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O CROSP lança em agosto concurso de
saúde bucal nas 6.100 escolas estaduais
e convida todos os cirurgiões-dentistas a
participar desta iniciativa. Serão dis tribuídos para alunos, professores e
escolas

R$ 186.400,00 em prêmios

(parceria CROSP-Bradesco).
Para os cirurgiões-dentistas, 15 prêmios:

1 consultório completo,
1 aparelho de raios-X,
1 jetsonic (colaboração Gnatus) e
3 autoclaves
(colaboração Odontobrás) e

9 prêmios de R$ 1.000,00
Participe deste programa para a valorização da odontologia e da conscientização da importância da
saúde bucal para a saúde geral.
Faça sua parte! Entre em contato com o CROSP - Página 14
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EDITORIAL

Insistir sempre
Insistir sempre, desistir jamais, tem sido o lema de nossa ação
política.
Foi insistindo que obtivemos na Justiça o reconhecimento de
que ganháramos as eleições de 1998, com mais de 70% dos votos, derrubando a intervenção que envergonhava a classe. E insistindo sempre,

vida. Como disse o filósofo espanhol,
Miguel de Unamuno: "QUEM NÃO
SENTE A ÂNSIA DE SER MAIS,
NÃO CHEGARÁ A NADA".
Os cirurgiões-

obtivemos as vacinas e realizamos um grandioso programa de imuniza-

dentistas têm agora uma excelente oportunidade de trabalhar

ção de toda a classe odontológica, reinstituímos o seguro de vida e

pela classe, de ser mais e contribuir para a valorização da odon-

estamos realizando o maior concurso escolar sobre saúde bucal,

tologia, participando da Comissão Julgadora dos trabalhos do

atingindo 16 milhões de estudantes, com prêmios em valor superior a

Concurso: "A Saúde Bucal" nas escolas. Necessitamos de 6.100

R$ 186.400,00 em dinheiro e equipamentos dentários doados por esta-

colaboradores. Basta escolher uma escola estadual de ensino

belecimentos bancários e industriais. Por não desistir nunca, estamos

primário, de preferência onde estude um filho, um sobrinho, um

derrubando judicialmente a taxa de lixo em vários municípios, como:

afilhado, dentro de sua área de convivência. Isso também servirá

Santo André e Atibaia e o escandaloso aumento do ISS em São Paulo e

como um meio de relacioná-lo ainda mais e melhor com a comu-

Ribeirão Preto.

nidade, de se tornar mais conhecido. E além de prestar um bom

Se os colegas avaliarem a economia proporcionada pelas muitas

serviço comunitário, ainda estará concorrendo a prêmios

ações do CROSP, verão que o custo da sua anuidade equivale a um

valiosos, como 1 consultório odontológico Landus SC, composto

quinto do valor dos benefícios proporcionados neste ano, ou seja, em

por cadeiras Landus S, equipo Simplex C e unidade de água sim-

São Paulo o cirurgião-dentista pagou, para o ISS, R$ 227,82 em lugar de

plex; 1 aparelho de raios-X Timex 70 (coluna móvel) e 1 jet sonic

R$ 1.200,00 para pessoa jurídica e R$ 600,00 para pessoa física; além

plus, todos da Gnatus e mais 3 autoclaves da Odontobrás.

dos valores imensuráveis da fiscalização permanente contra falsos

Inscreva-se já por carta (guia para preenchimento na página 15)

profissionais e a supervisão rigorosa da ética odontológica.

ou pela internet (www.crosp.org.br) ou e-mail

Mas o seu Conselho, como todos os demais segmentos da

(presidente@crosp.org.br), enviando-nos seus dados (nome, nº

sociedade, também se ressente da perda do poder aquisitivo da moeda,

CROSP, endereço, telefone), a escola onde pretende participar,

do acréscimo nos custos, a cada vez que se inaugura uma nova sec-

endereço e cidade da escola. É essa ânsia de fazer cada vez mais e

cional; um programa destinado a elevar o conceito da classe, como o

melhor que mobiliza a diretoria e os conselheiros do CROSP, tendo

da detecção precoce de câncer bucal ou o da conscientização das cri-

sempre em mente que, quando as coisas permanecem paradas, está na

anças sobre a importância dos cuidados com a saúde e da consulta

hora de mudar.

periódica aos consultórios dentários. Não seja inadimplente, não se

Lute com seu Conselho na defesa dos ideais nobres de

negue a contribuir para manter sua entidade maior. É sua obrigação

nossa classe. Critique o que lhe parecer errado, ou insuficiente,

legal e uma das condições que possibilitam o exercício da profissão.

mas se disponha a colaborar para que a correção seja feita.

Não espere ser cobrado judicialmente, com todas as conseqüências

Estenda sempre a mão aos seus colegas, use de cordialidade,

desagradáveis daí decorrentes. O CROSP reconhece a situação finan-

respeitando todos e agindo eticamente, dispensando muita

ceira difícil em que alguns colegas se encontram e se dispõe a parcelar

atenção aos seus clientes, sem distinção de serem particulares ou

o valor dos débitos, a fim de facilitar a quitação e o restabelecimento

conveniados, pois serão sempre a razão do trabalho que escolhe-

pleno de seus direitos.

mos para dedicar nossa vida. E, quando sentir que a razão está ao

Em todas as oportunidades, estamos sempre insistindo para que
as pessoas dêem o melhor de si, que procurem ultrapassar barreiras

seu lado, vá em frente, brigue por ela, insista sempre, não desista
nunca.

pelo esforço consciente, pela dedicação ao trabalho, pela responsabili-

Um abraço do colega e amigo

dade social, a melhor maneira de se alcançar posições superiores na

Emil Adib Razuk
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POSSE

Conselheiros do CROSP são
empossados em sessão solene
na Assembléia Legislativa

)

A cerimônia de posse da nova
diretoria do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo e a comemoração do 39º aniversário da
autarquia, realizados na Assembléia
Legislativa, foram acontecimentos
para ficar não só nos anais do
CROSP, mas do próprio Palácio Nove de Julho. Cerca de 800 pessoas
lotaram as galerias e o Plenário
Juscelino Kubitschek, no dia 26 de
maio, para prestigiar a posse dos
conselheiros, Emil Adib Razuk,
reeleito presidente, dos conselheiros titulares dr. Luiz Roberto da
Cunha Capella, dr. Francisco Couto
Mota, dr. Ideval Serrano, dr. Rubens
Côrte Real de Carvalho e dos suplentes dra. Leila Viana, dr. Nélson
José Modesto Guidio, dr. Adriano
Albano Forghieri, dr. Claudio Yukio
Miyake e dra. Neide Aparecida Sales
Biscuola.
Além dos cirurgiões-dentistas, a
solenidade contou com a presença
de figuras públicas das esferas
municipais, estaduais e federais. A
posse dos novos conselheiros conseguiu reunir num só ambiente
autoridades como o secretário estadual da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, representando o governador Geraldo Alckmin, o deputado
estadual Vanderlei Macris (PSDB),
autor do pedido da sessão solene e
líder de Governo na Assembléia, o
presidente da Companhia Estadual
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), dr. Rubens Lara, o
secretário geral do Conselho Federal
de Odontologia, Marcos Santana, o
presidente da Associação Paulista
dos Cirurgiões-Dentistas, prof. dr.
Raphael Baldacci Filho, o conselheiro do CRO do Espírito Santo, dr.
Sinval Santos Pereira Sinva, o
conselheiro do CRO de Goiás, dr.
Agnaldo José de Castro, o conselheiro do CRO do Rio Grande do
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Sul, dr. Egon Arno Kilian, o conselheiro do CRO do Rio de Janeiro, dr.
Ely Guimarães, o conselheiro do
CRO de Minas Gerais, dr. José Mario
Morais Mateus, o procurador jurídico do CROMG, dr. Afonso Romildo
Alves Brandão, o vereador e presidente da Comissão de Saúde da

Paulo o Hino Nacional. A diplomação começou logo em seguida.
Dr. Razuk, assim como os quatro
conselheiros efetivos, recebeu o
diploma de posse. Os suplentes
foram empossados pelo presidente
do Conselho, que também homenageou os ex-conselheiros dra.

