040412 184609, contra a Tarifa por considerar a
cobrança abusiva, e tratar-se de bitributação, tendo em vista que os cirurgiõesdentistas já pagam o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Da esquerda para direita: Margarida Prado Genofre, vice-presidente do Sindicato
dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo, acompanhada pelo filho
e Luís Antônio de Medeiros, secretário de Relações do Trabalho; Ernane Silveira
Rosas, presidente dos Nutricionistas de São Paulo; Dr. Cid Carvalhaes, presidente
do Sindicato dos Médicos de São Paulo acompanhado de esposa e filha e Dr. Pedro
Petrere, presidente do SOESP acompanhdo de sua esposa

SOESP COMEMORA 75 ANOS DE MUITA
HISTÓRIA EM NOITE DE GALA
Com a presença ilustre de vários colaboradores, dirigentes e
representantes de outras entidades sindicais, foi realizada a
festa de comemoração do 75º aniversário do SOESP, no dia
26 de março, no Buffet Baiuca, em São Paulo.
Na solenidade, o presidente do Sindicato, Dr. Pedro Petrere,
agradeceu a presença de todos e falou um pouco da história
da entidade. Lembrando desde a fundação – em 11 de
março de 1937 – até a sua trajetória na luta em defesa dos
profissionais odontológicos do Estado. Viemos para mudar e
conseguimos algumas conquistas como ser o único Sindicato
do Brasil com aposentadoria aos 25 anos”, lembrou.
“Temos que ter coragem. Quando assumimos, em 2008,
apresentamos uma mudança de postura, Sindicato é frente de
luta! É trincheira de combate, quem é Sindicalista não pode ter
medo de lutar!” acrescentou Dr. Petrere.
Outro discurso bastante celebrado foi o do secretário adjunto
Municipal do Trabalho, Luiz Antonio de Medeiros, que recordou
a todos sobre o engajamento do Dr. Petrere em Brasília pelos
direitos da classe e também das inovações tecnológicas que
atualmente facilita a vida tanto da classe odontológica como
a de qualquer pessoa.
“Odontologia foi um dos ramos da medicina que mais
evoluíram. Há uns 15 anos, eu fui fazer um implante dentário,
demorou quase um ano. Hoje é uma coisa absolutamente
rápida, questão de dias. Podemos dizer que nos orgulhamos
da odontologia brasileira. É exemplo para o mundo. Os
cirurgiões-dentistas do Brasil são os melhores do mundo”,
afirmou Medeiros após ser agraciado com a Medalha de
Honra ao Mérito Sindical.
Para o ex-presidente da entidade, Dr. Jairo Corrêa, o jubileu
de diamante é motivo de orgulho para toda a classe. “São 75
anos de pioneirismo, tradição e história! A inovação nunca
tem fim e sempre foi o lema maior do SOESP” completou.
O evento contou com a presença de toda a diretoria do
SOESP, do Professor Titular da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo, Dr. Reinaldo Brito e Dias e do
Presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fenam), e
do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Dr. Cid Carvalhaes,
entre outras autoridades.

2° SEMESTRE 2012
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CURSOS SOESP

ESPAÇO DO ACADÊMICO

PALESTRAS GRATUITAS
Reciclagem em Estética
Coordenador: Prof. Dirceu Vieira
Natureza do curso: Teórico
Dias e horários (terças-feiras)
28 de agosto de 2012, às 20h
25 de setembro de 2012, às 20h
30 de outubro de 2012, às 20h
27 de novembro de 2012, às 20h

Profa. Dra Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado
Prof. Dr. José Carlos Pereira e Dr. Pedro Petrere

SOESP parabeniza os
50 Anos da FOB/USP
Sindicato esteve presente nas comemorações do
Jubileu de ouro

início às comemorações de seu cinquentenário
de fundação no último dia 11 de Maio, no Teatro
Universitário “Professor Dr. Dioracy Fonterrada
Vieira”, localizado no Campus da USP, em Bauru.
O Sindicato dos Odontologistas do Estado de São
Paulo representado pelo seu Presidente Dr. Pedro
Petrere, destacou a importância da Faculdade na
difusão do ensino superior e pesquisa fora dos
grandes centros urbanos e agradeceu o convite feito
pelo Diretor da entidade, Dr. José Carlos Pereira.

JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNIRP
17 de outubro de 2012 (Campus I)
Cursos, Debates, Palestras e Workshops.

