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rocesso democrá-
tico elegeu nova
Diretoria para ges
tão 2006/2009, que

tomou posse em 14 de agos-
to, na sede doCRO/RS.

Lutar pelos interesses da
categoria e abraçar causas
legítimas da Odontologia são
prioridades eleitas, destaca
o presidente eleito Cléo Ge-
túlio Saldanha.

SINDICATO sob nova Direção

P

Mega-operação surpreende:
20, entre 20 Cirurgiões-dentistas,
trabalhavam sem contrato formal

cas e, no que tange aos profissionais, foi
verificado que dos 20 Cirurgiões-
dentistas em atuação nos estabeleci-
mentos, nenhum trabalhava com
carteira assinada.

Após a investida, 18 deles tiveram
a situação normalizada. “A Odonto-
logia, mais madura e politizada,
começa a agir de forma coesa, agluti-
nando esforços, tendo em vista a
otimização de resultados. Comemo-
ramos os resultados dessa primeira
vitória, mas, já estamos trabalhando
para dar continuidade ao movimento
que busca o bem-estar e mais justiça à
categoria”, comenta o presidente do
SOERGS, Cléo Saldanha.

PORTO
ALEGRE

mega-operação de fiscaliza-
ção protagonizada pelo

, CRO/RS, Delegacia
Regional do Trabalho e
Vigilância Sanitária da Capital

em clínicas estabelecidas no centro da
Capital gaúcha flagrou inúmeras irregula-
ridades relacionadas a questões crimina-
is, trabalhistas e de vigilância sanitária.

A iniciativa, desenvolvida em ações
concentradas e circunstanciais, cons-
tatou inúmeras anormalidades e enca-
minhou providências legais para a re-
tomada da regularidade nas empresas.

Segundo a Chefia da Fiscalização da
Delegacia Regional do Trabalho, foram
fiscalizadas quatro clínicas odontológi-

SOERGSA

Determinação: membros da nova Diretoria estão focados em resultados

C. Brauner
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Em luta pela categoria
o lado do profissional. Um princípio norteou a jornada de
trabalho do SOERGS, a defesa dos interesses da categoria.
Nosso Sindicato se fez presente em todas as 59 atividades
participadas, buscando elevar o prestígio da profissão e am-

pliar o mercado de trabalho para o Cirurgião-dentista, declara o presi-
dente Cléo Getúlio Saldanha.

Mobilização

A
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DIRETORIA
EFETIVOS
CLÉO GETULIO SALDANHA � presidente
ANDREW LEMOS PACHECO � vice presidente
LUIS CARLOS MONTANARI � diretor administrativo
CARLOS ALBERTO BROCK � diretor administrativo
SHEILA ROSEMBERGAS VILAS BOAS � diretora financeira
EVONI MACHADO COSTA � diretora financeira
ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA � diretor social
TELMA VALDEREZ MACHADO � diretora social
CRISTIANO DE AGUIAR ZINGANO � diretor do departamento de esportes
ALVARO LUIZ FORTE � diretor do departamento cultural
SUPLENTES
FERNANDO RAMÃO VIDAL - ELAINE DA SILVEIRA FRAMARIN
EDU JAEGER - CLAITON HEITZ - JAQUELINE BICCA MACHADO
ISIS AZEVEDO DA SILVEIRA - SONIA PINHEIRO NUNES DE SOUZA
RAFAEL DE ARAUJO VIDAL - OLGA ELISABETE GOMES  ANDRIGHETTO - MARIO
PAULO GOTTERT

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS
ISAAC LEWGOY - SERGIO ARY OLIVEIRA MACHADO - SERGIO ROBERTO ANDRIGHETTO

SUPLENTES
ROGERIO TROMMER MOTTA - FABIO ROMULO BRAGA DIAS - MARIA SALETTE DA
COSTA PIRES

DELEGADOS
CLEO GETULIO SALDANHA - ANDREW LEMOS PACHECO - SHEILA ROSEMBERGAS
VILAS BOAS - LUIS CARLOS MONTANARI
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Sede própria:
Rua Dr. Flores, 323 4º andar - 90020-123 - Porto Alegre/RS
Fones: (51) 3224-5741 e 3224-9491
Site: www.soergs.org.br - E-mail: soergs@terra.com.br
Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira, 9h às 18h

* Matérias assinadas e anúncios podem ou não refletir a opinião do SOERGS
e são de inteira resonsabilidade de seus autores.