Concorrida, a sessão solene de posse dos conselheiros lotou o
plenário e as galerias da Assembléia Legislativa
Câmara Municipal de São Paulo,
Gilberto Natalini, entre outros políticos, empresários e representantes
de entidades públicas e privadas.
A grandiosidade do evento surpreendeu até mesmo o cerimonial
da Casa que reconheceu não ter
visto uma solenidade tão concorrida nos últimos 15 anos. Tamanho
sucesso deveu-se ao trabalho realizado nos últimos dois anos pelos
conselheiros, 60% dos quais foram
reeleitos para mais um mandato
de dois anos.
Cerimônia - O deputado Vanderlei Macris presidiu a cerimônia.
Após apresentar os membros da
Mesa, foi executado pela banda da
Polícia Militar do Estado de São

Lucy Dalva Lopes, dra. Maria Cristina M. Fávero, dr. Waldemar
Romano e dr. Ueide Fernando Fon-

tana pelos relevantes serviços prestados à classe.
Em seu discurso, o presidente
do Conselho relembrou emocionado as lutas travadas e as vitórias
conquistadas ao longo dos últimos
anos. Ressaltou os projetos idealizados e realizados pelo CROSP, como o Programa de Vacinação e o
Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal, que
beneficiaram milhares de pessoas
na cidade de São Paulo. Descreveu
a ampliação de todas as obras iniciadas na gestão passada e, por
fim, agradeceu a todos pelo apoio
"direto ou indireto" que recebera à
frente da autarquia.
O presidente da sessão,
Vanderlei Macris, disse ter solicitado a solenidade, porque a atuação
do Conselho como autarquia tem
sido um exemplo para o País. "O
Conselho deixou de ser apenas
uma repartição burocratizada destinada a atender responsabilidades
existentes em sua área, para representar e atender os interesses de
todos os cirurgiões-dentistas, técnicos, auxiliares, e sempre atento
à ética e ao compromisso com os
profissionais que agrega", discursou. Macris, líder do Governo na
Assembléia, revelou que teve o
aval dos deputados da Casa,
incluindo o presi-

Foto oficial da
posse dos conselheiros do
CROSP na
Assembléia
Legislativa de
São Paulo

POSSE

O Discurso do Dr. Emil
Dignas Autoridades.

que só na Capital atendeu cerca de 11.000 pessoas e agora vai-se desenvolver para outras cidades.

Meus companheiros Cirurgiões-Dentistas, Técnicos em Prótese e em Higiene dental e seus auxiliares.
Estamos reunidos, hoje, nesta sessão solene, no auditório principal da Assembléia Legislativa, por nímia

Restabelecemos o seguro de vida e invalidez para todos os inscritos no CROSP e quites com a anuidade,
também gratuito.

gentileza do nobre e muito ilustre Deputado Vanderlei Macris, que solicitou para a posse dos Conselheiros e

Temos sido rigorosos no cumprimento dos dispositivos do Código de Ética e abrimos luta contra alguns

Diretores do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

Convênios odontológicos, agindo junto à fiscalização e aos órgãos regu-

Guardo desta Casa as mais caras recordações, desde quando exerci

ladores da atividade. E também no Ministério da Educação contestamos a

meu mandato de Deputado Estadual, do qual sempre me orgulharei e é

criação indiscriminada de Faculdades de Odontologia, sem um mínimo

referência das mais importantes de minha vida pública. Aqui compareço

de condições para ministrar um ensino sério. Rejeitamos a criação de tec-

para declarar solenemente empossados os Conselheiros Efetivos: Dr. Luiz

nólogos, com cursos reduzidos, que, a final, não serão nem técnicos, nem

Roberto Cunha Capella, Dr. Francisco Couto Mota, Dr. Ideval Serrano, Dr.

cirurgiões-dentistas.

Rubens Corte Real de Carvalho e mais os Conselheiros Suplentes: Dra. Neide

Somos sempre cobrados pela classe, bastante politizada, mas ela

Aparecida Sales Biscuola, Dr. Carlos Yukio Miyake, Dr. Adriano Albano

reconhece quando a Administração age com competência, com responsa-

Forghieri, Dr. Nelson Modesto Guidio e Dra. Leila Viana.

bilidade e respeito. E demonstra sua confiabilidade através do voto, seja

Foram todos eleitos no memorável pleito de 14 e 15 de fevereiro, em

em que âmbito for.

que a Chapa 01 foi consagrada com 90,79% dos votos de 41.248 eleitores,

No interesse de cada um de seus inscritos, o CROSP tem impetrado e

sendo utilizadas pela primeira vez as urnas eletrônicas fornecidas e fiscali-

ganho liminares em mandados de segurança contra absurdos, como a Taxa

zadas pelo Tribunal Regional Eleitoral.

de Lixo domiciliar e de consultório, o aumento abusivo e confiscatório do

Um resultado histórico da maior importância e grande significado,
jamais superado, em qualquer tempo e lugar pelos Conselhos de Odontologia, chegando perto da unanimidade.
Esse resultado, que muito nos orgulha, também aumentou extraordi-

ISS pela Prefeitura de São Paulo e de outros municípios; a atualização da

Discurso descreveu os desafios e as realizações do CROSP

nariamente a nossa responsabilidade. Se, de um lado reconhece o trabalho

tabela do Imposto de Renda, a luta contra a taxa de mercúrio, a publicidade enganosa de convênio médico- odontológico, a propaganda que denegria a classe - enfim, sempre que solicitado a agir, o CROSP enfrentou a luta
em defesa da odontologia.

desenvolvido pela gestão que findou, por outro, projeta novos encargos futuros, renovados projetos, ações

Fizemos um trabalho acelerado, colocamos as finanças em dia, atendemos as solicitações, trabalhamos
com total transparência e jamais deixamos de enfrentar as dificuldades. Tais atitudes foram aprovadas pelos

consistentes, efetivas e rápidas.
Ao assumirmos a direção do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, em 19 de abril de 2001,

colegas e nos reconduziram à diretoria da entidade.

depois de 5 anos de luta contra a fraude, para ver reconhecida judicialmente a nossa vitória nas urnas, todos

Dos projetos ainda não concluídos, queremos ressaltar a falta de fluoretação das águas para consumo

os conselheiros, unidos, dedicaram o seu tempo para resgatar os ideais de nossa luta, modernizar a entidade,

nos restantes 128 pequenos municípios de São Paulo, não servidos pela SABESP. O custo da implementação

dar-lhe nova estrutura, abalada que fora pela imobilidade, omissões e decisões desastradas de antigos diri-

do sistema é muito baixo e, com a colaboração da Prefeitura e do Estado, logo teríamos São Paulo inteira

gentes descompromissados com os anseios da classe, porque nomeados e não votados.

com água fluoretada e a população com dentes mais fortes, resistentes, protegidos contra a cárie.

A finalidade de nossa autarquia, que no mês de abril completou 39 anos de existência legal, é, principal-

Não poderíamos terminar sem fazer menção e publicamente agradecer o trabalho valioso, dedicado e

mente, fiscalizar o exercício profissional e supervisionar a ética no relacionamento dos profissionais entre si

produtivo prestado pelos conselheiros que se retiram depois de longos anos de trabalho no Conselho, que

e com seus clientes e a sociedade em geral. Ao recebermos o espólio da intervenção, encontramos mais de 500

são: Dra. Lucy Dalva Lopes Mauro, Dr. Ueide Fernando Fontana. Dr. Waldemar Romano e Dra. Maria Cristina

processos éticos paralisados e cerca de 1.000 ocorrências de fiscalização aguardando providências. E um

M. Fávero, que foram substituídos por outros jovens líderes, para renovação constante da entidade.

cabide de empregos, com pessoal desqualificado para o cargo, com todos os salários muito além da faixa do
mercado.

A presença nesta cerimônia, do representante do excelentíssimo senhor Governador do Estado e de tantas outras autoridades de elevada

Foi preciso cortar fundo, reorganizar, simplificar rotinas e exigir o cumprimento de metas então pro-

posição e grande gabarito intelectual é

postas. Em pouco tempo foram recuperadas as 5 Seccionais que haviam sido abandonadas. E criadas mais

uma honra para nós. A todos o nosso

Regionais. Hoje são 43 as representações espalhadas pelo Estado, facilitando a vida de todos os que precisam

mais sincero agradecimento pela pre-

dirigir-se ao Conselho.

sença, que nos dignifica e orgulha.

Distribuímos dois vídeos, com cerca de 12.000 cópias sobre saúde bucal, que foram exibidas para seis

Os Conselheiros hoje empossados

milhões e quinhentos mil escolares da Capital e um milhão e quinhentos mil estudantes das maiores cidades

assumem o compromisso público de

do Interior paulista. Tais vídeos serão repassados, anualmente, para novos estudantes, aumentando cada vez

jamais esmorecer na defesa dos legítimos

mais o número daqueles que passarão a cuidar melhor de seu sorriso e de seus dentes.

interesses da classe odontológica, de

Desenvolvemos campanha de marketing da profissão, com um concurso de slogans para banners, cartazes, mensagens e painéis.

lutar sempre pela saúde da população,
ser fiel aos seus compromissos, agir sem-

E também prosseguimos em nossa campanha de vacinação contra Hepatite B e Dupla Viral, para toda a
família odontológica, seus auxiliares e estudantes, atingindo mais de 33.000 pessoas com aplicação de 70.000

pre com honestidade, respeito e patriotismo.

Convidados aplaudem discurso do
dr. Emil Adib Razuk

doses, gratuitamente.
Para a população, foi desenvolvido um Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal,

dente, Sidney Beraldo, para a
realização da cerimônia.
"O Conselho é prestigiado, é
respeitado pela excelência de sua
administração e pela postura de

um trabalho expressivo", enfatizou
o deputado, que ofereceu respaldo aos programas de valorização
da odontologia e da Saúde da Família. Também parabenizou o dr.