Orgão Oficial do
Sindicato dos
Odontologistas do Estado
de São Paulo
Rua Humaitá, 349 - sobreloja
CEP: 01321-010
Telefone: 11 3107 7567
www.soesp.org.br
soesp@soesp.org.br

Conteúdo do Curso em Auditoria em
Odontologia
Coordenador: Prof. Elias Cecílio Neto
Natureza do curso: Teórico
Dias e horários (quinta-feira)
Início:10 de agosto de 2012, às 19h

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
2° SEMESTRE DE 2012

A Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) deu

EXPEDIENTE

Odontologia do Trabalho
Coordenadora: Profa. Eliete Lopez Domiguez Camanho
Natureza do curso: Teórico
Dias e horários (segundas-feiras)
27 de agosto de 2012, às 19h30
24 de setembro de 2012, às 19h30
29 de outubro de 2012, às 19h30
26 de novembro de 2012, às 19h30

Diretoria do Novo SOESP - Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São Paulo

Presidente: Dr. Pedro Petrere
Vice-Presidente: Dr. Fábio Bellucci
Diretor Sindical: Dr. Gennaro Napolitano Neto
Secretária Geral: Dra. Rosana Aby Azar
Tesoureiro Geral: Dr. Dirceu Vieira
Diretor de Patrimônio: Dr. Eduardo Vila
Redação: Jean Garnier - Mtb 0058099SP
Diagramação: equipe SOESP
Impressão: Formato Editorial
Tiragem: 100.000 exemplares

Periodontia
Coordenadora: Profa. Luciana Ávila Maltagliati
Início: 25 de agosto de 2012
Dia e horário: Sábados (mensal), das 8h às 13h
Valor: 9 parcelas de R$ 400,00
Implantodontia
Coordenador: Prof. Frederico Nigro
Início: 13 de agosto de 2012
Dia e horário: Segundas-feiras (quinzenais), das 8h
às 18h
Valor: 4 parcelas de R$ 400,00

Auditoria em Odontologia
Coordenador: Prof. Elias Cecílio Neto e Equipe
“Prof. Lauro Célio Gosuen”
Início: 24 de agosto de 2012
Dia e horário: Sextas-feiras (quinzenais), das 19h
às 22h
Valor: 2 parcelas de R$ 400,00 ou R$ 720,00 à
vista
Gerencie seu consultório segundo as
normas da Vigilância Sanitária
Coordenadoras: Profa. Angela Maria Aly Cecílio
e Profa.Yara Yatiyo Yassuda
Início: 11 de agosto de 2012
Dia e horário: Sábados, das 9h00 às 18h00
Valor: R$ 240,00

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Especialização em Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Faciais
Coordenador: Prof. Isaac Tobias Blachman
Início: 9 de agosto de 2012
Dias e horários: Quintas-feiras, das 18h às 22h,
Sextas-feiras, das 9h às 18h e Sábados, das 8h
às 12h (Quinzenais)
Valor: 24 parcelas de R$ 1200,00
Especialização em Endodontia
Coordenadora: Prof. Weber Bueno de Andrade
Início: 14 de agosto de 2012
Dias e horários: Terças-feiras, das 8h às 18h
Valor: 24 parcelas de R$ 740,00
Especialização em Implantodontia
Coordenador: Prof. Frederico Nigro
Início: 13 de agosto de 2012
Dias e horários: Segundas-feiras, terças-feiras,
quartas-feiras, das 8h às 18h (mensal)
Valor: 24 parcelas de R$ 1200,00

Especialização em Periodontia
Coordenadora: Profa. Luciana Ávila Maltagliati
Ortodontia e Ortopedia Facial: Preventiva, Início: 25 de agosto de 2012
interceptativa, corretiva e avançada
Dia e horário: Sextas-feiras e Sábados (mensal),
Coordenador: Prof. Dr. Ewaldo Luiz de Andrade,
das 8h às 18h
Especialista em Ortodontia, mestre e doutor pela
Valor: 24 parcelas de R$ 950,00
FOUSP
Especialização em Prótese Dentária
Início: 16 de agosto de 2012
Coordenador: Prof. Humberto Massaru Sonoda
Dia e horário: Quintas-feiras, das 14h às 18h
Início: 06 de agosto de 2012
Valor: 21 parcelas de R$ 400,00
Dias e horários: Segundas-feira, das 8h às 18h,
Terças-feira das 8h às18h e Quartas-feira, das 8h
Ortodontia Preventiva, Interceptativa e
às 18h00 (mensal)
Corretiva
Valor: 24 parcelas de R$ 1200,00
Coordenador: Prof. Zeferino Yutaca Miyamura e equipe
Início: 13 de agosto de 2012
Especialização em Odontologia do
Dia e horário: Segundas-feiras, das 8h às 12h
Trabalho
Valor: 20 parcelas de R$ 350,00
Coordenadora: Profa. Eliete Dominguez Lopez
Camanho
Endodontia
Início: 27 de agosto de 2012
Coordenador: Prof. Weber Bueno de Andrade
Dias e horários: Segunda-feira, terça-feira, quartaInício:14 de agosto de 2012
feira e quinta-feira (mensal) das 8h às 18h,
Dia e horário: Terças-feiras, das 14h às 18h
Valor: 18 parcelas de R$ 450,00
Valor: 5 parcelas de R$ 250,00
Estética Total
Coordenador: Prof. Dirceu Vieira e equipe
Início: 7 de agosto de 2012
Dia e horário: Terças-feiras, das 20h às 22h
Valor: 5 parcelas de R$ 250,00

A nossa clínica foi equipada com raio-X
digital e computadores touchscreen em
todos os boxes. Venha conferir, visite-nos

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
www.facebook.com/soespodonto - twitter: @soespodonto

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