Representatividade
onto para a categoria!!! Através de reivindicação feita,
pelo SOERGS, ao Secretário Municipal da Saúde foi nomea-
da para a função de Coordenadora de Saúde Bucal de Por-
to Alegre uma cirurgiã-dentista, a colega Elenita Correa Ely.

Em nome do SOERGS e da categoria, agradeço ao secretário Pedro
Gus, a atenção e o respeito à solicitação, salienta o vice-presidente
do Sindicato, Andrew L. Pacheco.

P

SOERGS amplia pasta de convênios

ais serviços... O SOERGS mantém parceiros e estabelece
novos convênios com empresas e prestadores de serviço
nas diferentes áreas, visando oferecer benefícios cada vez
maiores a seus associados.

Agora são mais de 39 conveniados!!!
Confira a relação no site www.soergs.org.br.

Benefícios

M
Mais Saúde

oi aprovado pela
Assembléia Le-
gislativa/RS, o
Projeto de Lei,

que institui o Dia Estadual
de Luta Contra o Câncer Bu-
cal, a ser comemorado anu-
almente em 31 de maio.

O projeto, de autoria
do deputado Adroaldo Lou-
reiro (PDT/RS), é funda-
mentado pelas altas taxas
da doença, que represen-
ta o 6º tipo de câncer  mais comum entre os homens e o 8º entre as
mulheres. São estimados 10 mil novos casos por ano.

Alarmante. Cerca de 40% dos registros de câncer bucal acabam
em morte, tendo em vista que 70% dos diagnósticos são feitos quan-
do a lesão já atingiu estágio avançado, aponta o deputado.

F
Câncer Bucal ganha data especial

sta é uma expressão usada pra chamar à res-
ponsabilidade e às conseqüências dos seus atos,
àqueles que se omitem.
Vemos claramente a omissão do Governo Fede-

ral quanto a quantidade exagerada de Faculdades e
Campus de Odontologia existentes. Eles mais que dobra-
ram nos últimos tempos, restando dessa ação nefasta,
apenas profissionais empobrecidos pela pulverização dos
pacientes em um mar de cirurgiões-dentistas e clínicas
populares, cuja qualidade dos serviços e biossegurança
são alvos constantes das autoridades da área e de de-
núncias deste Sindicato.

Agora o governo acena com um exame de proficiên-
cia que visa verificar a qualificação dos que se graduam
em Odontologia, ora, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação prevê claramente que examinados devem ser os
cursos. Se eles não estiverem atingindo sua divina mis-
são de formar cirurgiões-dentistas devem ser fecha-
dos, e não, frustrar quem durante cinco anos paga men-
salidades de até R$3.000,00.

Se os alunos não aprenderam, a culpa não é sua, mas
do sistema perverso de mercantilização do conhecimen-
to, que não os preparam para um mercado saturado...

Esperamos que o governo faça a parte que lhe com-
pete, pois quem pariu Moisés, que o embale!!!

Lembre-se disto nas próximas eleições.
Saúde e trabalho a todos!

Cléo Saldanha
Presidente

�Quem pariu Moisés,
que o embale�
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Serviços prestados pelo Sindicato

É tempo de reduzir despesas.

Associa-te ao SOERGS e usufrua

de seus inúmeros serviços!!!

antagem. Os diversos serviços
prestados pelo SOERGS repre-
sentam mais uma forte razão
para os Cirurgiões-dentistas se

tornarem associados.
A administração de um consultório ou

clínica odontológica requer além de tem-
po, conhecimento em legislação, dispo-
sição para idas e voltas aos incontáveis
órgãos estatais e enfrentamento de lon-
gas filas bancárias.