Razuk pela sua recondução ao
cargo de presidente do Crosp, afirmando ser justa a reeleição por
seu mérito profissional, dinamismo, iniciativa, probidade e, princi-

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

palmente, pela ética. Macris desejou, ainda, a toda diretoria "uma
gestão produtiva, de importantes
realizações e bem sucedida nos
objetivos estabelecidos".
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POSSE
"Quero dizer a todos os
cirurgiões-dentistas de São Paulo
que esta Casa, a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, que
já foi palco de uma atividade imensa e bem sucedida do nosso Emil
Razuk, está à disposição da autarquia e de todos os cirurgiões-dentistas para as lutas que tem o interesse da categoria", finalizou Macris.
O secretário estadual da Saúde,
Luiz Roberto Barradas Barata,
parabenizou o Crosp pela posse da
nova diretoria em nome do gover-

Dr. Emil durante discurso de
posse na tribuna do plenário
nador do Estado de São Paulo. Ele
afirmou que a secretaria da Saúde
e o governo do Estado pretendem
continuar trabalhando junto com
o Conselho em benefício da população. "É uma parceria de muito
sucesso", enfatizou.
As congratulações do Conselho
Federal de Odontologia ao Crosp
vieram por meio de seu secretário
geral, Marcos Santana. Em seu discurso, Santana abordou o assunto
da fluoretação da água, projeto
apresentado por dr. Razuk, à época
em que era deputado estadual, e
aprovado pela Assembléia Legislativa em 1976. "Há um projeto de
lei federal pretendendo extinguir a
fluoretação da água, sendo que esse
benefício não atingiu ainda nem a
metade do País. É um absurdo",
lamentou, convocando a classe
para combater questões que podem
prejudicar a odontologia e a saúde
pública.
O vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, Gilberto Natalini, foi o responsável por levar os
parabéns dos parlamentares municipais à nova diretoria do Crosp.
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Segundo ele, foi uma honra
presenciar a cerimônia de posse
de uma autarquia que é exemplo
de luta, agregação e presença na
vida de cada um dos profissionais
da categoria. Natalini assegurou
que as portas da Câmara Municipal estão abertas para que o
Crosp possa continuar trabalhando e conquistando espaços na
cidade para os cirurgiões-dentistas.
Coroação - Para a diretoria do
CROSP,
a
solenidade
da
Assembléia Legislativa foi
a coroação da gestão passada, a resposta pelos
meses de luta e incansável
dedicação. Conforme o
conselheiro efetivo, dr.
Luiz
Roberto
Cunha
Capella, mais do que uma
linda festa, a cerimônia foi
a consagração da votação
maciça de um processo
eleitoral. "Tivemos 90,79%
dos votos válidos de todo o Estado
de São Paulo, e isso é muito significativo. Tomamos posse em um
processo democrático e não por
meio de uma intervenção", orgulhou-se.
O conselheiro dr. Rubens Côrte
Real de Carvalho considerou a cerimônia um bom sinal para o início da
nova gestão. "Só temos a agradecer
aos cirurgiões-dentistas", disse. Para
o conselheiro dr. Francisco Couto
Mota, a solenidade é a coroação e a
continuação do que já foi começado.
A presença de tantas autoridades à sessão solene foi atribuída
pelos conselheiros ao trabalho realizado pela autarquia nos dois últimos anos. Dr. Capella explicou que
secretários e legisladores prestigiaram a nova diretoria pelo fato de o
CROSP manter contato constante
com os órgãos públicos, sempre
pedindo, solicitando e questionando assuntos inerentes à odontologia. Dr. Mota e dr. Côrte Real ressaltaram que o brilho e a figura de
dr. Razuk influenciaram positivamente para o sucesso da cerimônia.
Para dr. Razuk, foi uma noite
memorável. "É difícil a presença de
pessoas em solenidades, e nós tivemos a presença de mais de 600.

Isso é muito bonito, é
gratificante. Mais do
que isso, é estimulante. Dá motivação
para a gente realizar o
nosso trabalho", ressaltou emocionado.

Mérito e exemplo

O vereador Gilberto
Natalini disse que a
grandiosidade da noite
deveu-se,
em
primeiro lugar, à
Momento do Hino Nacional, executado pela banda
importância que os
da Polícia Militar
cirurgiões-dentistas
têm na vida do povo
paulista e na saúde pública do
Ambiental, Rubens Lara, a classe
Estado. Em segundo lugar, pela
não poderia ter representantes
competência, seriedade, amplimais comprometidos com as
tude e pelo trabalho e fiscalização
causas dos cirurgiões-dentistas e
que o Conselho tem feito em defecom a qualidade da saúde pública.
sa da categoria. "Esta festa de
Coquetel - Após a sessão soextremo sucesso é o retrato da
lene de posse dos conselheiros, foi
unidade, da combatividade, da
servido um coquetel no Hall Mopresença do CROSP na vida dos
numental da Assembléia Legislacirurgiões-dentistas e da poputiva. A ocasião serviu para a conlação. Do ponto de vista político,
fraternização de colegas. O presisocial e administrativo, o Conselho
dente do CROSP, dr. Emil Adib
de São Paulo faz a diferença. É um
Razuk, passou boa parte do tempo
grande
exemplo
de
retirando fotos com delegações do
presentatividade de categoria prointerior, autoridades e amigos. A
fissional em São Paulo e no País",
autarquia não teve despesa alguma
enfatizou.
com a festa. Só foram gastos R$
O presidente da Associação
360,00 com serviço de valete. O
Brasileira de Odontologia de São
coquetel foi patrocinado pela CaiPaulo, dr. José Silvestre, afirmou
xa Econômica Federal. Os convites
que dr. Razuk e sua equipe têm reforam impressos pela Assembléia
alizado uma ótima gestão, corresLegislativa, que também ofereceu
pondendo aos anseios daquilo que
o estacionamento e a iluminação.
o cirurgião-dentista espera, seja
legislativo, técnico ou eticamente. Para
o presidente da
Companhia de
Tecnologia de
Saneamento

Coquetel servido
após solenidade
foi patrocinado
pela Caixa
Econômica
Federal sem custos para o
CROSP

POSSE

A Diplomação
Conselheir os titular es
na posse oficial.
Dr. Francisco Couto
Mota

Dr. Emil Adib Razuk

Dr. Ideval Serrano

Dr. Luiz Roberto da
Cunha Capella

Dr. Rubens Côrte Real
de Carvalho

Dra. Neide
Aparecida Sales
Biscuola

Dra. Leila Viana

Dr. Nélson José
Modesto Guidio

Posse dos conselheir os
suplentes.

Dr. Claudio Yukio
Miyake

Dr. Adriano Albano
Forghieri

Os ex-conselheir os foram
homenageados com uma
placa pelos serviços pr estados à classe odontológica.

Dr. Waldemar Romano

Dra. Maria
Cristina M.
Fávero

Dra. Lucy Dalva Lopes
Mauro

Dr. Ueide Fernando Fontana

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
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POSSE
CROSP recebe cumprimentos pela solenidade
de posse dos novos conselheiros
Em uma demonstração de respeito e estima pela classe odontológica, a Câmara Municipal de São
Paulo congratulou os novos conselheiros e a diretoria do CROSP
pela ocasião da solenidade de
posse, na Assembléia Legislativa de
São Paulo, no dia 26 de maio. Dois
votos de júbilo foram enviados ao
Conselho, nos dias 13 e 16 de junho, por iniciativa dos vereadores
Wadih Mutran e Salim Curiati, respectivamente, além de outros vereadores de São Paulo.
A Câmara Municipal de Bragança Paulista também enviou ofício ao Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, no dia
6 de junho, para cumprimentar a
nova diretoria do CROSP. O Conselho também foi cumprimentado
pelo 39° aniversário da instalação
da autarquia.

Uma moção de congratulações à nova
diretoria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo também foi enviada pela
Câmara Municipal da Estância Balneária de
Peruíbe, de autoria do vereador dr. Osvaldo
Kabbach Prigenzi e subscrita pelos vereadores. Votos para um mandato de sucesso,
plenas realizações e muitas vitórias foram
desejados aos novos conselheiros e à nova
diretoria do CROSP.

Dr. Luiz Roberto Cunha Capella,
secretário do CROSP, em entrevista à imprensa

Dr. Emil e o
deputado
Macris em
entrevista à
televisão

Conselheiros
eleitos
aguardam
posse na tribuna da
Assembléia
Legislativa

Frases
"Dr. Emil é um homem
preocupado com os problemas
da saúde e de sua categoria.
Eu diria que ele é um homem
preocupado com São Paulo"
Rubens Lara
Presidente da CETESB

"Temos certeza e tínhamos certeza
da importância do dr. Emil para a
classe. Por isso, a nossa presença
nesse ato em que o dr. Emil Razuk
toma posse para um segundo
mandato dentro da legislação
vigente. A parceria entre a APCD e
o CROSP tem sido comum em
todos os setores e tem valorizado a
classe para que os cirurgiões-dentistas de São Paulo tenham realmente condições de um melhor
exercício profissional"
Prof. dr. Raphael Baldacci Filho, presidente
da APCD

"Dr. Razuk e sua equipe têm realizado uma ótima gestão, correspondendo aos anseios daquilo que
o cirurgião-dentista deseja, seja legislativo, técnico ou eticamente"
Dr. José Silvestre Presidente da
Associação Brasileira de Odontologia de
São Paulo
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"Quero dizer a todos os
cirurgiões-dentistas de São Paulo
que esta Casa, a Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo,
que já foi palco de uma atividade
imensa e bem sucedida do nosso
Emil Razuk, está à disposição da
autarquia e de todos os cirurgiõesdentistas para as lutas da categoria"
Deputado Estadual
Vandelei Macris

"A cerimônia foi a consagração
da votação maciça de um processo
eleitoral"
Dr. Luiz Roberto Cunha Capella, secretário
do CROSP

"A solenidade é a coroação e a
continuação do que já foi iniciado"
Dr. Francisco Couto Mota, tesoureiro do
CROSP

"O sucesso da diplomação deve-se à participação do nosso presidente nos âmbitos estadual e federal e ao trabalho de relevância realizado pelo CROSP não só para a classe como
para toda a população de São Paulo"
Dr. Rubens Côrte Real, pres. da Comissão de Ética do
CROSP

POSSE

M o m e n t o s

d a

s e s s ã o

s o l e n e

Dr. Rubens Ferreira e esposa, Alojsia
Bruncek Ferreira, com o neto Pedro. Ao
lado do dr. Emil, a ex-conselheira, dra.
Lucy Dalva Lopes Mauro
Ângela Micai, gerente da Caixa
Econômica Federal, e Euclides
Tedesco, gerente de Mercado do
banco

Em primeiro plano, Raphael
Baldacci Filho, digno presidente
da APCD. Ao seu lado, o dinâmico
presidente da Sociedade Paulista
de Ortodontia, Jairo Correa

Família do dr. Emil Razuk: a esposa Marilena
e os filhos Gustavo Emil e Renata

"O CROSP e o dr. Emil são exemplos para os demais
Conselhos do país"
Marcos Luis Macedo de Santana, secretário geral do
Conselho Federal de Odontologia

"O dr. Emil é o maior líder da categoria que vem do passado, está no presente e
que vai, provavelmente, por muito tempo conduzir no futuro conquistas e lutas da
categoria. Acredito que até em nível nacional, pelo peso que São Paulo tem e pela
característica pessoal dele. Dr. Razuk é um homem cordato, amável, inteligente,
presente, trabalhador, honesto, que tem uma autenticidade na sua representação".
Vereador Gilberto Natalini.

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

"Dr. Emil Razuk é uma liderança
da odontologia paulista e
brasileira. Por diversas vezes tem
ocupado cargos de liderança, e
tem respeitado e honrado esses
cargos com muita sabedoria"
Luiz Roberto Barradas Barata,
Secretário estadual da Saúde
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Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce de
Câncer Bucal atende 2.242 pessoas em Santos

O

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo deu continuidade ao Programa de Prevenção e
Diagnóstico Precoce de Câncer
Bucal iniciado no ano passado na
cidade de São Paulo e foi a Santos,
nos dias 3 e 4 de junho, para dar
atendimento gratuito à população
e alertar a todos para a realização
do auto-exame.
Foram mobilizados oito professores e oitenta alunos que atenderam 2.242 pessoas. Ao todo, 414
pessoas foram encaminhadas para
a realização de biópsia e exame
anátomo-patológico na Universidade Santa Cecília, na Policlínica
Aparecida e na Universidade Metropolitana de Santos. Destes casos,
três diagnósticos eram de câncer
bucal. Estes pacientes foram orientados a procurar a rede pública de
saúde para iniciar um tratamento.
"Programas como esse são
importantes do ponto de vista científico e humanitário ao esclarecer a
população sobre as causas da doença. Todo trabalho de prevenção
é fundamental. Os organizadores
estão de parabéns", elogiou o
prefeito de Santos, dr. Paulo Roberto Mansur.
O Programa foi uma parceria do
CROSP com a prefeitura de Santos,
a Associação dos Cirurgiões-Dentistas de Santos e São Vicente, o
Sindicato dos Odontologistas de
Santos e Região e três universidades (Santa Cecília, Metropolitana
e Fundação Lusíadas). A TV Tribuna, a Dabi Atlante, a Tecnodon-

População mais carente foi atendida por profissionais qualificados

to, a Santa Casa e a Policlínica também apoiaram o Programa.
Exames - O atendimento aconteceu das 10h às 19h, em quatro
locais: Sociedade de Melhoramentos do Jardim Radio Clube, Terminal Rodoviário Municipal do Valongo, praça Mauá e praça BNH. O
presidente do CROSP, dr. Emil Adib
Razuk, acompanhou o trabalho dos
voluntários. Ele observou que os
exames foram feitos em regiões de
grande densidade de transeuntes e
de pessoas com menor poder aquisitivo. Para dr. Emil, é importante
estender o serviço de saúde bucal à
população de baixa renda e que
tem menos chances de estar infor-

Prefeito de Santos, Beto Mansur, recepciona o
presidente do CROSP, dr. Emil Adib Razuk

mada sobre os perigos deste tipo de
carcinoma.
Nos dois dias do evento, 200 cartazes foram afixados e 40.000 folders explicativos sobre câncer bucal
foram distribuídos para a população. Para o coordenador de saúde
bucal de Santos, dr. Cláudio Sergio
Mucci, o evento prestou um grande
serviço à população, alertando para
um mal que pode matar. "Essa campanha muito nos honra e vem a
somar com todo o trabalho que realizamos durante todo esses seis anos
do prefeito Beto Mansur e do secretário Municipal da Saúde, dr.
Tomas Söderberg. Esse evento coroa
com êxito o que fazemos pela saúde
bucal da população de Santos",
aplaudiu.

Dr. Emil concede entrevista à
emissora de TV

Da esquerda para direita: dr. Braz Antunes Mattos Neto,
presidente da ACDSSV, dr. José Mário M. Baldo, delegado
presidente da seccional do CROSP em Santos, dr. Emil Razuk,
presidente do CROSP, dr. José Luiz Negrinho e dr. José Ângelo Capello Fonseca
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O secretário dr. Tomas Söderberg,diz que o programa de prevenção é muito importante para a
diminuição dos casos de câncer na
cidade. "Todo esse trabalho é excelente. No ano passado, morreram
29 pessoas de câncer na cavidade
bucal. É importante que a população receba orientação".
Escolha - Santos foi a primeira
cidade fora da capital paulista que
recebeu esse trabalho social do
CROSP. A escolha foi feita durante
uma reunião entre o presidente do
Conselho, dr. Emil Adib Razuk, e o
presidente da CETESB, dr. Rubens
Lara, que sugerira que o Programa
de Prevenção e Diagnóstico Precoce
de Câncer Bucal fosse estendido,
devido ao sucesso alcançado em
outubro do ano passado quando
atendeu 10.749 pessoas em seis
estações do metrô da capital, diagnosticando 89 casos de câncer
bucal e encaminhando 1537 pessoas para a biópsia e exame anátomo-patológico.
"Santos foi escolhida por ser a
segunda maior cidade do estado. Ele
entrou em contato com o presidente
da Associação dos Cirurgiões-Dentistas de Santos e São Vicente, Braz
Antunes Mattos Neto, que mostrou
grande interesse em apoiar o evento",

SAÚDE PÚBLICA
contou dr. Emil Adib Razuk.
O prof. dr. Braz explicou que
se interessara pelo projeto em
razão do beneficio dado à população e ao cirurgião-dentista. "À
população, que recebe gratuitamente um serviço de saúde que
poderá detectar lesões bucais. Ao
profissional, porque o Programa
coloca a odontologia em destaque.", argumentou.
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo pretende dar
continuidade ao Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce de
Câncer Bucal, levando este serviço
a Jacareí, Ribeirão Preto, Mogi das
Cruzes, Santo André e Araraquara.

Dabi-Atlante e
CROSP juntos pela
saúde pública
Na reunião que o
presidente Emil Adib Razuk manteve em Ribeirão
Preto, em julho, com o superintendente da Dabi-Atlante, dr. José Miranda da
Cruz Neto, ficou acertado
que a empresa vai continuar, de maneira decisiva, a
colaborar com o Programa
de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal.
A Dabi-Atlante comprometeu-se a forncecer os
consultórios odontológicos
para a realização dos atendimentos à população. “É
uma ajuda importantíssima
sem a qual o programa não
teria alcançado sucesso em
São Paulo e Santos”, reconheceu o presidente do
CROSP. Para o dr. Emil Adib
Razuk, o apoio da DabiAtlante valoriza a odontologia e o profissional e contribui socialmente beneficiando a população de baixa
renda.