Comparando o custo x benefício de ser
um associado SOERGS, destaca o presi-
dente Cléo Getúlio Saldanha, constata-
remos que a prerrogativa de usar os ser-
viços oferecidos pelos Sindicato, como  a
contabilidade do consultório, represen-
ta uma significativa economia para os
profissionais. Utilizando os serviços
contábeis do SOERGS, economiza-se cer-
ca de 85% nos custos com escritórios par-
ticulares de contabilidade  e ganha-se efi-
cácia nas ações.

�O SOERGS presta esses serviços para
o associado, com muito zelo e experiên-
cia profissional�, finaliza Cléo Saldanha.

Economia

Reduza custos em 85%
SOERGS oferece serviços contábeis aos associados

Confira e desfrute dos serviços pres-
tados pelo SOERGS.
l Alvará da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
  * Inclusão * 2ª Via
  * Transferência * Baixa
l Orientação sobre Taxa de Fiscalização,

Localização e Funcionamento � TFLF
l Alvará de Vigilância Sanitária
l Informações sobre Cadastro Nacional

de Estabelecimentos de Saúde � CNES
l Informações sobre Auxílio Doença (INSS)
l Informações sobre Salário Maternidade (INSS)
l Recolhimento da Contribuição à Previdência

Social do Profissional Liberal (CD)

l Tabela e cálculos do Imposto de Renda
(mensal) � Carnê Leão e Mensalão

l Valores Referenciais para Procedimentos
Odontológicos � VRPO
l Admissão e Rescisão de Funcionários de

Consultório Odontológico (Pessoa Física)
l Consultoria Jurídica

SERVIÇO
Para maiores esclarecimentos, contate com

a Central de Serviços SOERGS:

Fones (51) 3224-5741 e 3224-9491

Site: www.soergs.org.br

s Convenções Coletivas são
acordos de caráter normati-
vo, onde o SOERGS e outro(s)

Sindicato(s) de Empregadores ajus-
tam condições de trabalho e salário.

Por característica peculiar ao pro-
fissional que representa, o SOERGS tem
realizado suas Convenções Coletivas
com o Sindicato dos Hospitais e Clíni-
cas de Porto Alegre - SINDIHOSPA, que
representa todos os Hospitais e Clíni-
cas de Porto Alegre, e serve de refe-
rência às clínicas que ainda não se re-

gularizaram junto a seu Sindicato.
Em nossa última Convenção Cole-

tiva, protocolada na DT/RS em 16 de
janeiro de 2006, informa  o Assessor
Jurídico do SOERGS, Juarez Mourad,
conquistamos inúmeros avanços,
além do reajustamento salarial de
5,53%.  Um deles foi a conquista de
mais  dois dias para a participação
em eventos científicos, que passou
de 5 para 7. Ainda houve o acrésci-
mo da cláusula de compensação ho-
rária, que se não for compensada em

seis meses se reverterá em Horas
Extras com 100% de reajuste.

Hora de participar

O SOERGS, que já iniciou novas
tratativas para a Convenção Coletiva
de 2007, conclama os profissionais a
enviarem sugestões para a pauta de
reivindicações.

�Esta será a efetiva participação
do CD nas conquistas de sua catego-
ria�, complementa Mourad.

Convenção Coletiva com o SINDIHOSPA

Trabalho & salário

Serviços prestados pelo SindicatoV

A
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ecididamente NÃO!!! A Odonto-
logia gaúcha é contrária ao exa-
me de proficiência para os gra-
duados em Odontologia, esta

foi  a conclusão  do debate que transcor-
reu, em 21 de agosto, no teatro Dante Ba-
rone da Assembléia Legislativa/RS, em uma
promoção do SOERGS, CECO e CRO/RS.