População elogia programa
A doméstica Maria das Dores
Garcia, 68 anos, acordou cedo no
dia 3 de junho. Enfrentou uma
viagem de São Vicente a Santos só:
para participar do Programa de
Prevenção e Diagnóstico Precoce de
Câncer Bucal. "Há anos minha gengiva sangrava. Precisava saber se
tinha alguma coisa na boca", explicou dona Maria, a primeira a fazer o
exame no posto da praça Mauá.
Em poucos minutos, ela teve sua
dúvida esclarecida. "O dentista me
falou que está tudo bem, mas me
aconselhou a procurar um profissional para fazer um acompanhamento dentário". Dona Maria voltou
contente para São Vicente, mas
antes fez questão de elogiar o
Programa. "A campanha foi ótima,
porque às vezes a gente está doente
e não sabe", disse.
Assim como dona Maria, muitas
pessoas compareceram aos quatro
postos de atendimento. Elas receberam folhetos com orientações
sobre como fazer o auto-exame e
com informações sobre as causas do
câncer bucal. "Fiquei sabendo que
para evitar a doença, a pessoa tem

que parar de fumar, maneirar nas
bebidas alcoólicas e ter uma boa alimentação", ensinou o mecânico
Aloísio Ferreira da Cruz, 59 anos.
O Programa de Prevenção e
Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal ajudou uma parcela da população que enfrenta sérias dificuldades econômicas e não tinha como
realizar o exame. Era o caso do aposentado Gilberto Pereira dos Santos, 55 anos. "É difícil ser atendido
nos postos de saúde públicos. Com

essa campanha tudo ficou mais fácil.
Com o que eu ganho, está difícil até
comer, quanto mais para prevenir a
saúde e procurar uma equipe dentária".

Vereadores elogiam
iniciativa
Em ofício enviado ao CROSP em 27 de
maio, a Câmara Municipal de Santos apresentou uma Moção de Aplauso ao presidente do
Crosp, dr. Emil Adib Razuk, em virtude da
realização do Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal. O documento foi enviado após a aprovação de um
requerimento do vereador Manoel Constantino dos Santos: "Aproveito o momento
para agradecer e parabenizar o presidente do
Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo, dr. Emil Adib Razuk, pela iniciativa do
Programa de Prevenção e Diagnóstico
Precoce de Câncer Bucal em Santos, assim
como os demais participantes: Associação
Paulista dos Cirurgiões-Dentistas de Santos e
São Vicente, Prefeitura Municipal de Santos,
Sindicato dos Odontologistas de Santos,
Universidade Lusíadas, Universidade Metropolitana de Santos e Universidade Santa
Cecília".

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

Programa
provocou filas
nos postos de
atendimento.
Panfletos
explicativos
foram distribuídos à
população,
orientando
sobre como
se prevenir
do câncer
bucal

Jacareí recebe Programa de
Prevenção e Diagnóstico Precoce de
Câncer Bucal e sedia 2ª Jornada
Depois de passar pela cidade de São Paulo e
Santos, o Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce
de Câncer Bucal, organizado pelo CROSP, chega a Jacareí.
De 20 a 22 de agosto, a população receberá atendimento
gratuito dos profissionais e orientação sobre a importância da realização do auto-exame da boca. Os exames serão
realizados na praça dos Trilhos e na praça do Rosário, das
8h00 às 18h00. Caso o paciente apresente alguma suspeita de câncer bucal, ele será encaminhado para a
Universidade de Mogi das Cruzes. O CROSP está
fornecendo os folders, cartazes e guias de encaminhamento para a divulgação e realização desta Campanha.
A Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce
de Câncer Bucal, conta com a colaboração da Prefeitura
de Jacareí, da APCD de Jacareí, da Universidade de Mogi
das Cruzes e da SOESP Odonto.
Nesse período, a cidade sediará também a 2ª Jornada Odontológica de Jacareí, evento, patrocinado pela
APCD Regional de Jacareí, que acontece do dia 19 a 22 de
agosto, no Centro Educacional Maria Augusta (rua Santa
Rosa, 168). Informações e inscrições: (12) 3952-1010.
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EVENTOS

São Paulo é sede do 8º Congresso Paulista de
Técnicos em Prótese Dentária

C

Cerca de seis mil congressistas, entre técnicos em prótese
dentária, cirurgiões-dentistas e
estudantes, são esperados no 8º
Congresso Paulista de Técnicos
em Prótese Dentária. O encontro
acontecerá nos dias 22, 23 e 24
de agosto, no ITM Expo, em São
Paulo.
Promovido e organizado pela
Associação dos Protéticos Dentários do Estado de São Paulo - APDESP, o maior evento de Prótese Laboratorial na América Latina irá oferecer conferências, temas livres,
seminários, fóruns, painéis científi-

cos, além de cursos nacionais,
internacionais e workshops. Os
participantes terão acesso a 60 mesas demonstrativas, com trabalhos
práticos de laboratórios comerciais
e de pesquisas acadêmicas.
Segundo Osmar Kiyan, presidente do Congresso, essa edição
preocupou-se em diversificar na
parte técnica e em oferecer palestras sobre saúde, organização,
marketing, psicologia, organização laboratorial específica e, até
mesmo sobre leis e normas que o
técnico em prótese deve seguir.
Na ocasião, haverá a 8ª EXPO-

LABO, uma exposição comercial
com a participação de empresas
nacionais e estrangeiras. O profissional vai poder conferir os últimos lançamentos de alta tecnologia na área, além de alguns materiais com preços promocionais.
De acordo com Osmar Kiyan, várias entidades odontológicas têm
apoiado este evento, uma delas o
Conselho Regional de Odontologia. "Nós sempre contamos com o
apoio que sempre tem sido forte,
tanto da parte do CROSP como
do presidente da autarquia, dr.
Emil Razuk", destacou.

A taxa de adesão para os técnicos em prótese dentária e cirurgiões-dentistas, sócios da APDESP
e entidades da área, é de R$
80,00. Para os acadêmicos e auxiliares de laboratório ou consultório é de R$ 30,00. Para os que
não são sócios, a taxa de adesão é
de R$ 140,00 e R$ 50,00, respectivamente. A programação do
congresso e a ficha completa de
inscrição estão disponíveis no
site da associação (www.apdesp.org.br).
Mais informações pelo telefone 0800-7707899.

Sallum é o novo presidente da SOBRAPE
O prof. dr. Antonio Wilson
Sallum, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba e ex-presidente da APCD-Regional de Piracicaba, é o mais novo presidente da
Sociedade Brasileira de Periodontia, única entidade representativa
da Periodontologia Brasileira. A
posse ocorreu no dia 21 de maio,

ocasião do 20º Congresso Brasileiro de Periodontologia e 4º PerioBrasil Estudantil, em São Paulo.
O professor Sallum pretende levar a sede da SOBRAPE para Piracicaba, trabalhar para uma maior
interação entre os estados, organizar a administração de forma diferenciada e implantar a academia

na sociedade. Acrescenta ainda que
Dr. Antonio
incluirá na página da SOBRAPE meios que possam auxiliar os profis- Wilson Sallum,
sionais de odontologia no dia-a-dia presidente da
da profissão, com um programa de SOBRAPE
Periodontia que atenda de maneira
atual o ensino, através de casos clínicos e atualidades que ampliarão o
conhecimento técnico-científico.

APCD de Jundiaí promove XII Encontro de Odontologia
No último dia 12 de junho,
estiveram
presentes
no
Conselho
Regional
de
Odontologia de São Paulo, o dr.
Irineu Polo, presidente da APCD
de Jundiaí, o dr. Fúlvio Della
Nina, coordenador do XII
Encontro de Odontologia - Prof.
Dr. Antonio Wilson Sallum, e o
dr. Arnaldo Pomilio, diretor da
Escola de Aperfeiçoamento
Profissional da APCD de Jundiaí.
Durante esta visita, foi apresentada a programação científica do
XII Encontro de Odontologia Prof. Dr. Antonio Wilson Sallum,
promovido pela APCD de
Jundiaí, que vai acontecer nos
dias 28, 29 e 30 de agosto.
O dr. Emil Adib Razuk foi
convidado para participar da
solenidade de abertura do
encontro, que será no dia 28 de
agosto, às 20h00, na sede da
APCD de Jundiaí. "O CROSP é
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um órgão muito importante de
representação da classe odontológica e nós viemos convidar
o dr. Emil para que ele prestigie
o nosso encontro científico",
destacou o dr. Irineu Polo.
O evento acontece de dois
em dois anos e sempre recebe
o nome de um profissional de
destaque na odontologia. Este
ano, o Prof. Dr. Antônio Wilson
Sallum será o homenageado do
encontro, pela dedicada e
reconhecida atuação profissional na área. Ele atuou na
divulgação de atividades científicas de diversas especialidades
odontológicas e foi diretor da
faculdade de odontologia da
Unicamp, durante quatro anos.
O principal objetivo do
evento é oferecer cursos de atualização e reciclagem aos
profissionais da odontologia. O
encontro também vai mostrar

as últimas técnicas, materiais e
equipamentos que tem revolucionado a odontologia mundialmente, de fácil aplicação no
dia-a-dia do cirurgião-dentista.
De acordo com o dr. Fúlvio
Della Nina, será oferecido,
ainda, um curso paralelo para
as auxiliares odontológicas e
um curso sobre o Programa
Saúde da Família, voltado para
os profissionais da rede pública. "Queremos que os participantes tenham acesso a um
grande número de informações, reunidas dentro das
principais especialidades", completa ele.
O tema central do evento é
"Odontologia ao Alcance de Todos: Ciência e Tecnologia". Os
cursos serão ministrados por
professores e especialistas de
diversas especialidades, que
contemplam desde a estética

do sorriso, planejamento em
pério-prótese até periodontia e
endodontia. Também estão programados cursos na área de
odontopediatria e ortopedia
funcional dos maxilares.
O cirurgião-dentista que participar do encontro poderá,
ainda, conferir apresentações
de novas tecnologias, como a
odontologia
informatizada,
sedação consciente com óxido
nitroso e o uso do laser pelo
clínico geral.
Uma diversificada feira comercial com representantes de
equipamentos, instrumentais,
além de livros técnicos, também faz parte da programação.
As inscrições e informações podem ser obtidas no site
www.apcd.org.br/apcdjundiai e pelos telefones (11)
4582-5404/6316 e 45864032.

EVENTOS

Santos recebe Congresso
Internacional de Odontologia
Cerca de 1.500 colegas de 13
estados brasileiros reunidos num
evento internacional. Números assim
impressionam e traduzem o sucesso
do 12º Congresso Internacional de
Odontologia do Litoral Paulista
(CIOLP). Promovido pela Associação
dos Cirurgiões-Dentistas de Santos e
São Vicente (ACDSSV), o evento foi a
grande atração de Santos entre os
dias 5 e 7 de junho.
O presidente do CROSP, dr. Emil
Adib Razuk, foi o presidente de honra do evento, realizado no Mendes
Convention Center. "Escolhemos o
dr. Razuk porque ele realiza um excelente trabalho à frente do Conselho, trabalhando 24 horas por dia em
prol da Odontologia. Ele me honra
muito, pois tem olhado para Santos
e região com muito carinho. Prova
disso é a Campanha de Diagnóstico
Precoce de Câncer Bucal. Essa iniciativa nos marcou muito. Além disso,
eu o prezo muito, gosto muito dele",
confidenciou dr. Braz Antunes Mattos Neto, presidente da ACDSSV.
Para o presidente do CROSP, que
foi contemplado no Congresso com
a palma de ouro por se destacar na
odontologia brasileira, ser presidente de honra de um evento de tal
magnitude como o 12º CIOLP é uma
distinção muito grande, que enobrece e estimula o trabalho. "A odon-

tologia, no Litoral Paulista, tem-se
expandido continuamente e abriga
profissionais de grande brilho e
invejável cultura", afirmou dr. Razuk.
Essa edição do Congresso foi a
maior de todos os tempos.
Participaram cirurgiões-dentistas de mais de 130 cidades do Brasil, do Distrito Federal e de 13 estados brasileiros, como Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do
Norte, Alagoas, Amazonas e Pará.
Além disso, cerca de 60 expositores
puderam mostrar as últimas novidades tecnológicas da odontologia.
Quem foi ao CIOLP pôde conferir uma programação científica de
excelente qualidade, com cursos,
conferências e simpósios. Essas atividades foram lecionadas por conceituados professores nacionais e
estrangeiros, vindos de diversos países, como Canadá, Austrália, Venezuela e Suíça. Em virtude do
Programa de Diagnóstico Precoce de
Câncer Bucal, promovida pelo
CROSP, nos dias 3 e 4 de junho, em
Santos, o Congresso ofereceu o
curso "Câncer Bucal - Prevenção,
diagnóstico e reabilitação", ministrado pelo prof. dr. Marcos Martins Curi. No Congresso, foi lançada a edição em português do livro "Integração Estética", do prof. dr. Claude

Dr. Laércio Vasconcelos, presidente
do CIOLP, e o presidente do CROSP, dr.
Emil Adib Razuk
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Dr. Braz Antunes Mattos Neto, presidente da ACDSSV, dr. Laércio
Vasconcelos, presidente do 12º CIOLP, dr. Rubens Lara, presidente
da CETESB, representando o governador Geraldo Alckmin, Ylídia
Mansur, presidente do Fundo de Solidariedade de Santos, representando o prefeito de Santos, Beto Mansur, dr. Emil Adib Razuk, presidente do CROSP, prof. dr. Raphael Baldacci Filho, presidente da
APCD-Central, dr. Tomas Edward Rune Söderberg, secretário de
Saúde do Município de Santos, prof. dr. Waldyr Janson, emérito
docente, representando o corpo de ministradores do evento, dr.
Felipe Shimizu, presidente do II Congresso Universitário da Baixada
Santista, Walter Geraigire, presidente do Santos e Região
Convention & Visitors Bureau, Armênio Mendes, diretor-presidente
do Grupo Mendes
R. Rufenacht. Uma das atrações do
evento foram as demonstrações
simultâneas e ao vivo em três
consultórios. Nos dias 5 e 7, os
cirurgiões-dentistas assistiram a
cirurgias de implantes, aplicação do
laser em odontologia, procedimento de prótese e procedimento de
clareamento.
Com tantas atividades, o Congresso chamou a atenção da imprensa
local, que deu grande cobertura.
O escovódromo atendeu mais
de 600 crianças de creches carentes
da região, ensinando a necessidade
e importância de se escovar os
dentes como forma de prevenção
contra a cárie. E traduziu o tema
central do evento: "Da prevenção à
reabilitação", ou seja, o mais impor-

tante na odontologia é a prevenção.
Se ela não for possível, parte-se
para a reabilitação, utilizando procedimentos tecnológicos e científicos modernos.
O que se pôde perceber nos
três dias do Congresso Internacional de Odontologia do Litoral
Paulista foi uma grande demonstração de companheirismo. Com
algumas atividades gratuitas e com
uma intensa programação social,
embalada pelo happy hour, danceteria, festas, passeios, circuitos culturais e jantares, os profissionais
ficaram à vontade para trocar
experiências e para contar histórias. Os organizadores já estão
pensando na 13ª edição, a ser realizada em 2005.
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Concurso de saúde bucal será lançado em agosto
na rede estadual de ensino

2

Preocupado com a saúde bucal
da população, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,
em parceria com a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo
irá realizar o concurso educativo,
"Mostre o seu Sorriso e o seu
Talento", na rede estadual de ensino, a partir de agosto.
O principal objetivo do concurso é despertar nas crianças a importância da ação preventiva da
saúde bucal para a saúde geral das
pessoas. Segundo o presidente do
CROSP, dr. Emil Adib Razuk, a iniciativa vai ajudar no surgimento de
uma geração mais saudável.
"Grande parte das doenças sistêmicas podem ter origem de uma
infecção buco-dentária e quase todas elas se manifestam na cavidade
bucal antes, durante ou após a sua
sintomatologia", alertou.
O programa quer despertar na
criança um novo comportamento
que promova a saúde bucal, beneficiando a comunidade envolvida
nesse processo e valorizando o
profissional cirurgião-dentista. Ele
diz que o concurso pretende atin-

Comissão do concurso: dr. Ideval Serrano, dra. Maria Marta de Betania
Barbosa, dra. Silvana Cherin Ziravello, dr. Alexandre Cézar Immesi
Bozzo, dra. Marisa de Oliveira Gomes, dra. Thais Tavares Valadão, dra.
Alessandra de Barros Mendes, dra. Erika Makiko Miyazaki, dra. Neide
Aparecida Sales Biscuola e dr. Emil Adib Razuk

CROSP. Para participar do programa, o cirurgião-dentista deve enviar sua ficha de inscrição ao Conselho por e-mail (presidente@crosp.org.br, por carta ou ainda
acessando o site www.crosp.org.br.