Determinados a debaterem o Projeto
de Lei (PLS) nº 102/2006 da senadora
Serys Slhessarenko (PT-MT), cirurgiões-
dentistas, acadêmicos, formandos, pro-

Odontologia é contrária ao exame de proficiência

Posição

D
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fessores, diretores de faculdades, lideran-
ças e entidades da classe odontológica as-
sistiram a manifestações apresentadas
pelo presidente do Instituto Sorrindo Para
Vida, Pedro Henrique Paiva; presidente do
CFO, Miguel Nobre; diretores das Facul-
dades de Odontologia da UFRGS, Rui
Opermann; da PUCRS, Marcos Túlio
Mazzini Carvalho; da ULBRA, Pedro
Hernandez e da UFPel, Ângela Nunes;
Diretórios Acadêmicos e do deputado es-
tadual Adroaldo Loureiro (PDT/RS) � to-
das contrárias ao Projeto.

Segundo opinião de participantes, o
único resultado previsível do exame de
proficiência será a geração de cursos
preparatórios, onerando a família dos es-
tudantes e desonerando do Ministério da
Educação (MEC) a tarefa de avaliação �
que é  sua responsabilidade. 

 

A QUEM CABE AVALIAR?

O presidente do Conselho Federal de
Odontologia, Miguel Nobre,  justifica a

posição de contrariedade pelo fato de que
quem autorizou o grande número de fa-
culdades de Odontologia existentes no País
foi o Ministério de Educação, portanto cabe
a ele a avaliação dos cursos, bem como o
controle da qualidade oferecida.

O coordenador do Comitê das Entida-
des de Classe da Odontologia (CECO), Luiz
Antônio Delanni, lembra que a existên-
cia da prova  avaliadora dos universitári-
os pelo MEC, até hoje nunca puniu uma
faculdade por nota baixa, ao contrário,
criou um grande problema com o aumen-
to de faculdades particulares no Brasil.

O presidente do SOERGS, Cléo
Saldanha, que também desempenhou a
função de conduzir o  debate, destacou
que o objetivo do evento foi o de elabo-
rar um documento com as justificativas
contrárias ao Projeto de Lei, para
embasar a posição da classe. Este do-
cumento intitulado Manifesto da Clas-
se Odontológica do RS será finalizado
por uma comissão especialmente cons-
tituída e encaminhado ao Congresso
Nacional.

OERGS fechou convênio com a P.
Barreiros Corretora de Seguros e As-
sessoria Técnica referente ao Segu-
ro de Responsabilidade Civil Pro-

fissional, que oferece condições especiais
para o CD.

Confira as vantagens disponibilizadas jun-
to a Central de Serviços SOERGS, através do
fone (51)3224-5741 ou www.soergs.org.br.

Visão de futuro

Seguro de
Responsabilidade

Civil para CD
OERGS e Prophylaxis � Fisioterapia Preventiva & Educa-
ção em Saúde Coletiva convidam o Cirurgião-dentista a
participar do curso que vai focar a saúde do profissional.
O evento temático abordando prevenção em LER, DORT

e DESEQUILÍBRIOS ESTÁTICOS (postura) em Cirurgiões-dentistas
está recebendo inscrições de interessados.

Investimento
· Gratuito p/ Sócio SOERGS
· R$25,00 P/ Não-sócio
 
Maiores informações através da Central de Serviços SOERGS,

fones (51) 3224-5741  e 3224-9491.
 Todos os CDs estão convidados!!!

Saúde

LER, DORT e POSTURA
em profissionais

S
S



Nº 6/2006 Página 5

Eleição

Nova Diretoria assume o SOERGS
Chapa Única tem vitória consolidada

rocesso democrático, tranqüilo
e transparente, assim transcor-
reu o pleito eleitoral para com-
posição da nova diretoria do Sin-

dicato dos Odontologistas no Estado do
Rio Grande do Sul � SOERGS, gestão
2006/2009.

O pleito, realizado em 5 de julho, deu
vitória à Chapa Única, conduzindo o co-
mando do Sindicato para seguinte com-
posição:

DIRETORIA

* Efetivos: Cléo Getúlio Saldanha,
Andrew Lemos Pacheco, Luis Carlos
Montanari, Carlos Alberto Brock, Sheila
Rosembergas Vilas Boas, Evoni Macha-
do Costa,  Roberto Tavares de Olivei-
ra, Telma Valderez de Vasconcellos Ma-
chado, Cristiano Aguiar Zingano e Ál-
varo Luiz Forte

* Suplentes: Fernando Ramão Vidal,
Elaine da Silveira Framarin, Edu Jaeger,
Claiton Heitz, Jaqueline Bicca Macha-
do, Isis Azevedo da Silveira, Sonia Pi-
nheiro Nunes de Souza, Rafael de Ara-
újo Vidal, Olga Elisabethe Gomes
Andrighetto e Mario Paulo Gottert

CONSELHO FISCAL

* Efetivos: Isaac Lewgoy, Sergio Ary

Oliveira Machado, Sergio Roberto Xavier
Andrighetto

* Suplentes: Rogério Trommer da
Motta, Fabio Rômulo Braga Dias e Maria
Salette da Costa Pires

DELEGADOS REPRESENTANTES

* Efetivos: Cléo Getúlio Saldanha e
Andrew Lemos Pacheco

*Suplentes: Sheila Rosembergas Vilas

Boas e Luis Carlos Montanari

A POSSE

A Chapa eleita, que  tomou posse em
10 de agosto na sede do CRO/RS, agra-
dece aos associados e empenha à classe
sua determinação de lutar pelos interes-
ses da categoria, destaca o presidente
Cléo Saldanha.

Convênio

Crédito especial com juros de 4% ao ano
OERGS e Banco do Brasil anunciam
uma linha de crédito especial
para financiamento de aquisi-
ção de equipamentos e outros

bens, destinada a associados do Sindica-
to, com taxa de juros de 4% ao ano + TJLP.

�O prazo de até 96 meses para paga-
mento e carência de até 12 meses é uma
alternativa interessante para quem de-
seja investir na clínica�, comenta o pre-

sidente Cléo Saldanha.

Como usufruir?

Maiores informações e condições po-
dem ser encontradas:

l site do Banco do Brasil S/A, no se-
guinte endereço: www.bb.com.br, con-
sultando as seguintes opções: >emprés-

timos >financiamentos >proger urbano
cooperfat. No espaço é possível simular
cálculos;

l Central de Atendimento 4004-0001
(Capital e grandes centros) ou 0800-
7290001 (outras localidades);

l Gerente do BB  de sua agência.

S
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Alto astral: Jair Kobe anima solenidadeUnião: SOERGS pronto para novas batalhas

C. Brauner



não acontece sa-
bemos porquê...

Nesses anos, a
nossa principal ati-
vidade vem sendo
organizar a Sema-
na Estadual de Pro-
moção da Saúde
Bucal (Lei nº
11.717, de 2/1º/
2002), realizada
por ocasião do dia
25 de Outubro no

Parque Farroupilha, com exame de câncer bucal,
distribuição de escovas dentárias, balões, folderes
e palestras nas entidades.

Pretendemos, esse ano, realizar atividades junto à
população. Até o ano passado quase tudo foi feito para
o CD, este ano a proposta é mostrar mais a nossa �cara�.

Com o mesmo empenho, realizamos pelo se-
gundo ano um concurso de redação junto ao Colé-
gio Tiradentes, sobre o Tira-dentes dentista, não
como o conhecemos na história.

Unidade

Esperamos que as associações que ainda não inte-
gram o CECO, que são atualmente três, repensem suas

Por Luiz Antônio Delanni, CD *

urante a gestão do Dr. Ben Hur Godolphim
à frente do CRO/RS, foi criado o Comitê das
Entidades de Classe da Odontologia � CECO.
Por que o Dr. Ben Hur o criou? Para unir a

classe. Nós, Cirurgiões-dentistas, formamos a clas-
se mais desunida entre os profissionais liberais. Con-
tamos com inúmeras Entidades, todas com um nú-
mero inexpressivo de associados. Não temos força
para reivindicar junto ao poder público, etc...