CROSP fecha parceria com Bradesco, Governo do
Estado, Gnatus e Odontobrás
gir, principalmente, a parcela mais
desinformada da população, que
não tem condições de consultar
um dentista regularmente.
O concurso deve envolver
6.500.000 estudantes da rede estadual de ensino. São 6.100 escolas
de todo o estado de São Paulo.
Cerca de 210.000 professores e
diretores deverão também estar
mobilizados.
Para que o concurso seja eficiente e cumpra seus objetivos, será preciso que cada escola participante tenha um profissional de odontologia que atuará, ao longo do
concurso, na orientação, julgamento e classificação dos melhores trabalhos desenvolvidos pelos alunos.
Nesse sentido, 6.100 cirurgiõesdentistas serão recrutados pelo
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"O colega cirurgião-dentista que
tem um filho, um sobrinho, um
neto, esposa que trabalha em uma
escola ou mora perto de um colégio estadual, pode e deve participar dessa iniciativa que, acima de
tudo, valoriza o cirurgião-dentista
e reforça o seu compromisso social", convoca dr. Emil.
"Além do caráter pedagógico, o
concurso facilitará a integração do
cirurgião-dentista com a população. Por isso que é fundamental a
participação, o envolvimento e a
colaboração de todos nesse movimento", ressalta. A conselheira do
CROSP, dra. Neide Aparecida Sales
Biscuola, também destaca a importância da presença do cirurgião-dentista no programa. "Sem a
participação do profissional de o-

dontologia, a iniciativa perde o seu
real sentido", completa ela.
Não só os alunos são o públicoalvo do concurso. Professores e diretores das escolas, os pais dos
alunos e as comunidades dos 645
municípios de São Paulo, também
precisam estar cientes dos cuidados com a saúde bucal. "O envolvimento de professores, alunos, pais
e cirurgiões-dentistas é essencial
para que o concurso cumpra o
objetivo de beneficiar a população
e, ainda, promover a odontologia.
Sem dúvida, é uma grande iniciativa", afirma o conselheiro dr. Ideval
Serrano.
Material didático - O concurso foi normatizado pela Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Uma
comissão formada pelo CROSP é a
responsável pela elaboração do
manual com orientações destinadas aos professores. A comissão
é formada pelo dr. Emil Adib Razuk, presidente do Conselho, pelos conselheiros dra. Neide Aparecida Sales Biscuola e dr. Ideval
Serrano, pela dra. Alessandra de

Barros Mendes, dr. Alexandre Cézar Immesi Bozzo, dra. Erika
Makiko Miyazaki, dra. Maria Marta
de Betania Barbosa, dra. Marisa de
Oliveira Gomes, dra. Silvana Cherin Ziravello e dra. Thais Tavares
Valadão.
O manual, dividido em tópicos,
explica o que é cárie, o que é doença periodontal, traumadental, maloclusões e como é a estrutura dos
dentes. Também aborda a escovação, doenças gengivais, alimentação saudável e fala sobre o papel
do cirurgião-dentista e a importância das medidas de prevenção
para a saúde bucal. Além disso, o
manual reforça a importância do
tratamento preventivo nos programas de educação em saúde bucal e
do educador, responsável em disseminar conhecimento que também contribua nas mudanças de
hábitos e atitudes das crianças e
adolescentes.
A comissão preocupou-se em
esclarecer diversos aspectos da saúde bucal através de uma linguagem simples, de fácil entendimento pelos professores. "Procuramos
não abusar de termos técnicos,
porque um dos objetivos do concurso é fazer com que o professor
se torne um propagador da saúde
bucal", explica a dra. Érika Miyazaki, que faz parte da comissão do
consurso. O manual também procura conscientizar a população de
que o dentista é um amigo da
saúde e da população. Segundo
dra. Silvana Ziravello, o manual orienta de maneira bem fácil os cuidados com a higienização e a importância da saúde bucal para a
saúde geral. A dra. Marisa de Oliveira Gomes diz que o manual é
uma material de apoio e orientação
importante que, certamente, vai incentivar as crianças a cuidarem da
saúde bucal e a valorizarem o trabalho do cirurgião-dentista.
O manual será distribuído às
escolas. O CROSP também disponibilizará 13.000 fitas de dois vídeos
educativos "Ciranda do Sorriso" e
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"Seu Sorriso só Depende de Você",
à Secretaria da Educação do Estado, para auxiliar os professores na
abordagem do tema.
De acordo com o dr. Alexandre
Cézar Immesi, que também faz parte da comissão, o programa estimula, acima de tudo, práticas de
higiene e prevenção que irão garantir um futuro mais sadio e menos oneroso para essas crianças.
Para a dra. Thais Tavares Valadão, a iniciativa aproxima o marketing da odontologia e reforça o
papel da prevenção. "A prevenção
é primordial em todos os setores
de saúde, principalmente na odontologia. Ela é o futuro da saúde",
diz. Segundo dra. Maria Marta de
Betania Barbosa, o concurso é um
exemplo para todo o Brasil. "O
interesse pela valorização da saúde
bucal será despertada na população. A classe odontológica será
valorizada e a criança terá menos
cáries", observa. Já a dra. Alessandra de Barros Mendes diz que o
programa permitirá uma aproximação amigável do cirurgião-dentista com a população.
Para que o concurso tenha sucesso e cumpra seus objetivos é
essencial a participação de toda a
classe odontológica. Todos os cirurgiões-dentistas estão convocados a contribuir para o surgimento
de uma geração com dentes fortes
e sadios.

O concurso será dividido por modalidades,
temas e tipos de trabalho
MODALIDADE

TRABALHO

TEMA

1ª e 2ª Séries

Desenho e Colagem

A Importância do Sorriso

3ª e 4ª Séries

Redação

A Importância do Sorriso

5ª e 6ª Séries

Redação

Como ter um Belo Sorriso

7ª e 8ª Séries

Redação

A Importância da Saúde
Bucal para a Saúde Geral

Seleção
A seleção levará em conta a
fidelidade ao tema, a amplitude
do conteúdo e a criatividade.
Os trabalhos escolhidos passarão por três etapas. A 1ª etapa
será feita na unidade escolar.
Uma comissão de professores,
constituída pela direção e um

cirurgião-dentista indicado pelo
CROSP, vai selecionar o melhor
trabalho da escola, em cada categoria, até o fim de setembro.
Na 2ª etapa, os melhores trabalhos de cada categoria, das escolas inseridas nas 89 Divisões
Regionais da Secretaria Estadual
de Educação, serão selecionados
por outra comissão, que vai en-

caminhá-los, até meados do mês
de outubro, à comissão central
do concurso. Por fim, uma
comissão constituída por dois
representantes do CROSP e um
representante da Secretaria da
Educação, vai selecionar os
cinco melhores trabalhos de
cada modalidade. O concurso
termina em novembro.

O cirurgião-dentista, que quiser fazer parte das comissões julgadoras, deverá se inscrever preenchendo a guia abaixo e enviando-a
para a sede do CROSP, acessando o site www.crosp.org.br ou
enviando os dados por e-mail (presidente@crosp.org.br).

ESCOLHA UMA ESCOLA ESTADUAL E SE INSCREVA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO.
ENVIE SEUS DADOS PARA O CROSP: AV. PAULISTA, 688 - TÉRREO - CEP 01310-909 - SÃO PAULO
NOME:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TELEFONE:____________________________________________________FAX:___________________________________________________________________________Nº CROSP:______________________________
CIDADE:__________________________________________________________________CEP:______________________________E-MAIL:_______________________________________________________________________
ESCOLA ESTADUAL:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO DA ESCOLA:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CIDADE DA ESCOLA:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
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Premiação

Serão distribuídos R$ 186.400,00 em prêmios
para os professores e alunos e para as escolas

O concurso de saúde bucal vai
premiar não só os alunos, mas os professores, as escolas e também os cirurgiõesdentistas que participarem do programa
organizado pelo CROSP. O Conselho não
terá custo nenhum com o concurso. Os
prêmios foram obtidos graças a uma
parceria com o Bradesco, a Odontobrás e
a Gnatus.

1° Colocado de
cada modalidade

2° Colocado de
cada modalidade

3° Colocado de
cada modalidade

R$ 2.000,00

R$ 1.500,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

Todos os alunos receberão um diploma
de participação

Escola do aluno
vencedor de cada
modalidade

Todos os autores e professores-orientadores
dos trabalhos selecionados nas 89 Divisões
Regionais da Secretaria
da Educação

R$ 200,00

Prêmios em dinheiro e equipamentos para os cirurgiões-dentistas das comissões julgadoras
Os profissionaiss que participarem do concurso estarão concorrendo a seis equipamentos da Gnatus e Odontobrás (veja
ilustração abaixo) e a nove prêmios em dinheiro de R$ 1.000,00 cada.