Basta dizer que por Lei (desde 1961) nosso sa-
lário e horas de trabalho devem ser iguais aos dos
médicos...  Quantos de nós sabem disso!!!

Colegas estão aceitando salários aviltantes equi-
valentes a R$ 500,00, por 6 horas de trabalho diário...

Unir é a proposta

Mas, voltando ao CECO, convém relembrar que
este Comitê não é e não pretende ser mais uma
entidade. Pretende sim, unir todas as entidades
em uma mesa para discutirem rumos, festivida-
des, palestras e difundir o que realiza cada espe-
cialidade da nossa profissão. Busca por fim a rixa
existente entre as entidades, unindo-as. Devíamos
ter uma grande entidade, onde cada especialida-
de fosse um departamento da mesma, mas isto

Registro

A Classe Odontológica não conhece o CECO!

D
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Por Joaquim Cerveira, CD*

nicialmente gostaria de, ao dirigir-
me aos colegas sócios e/ou leitores
do Informe SOERGS, agradecer a
gentileza de nosso presidente Cléo

Getúlio Saldanha de disponibilizar um espa-
ço neste importante canal de comunicação
com a classe.

Oportuno também expressar minha ale-
gria e o meu prazer em poder estar me co-
municando com os colegas.

Na realidade é uma das primeiras opor-
tunidades que tenho de me manifestar jun-
to à classe odontológica, após as eleições no
CRO/RS. É sobre isso que pretendo falar.

VITÓRIA DA ODONTOLOGIA

Eleição

A Odontologia gaúcha mais uma vez de-
monstrou sua grandeza na forma de maturi-
dade política. As eleições transcorreram da
forma mais digna, bonita e democrática pos-
sível, na exata dimensão de que a Odontolo-
gia merece. Tivemos um índice mínimo de
abstenção � 12%, além do envolvimento res-
ponsável e carinhoso dos colegas que colabo-
raram com a realização do pleito, empres-
tando ao dia da votação um aspecto verda-
deiramente festivo. A festa da democracia.

O resultado também merece comemora-
ção!!! A Chapa 1, Situação � que me orgulho
de representar, obteve quase 70% dos votos
válidos. Com uma composição plural e repre-
sentativa, essa nominata, além da alegria pela

expressiva vitória,
já encarna a res-
ponsabilidade que
a vitória represen-
ta. Vamos cada vez
mais merecer a
confiança dos nos-
sos colegas.

Tudo o que aconteceu no dia 4 de maio,
dia da eleição, traz-me uma certeza: in-
dependentemente dos vitoriosos ou dos
derrotados nas urnas, a grande vitoriosa foi
a Odontologia gaúcha.

Parabéns a todos nós e muitíssimo obrigado.

(*) Presidente reeleito do CRO/RS

I

Representação

Presente e atuante
Rápidas

Gaúcho na FNO
om orgulho e satisfação, comunicamos
à classe odontológica que o nosso Pre-
sidente, Cléo Getúlio Saldanha, assumiu

a função de diretor efetivo na Federação Naci-
onal dos Odontologistas � FNO.

Imperdível

Jantar-baile da Comenda
do Sorriso vai movimentar
a Classe

nformamos à categoria que os
colegas Sonia Pinheiro Nunes de
Souza (titular), Isis Azevedo da

Silveira e Álvaro Luiz Forte (suplentes)
representam nosso Sindicato e com-
põem a Mesa Estadual de Negociação

Permanente do SUS.
No Conselho Regional de Saúde, o

SOERGS se faz presente através dos
colegas Álvaro L. Forte (titular) e
Augusto Luiz Volkart Torre (suplente).

� Aguarde notícias!!!

OERGS  e Comitê das Entidades
de Classe da Odontologia �
CECO promovem o Jantar-baile

da Comenda do Sorriso, em outubro na
Sociedade Germânia.

PARTICIPE
Outubro, dia 28 (sábado) - 20h30min
Sociedade Germânia, em Porto Alegre
Som: DJ Léo Kurylo
Informações e adesões:
l SOERGS - fones (51) 3224-5741  e 9491
Demais Entidades que compõem o CECO

atitudes e venham a fazer parte deste time. Assim tam-
bém estarão juntas nas conquistas da Odontologia.

(*) Coordenador do Comitê das Entidades de Classe
da Odontologia - CECO

I C
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eis anos de convívio diário.
Juarez Mourad, advogado,
59 anos e virginiano, foi con-
tratado pelo SOERGS em 20

de janeiro de 2000 para trabalhar como
Advogado e Administrador.

Exerço a função com muita satisfação,
confessa Juarez, formado pelas Faculda-
des Integradas do Instituto Ritter dos
Reis. Gosto muito de minha profissão,
pois permite o relacionamento direto com
pessoas. O Direito, por ser uma ciência da
área das Humanas, abre a oportunidade
do relacionamento direto e objetivo no
mercado de trabalho�, complementa.

Informe SOERGS � Qual a marca de
seu trabalho no Sindicato?

Juarez � Mantenho um constante conta-
to com os Cirurgiões-dentistas, responden-
do e esclarecendo as dúvidas de cada um.

No relacionamento administrativo, te-
nho o maior orgulho de partilhar horas de
trabalho com as �meninas� (é assim que
denomino minhas colegas de trabalho),
pois o carinho que elas me dispensam é
recompensador. Aproveito este espaço para

Perfil

Orientar e esclarecer dúvidas marcam
a jornada de trabalho de Juarez Mourad

Mourad: satisfação é o
sentimento que move minha
atuação no SOERGS

S

eformulado. O novo
site do SOERGS foi de-
senvolvido para aten-
der anseios e necessi-

dades do Cirurgião-dentista. Sua
concepção atende aos quesitos
de informação, atualização e fa-
cilidade de busca, além de
disponibilizar todos os produtos
e serviços do nosso Sindicato.

Colega, esse novo canal de
comunicação do Sindicato terá o
maior prazer em receber suges-
tões, críticas e manifestações da
classe, comenta o diretor Andrew
Lemos Pacheco.

 SOERGS tem

   novo site:
repleto de informações,
funcional e cheio
de charme

Esteja on line
com seu Sindicato

acesse

www.soergs.org.br

On line

Acervo SOERGS

CD Wilson Tupinambá da
Costa, ex-diretor do
SOERGS e pai da CD

Salete da Costa, recebeu distin-
ta homenagem póstuma da Câ-
mara Municipal de Porto Alegre,
que indicou seu nome para uma
rua no bairro Belém Novo.

O Sindicato se fez presente ao
descerramento da placa no últi-
mo dia 6 de maio, traduzindo a
importância da saúde bucal no
desenvolvimento da sociedade,
bem como enaltecendo exemplos
éticos como o do Dr. Tupinambá.

Homenagem

Dr. Wilson
Tupinambá da Costa
é nome de rua

ara facilitar. O convênio esta-
belecido entre o SOERGS e o
Serviço de Proteção ao Crédi-

to (SPC) oferece ao Cirurgião-dentista/
associado ACESSO  a informações de cré-
dito do cliente.

A iniciativa de ofertar mais esse ser-
viço visa agilizar a jornada de trabalho
do profissional, proporcionando maior
segurança em termos de liberação de
crédito aos clientes, declara o presiden-
te Cléo Getúlio Saldanha.

SERVIÇO
Maiores informações pela Central de Atendimento

SOERGS, fones (51) 3224-9491 e 5741.

Serviço

Cirurgião-dentista ganha
acesso a informações
de crédito

R
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parabenizá-las pela garra, competência,
solidariedade e afetividade com que exer-
cem sua profissão, demonstradas diaria-
mente através do sorriso e segurança com
que cumprem suas funções.
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PeloAdvogado Filipe Diffini Santa Maria*

á mais de uma década, o Brasil
vive o fenômeno globalizante,
responsável pelo esfacelamento
dos direitos trabalhistas e dos

laços de solidariedade. Nesse contexto, como
não poderia deixar de ser, a classe odontoló-
gica foi inclusa no processo. Se antes da
globalização os Cirurgiões-dentistas Cds
preferiam abrir suas clínicas individualmente
ou em grupo (mantendo sempre a condição de
legítimos autônomos, profissionais liberais),

Cirurgião-dentista: faça valer seu DIREITO

hoje optam por trabalhar em clínicas como
empregados, sem sequer saber a legislação
aplicável a sua profissão.

A Lei 3999/61 confere uma série de
direitos aos profissionais da Odontologia,
entre os quais destacam-se a jornada de
trabalho e o salário mínimo profissional. Ela,
em linhas gerais, garante ao CD salário
mensal de R$ 1.551,28 (se contratado para
trabalhar 4 horas diárias) ou R$ 3.102,58
(para trabalhar 8 horas diárias), consideran-
do-se o salário mínimo nacional, como base
de cálculo.

oco no mercado. O Curso de
Especialização de Ortodontia
e Ortopedia Facial do ,
além de oferecer conhecimen-

to científico e um corpo docente de
excelência, propõe a formação de
profissionais capacitados e comprometi-
dos com a realidade do mercado de
trabalho, comenta o presidente Cléo
Saldanha. O curso, complementa o Prof.
Bernardo Froés Goldophim, prepara o
profissional na área de ortodontia para
ter uma atuação integral, com conheci-
mento de várias técnicas-bioprogressiva,
straight-ware, Egde-wise, Begg, Orto-
pedia, onde procuramos adequar as
técnicas aos pacientes (Adultos, Ado-
lescentes e Crianças) com as mais

SOERGS

Pós-Graduação

F

Especialização em Ortodontia e Ortopedia Facial
do SOERGS está focada no mercado

diversas necessidades (implantes, pró-
teses, periodontais, cirúrgicas) visando o
equilíbrio estético e funcional.

O curso é reconhecido pelo CFO, de

Reconhecido pelo CFO

Insta frisar, ainda, que o salário poderá ser
ainda maior caso se aplique como base de
cálculo o salário mínimo regional (R$ 1.840,84
- 4h/dia e 3.681,69 - 8h/dia).

Amparado na legislação, faça valer o seu
Direito.

* Escritório de Advocacia Santa Maria &
Pogorelsky OABRS 2740
E-mail:
santamariaepogorelsky@brturbo.com.br
Fone: (51) 3024-4579

Maiores informações:

ma pausa para reflexão sobre a
saúde e a qualidade de vida do
Cirurgião-dentista foi a proposta
do workshop promovido pelo

, durante a realização do 16º Con-
gresso Odontológico Rio-grandense Corig,
em PortoAlegre.

Sob o título VOCÊ JÁ PENSOU NO SEU
AMANHÃ, a atividade muito bem aceita pelos
congressistas, reuniu as seguintes palestras:

SOERGS

acordo com a Portaria CFO-SERESP-77, de
1/2/2006, conta com 11 alunos e tem pre-
visão de formatura para setembro de 2008.

Maiores informações:
Serviço

www.soergs.org.br.

Salário mínimo profissional é de R$1.551,28

Atividade

Você já pensou no seu amanhã?

Registro do workshop Você já pensou no
seu amanhã?

lOdontologia do Trabalho;

Uma enquete realizada no Centro de
Eventos da PUCRS comprou o êxito da
iniciativa do em estimular um espaço
para o cuidado com a saúde do profissional.

l

l

l

Doenças Vasculares;
LER, Doenças Ocupacionais e DORT;
A saúde e o bem-estar do Cirurgião
-dentista.

SOERGS

H

U

Divulgação SOERGS

Atenção mercado: estes profissionais estão comprometidos com a realidade

Divulgação SOERGS