Um consultório
dentário completo

Um jetsonic

Um aparelho de
raios-X

Três autoclaves

CROSP promove campanha educativa de saúde bucal da TV Cultura
A campanha institucional de
saúde bucal do CROSP em parceria com a Fundação Padre Anchieta começou a ser exibida,
no dia 06 de julho, pela TV
Cultura de São Paulo. Uma série de dez vinhetas com duração de 15 a 60 segundos está
sendo apresentada durante as
programações infantis. De segunda a sábado, as vinhetas aparecem entre as 8h00 e
19h00. No domingo, entre as
9h00 e 13h00. A campanha,
que será exibida nos próximos
três meses, faz parte de um
pacote de serviços de utilidade
pública da TV Cultura dedicado
às crianças e de um projeto preventivo sobre saúde bucal do
CROSP.
As mensagens educativas sobre saúde bucal são direciona-
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das ao público infantil e abordam diversos temas do cotidiano da criança: escovação, cuidado com os doces, cárie, alimentação e visita periódica ao
dentista.
O principal objetivo dessa
campanha é despertar o público infantil para a importância
da prevenção da saúde bucal,
com uma linguagem simples e
atrativa. Por meio de historinhas contadas por três repórteres-mirins, “Repórter Raio”,
“Majestade” e “Micróbio”, e o
uso de recursos tecnológicos e
ilustrativos, pretende-se que as
crianças se motivem a fazer a
higiene e a prevenção dental.
As vinhetas procuram ensinar o público infantil a maneira
correta de escovar os dentes, alertá-las sobre o aparecimento

de cáries e outras doenças
periodontais, além de apontar
os maus hábitos que podem
colocar em risco a saúde bucal
e causar prejuízo à formação
dos dentes. As mensagens ressaltam a importância da escova
de dente e do fio dental como
"amigos fiéis" das crianças.
O papel do dentista é destacado, assim como a importância da visita periódica ao consultório pelo menos duas vezes
ao ano. "É fundamental que os
cirurgiões-dentistas deixem
as tevês de seus consultórios
sintonizadas na TV Cultura e
incentivem as pessoas a assistíla para que a campanha seja
bem difundida e alcance seus
objetivos", sugere o presidente do CROSP, dr. Emil Adib
Razuk.

Programação das
vinhetas veiculadas
na TV Cultura
Segunda a sábado
08h51
13h58
12h52
18h09
Domingo
09h57
12h28

~

PROFISSAO
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Confederação Brasileira de Ortopedia
Funcional apóia nova especialidade

A Confederação Brasileira de
Ortopedia Funcional (CBOF), embora tenha sido criada em outubro
de 2002, começa a partir de agora
a apoiar de maneira mais efetiva o
desenvolvimento da nova especialidade: Ortopedia Funcional dos
Maxilares. Uma área altamente técnica, a ortopedia funcional era
praticada por alguns profissionais
algum tempo atrás, mas só foi
reconhecida como especialidade na
ANEO - Assembléia Nacional das
Especialidades Odontológicas, em
setembro de 2001.
Segundo o vice-presidente da
CBOF, dr. Eduardo Sakai, o próprio Conselho Federal de Odontologia entendeu a necessidade da
criação da nova especialidade. "O
CFO percebeu a mobilização e a
motivação de muitos profissionais
pelo reconhecimento da ortopedia
como uma importante especialidade que beneficia a população, a
classe odontológica e a saúde bucal do país", afirmou. Ele explicou
que a defesa pelo reconhecimento
da especialidade teve a ajuda do
Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo. "O apoio do presidente dr. Emil Adib Razuk e do
CROSP foi fundamental nessa con-

quista, já que é uma entidade séria,
bem administrada e engajada na
luta pelos direitos e interesses da
classe odontológica", afirmou.
A Confederação está agora na
luta para que a ortopedia seja
normatizada. "Queremos que a especialização traga vantagens no
mercado de trabalho para o profissional e permita que a população
tenha acesso a um tratamento de
saúde bem feito", disse o dr. Eduardo Sakai. Segundo ele, a especialidade oferece ao dentista um
novo campo de atuação na odontologia, já que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente
e concorrido.
A CBOF também trabalha em
favor da proposta de um programa
mínimo nacional para os cursos de
especialização, de mestrado e
doutorado de ortopedia funcional
dos maxilares nas faculdades.
"Queremos ajudar o colega dentista
a fazer um curso de ortopedia funcional de qualidade e não um curso
qualquer", ressaltou dr. Sakai.
Além da autorização do Conselho Federal de Odontologia para
o funcionamento dos cursos de
especialização, a CBOF trabalha
com a idéia de que estes cursos se

submetam também à Comissão
Científica da Confederação, que ficaria responsável pela publicação
e divulgação dos cursos de especialização. "Queremos dar parâmetros de qualidade aos colegas
dentistas que se interessam pela
Ortopedia Funcional dos Maxilares e ajudar o cidadão a ter acesso
a um bom serviço", afirmou.
A Ortopedia Funcional dos
Maxilares atua no tratamento de
maloclusões, assim como a ortodontia. A diferença é que a ortopedia não força tanto o organismo
quanto à ortodontia. "Nós ortopedistas buscamos função. Trabalhamos com o 'sistema maxilar' e
não contra ele", ensinou.
A Confederação Brasileira de
Ortopedia Funcional é constituída
por 18 entidades representativas
de várias unidades do país como a
APCD central de São Paulo, o Centro de Estudos de Ciência Odontológica Ipiranga (CECOI), em
Minas Gerais, a Sociedade Brasileira de Odontopediatria, na
Bahia, a Sociedade Paulista de
Ortodontia e Ortopedia Funcional
dos Maxilares (SPO), em São
Paulo, a Associação Brasileira de
Ortopedia dos Maxilares, no Rio

Dr.
Eduardo
Sakai foi
um dos
líderes que
defendeu
ortopedia
como especialidade

de Janeiro e a Sociedade Brasileira
de Correções Odonto-Maxilares,
no Rio Grande do Sul.
A diretiva da Confederação é
composta pelo presidente dr.
Dalton Humberto de Almeida Cardoso, pelo vice-presidente, dr.
Eduardo Sakai, pela secretáriageral, dra. Maria Regina de Campos Brandão e pela tesoureira,
dra. Claude Catach. Destacamos
também o excepcional trabalho e
a presença importante da profª.
dra. Wilma Alexandre Simões,
mundialmente respeitada como
uma das maiores autoriddesa da
ortopedia funcional.

Classe é contra redução da carga horária nos cursos
A pedido do CROSP, APCD's de São Paulo enviaram ofício ao ministro da Educação se posicionando contra medida
Em consonância com o Conselho
Regional de Odontologia de São
Paulo, a Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas de Osasco, na
figura de sua presidente, dra. Eurica
Yanagimori, encaminhou um ofício
ao Ministro da Educação, prof. dr.
Cristovam Buarque. O ofício, enviado no dia 14 de maio, solicita que
seja mantida a decisão do Conselho
Nacional de Educação de não
homologar a proposta de redução
da carga horária dos cursos de odontologia.
A APCD Regional de Osasco, que
abrange treze cidades da região
oeste de São Paulo (Carapicuíba,

Taboão da Serra, Juquitiba, Embu,
Embu-Guaçú, São Lourenço da
Serra, Osasco, Santana do Parnaíba,
Itapecerica da Serra, Jandira,
Barueri, Itapevi, Pirapora do Bom
Jesus), e mais os seus 600 associados
ressaltaram ainda que, tanto clínicos
atuantes quanto profissionais docentes reconheceram a necessidade
do aumento da carga horária nos
cursos de odontologia.
Também foi destacada no ofício a
importância do aprimoramento dos
cirurgiões-dentistas recém formados,
em função da evolução das novas
técnicas e tecnologias dentro da
profissão.
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Dracena e Piracicaba - As
APCD's de Dracena e Piracicaba também enviaram ofícios ao Ministro da
Educação, Cristovam Buarque. Eles
reforçam o pedido para que a
decisão de não homologar a proposta de redução da carga horária dos
cursos de odontologia seja mantida,
em conformidade com o CROSP.
O ofício, enviado no dia 3 de
junho, pela APCD - Piracicaba, na
figura de seu presidente, dr. José
Antonio de Moura, considera a proposta de redução da carga horária
"inconseqüente e absurda". Além
disso, ressalta que as exigências dos
cursos de odontologia no país, bem

como a carga horária, deveriam ser
aumentadas ao invés de reduzidas. O
ofício destaca, ainda, que se solidariza com o Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo contra
"tão absurda proposta, em vista do
desserviço à população brasileira e
desprestígio à classe odontológica".
O ofício, enviado no dia 12 de
junho pelo presidente da APCD Dracena, dr. Laércio Vidotti, caracteriza a proposta como "descabida" e
também ressalta que os cursos de
odontologia deveriam ter a carga
horária aumentada "para poder
acompanhar os avanços científicos e
tecnológicos".
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Conselhos Regionais de todo o país
discutem legalidade dos arquivos digitais
No dia 9 de maio aconteceu o
Fórum sobre a Legalidade dos
Arquivos Digitais, em Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul. Todos os
Conselhos Regionais de Odontologia do país estiveram presentes no
encontro para discutir a aplicabilidade do registro e da certificação de
documentos digitais.
O arquivo digital já está embutido no dia-a-dia do cirurgião-dentista
em um prontuário eletrônico de um
paciente, em uma foto ou até mesmo em uma radiologia. Uma vez que
o cirurgião-dentista utiliza um prontuário eletrônico e assina digitalmente, este documento passa a ter um
valor legal e não é preciso recorrer a
uma impressão, até mesmo para
mostrá-lo perante um juiz ou uma
outra fiscalização.
A validação jurídica do arquivo digital, feita por uma ferramenta chamada de certificação digital, ocorre
através da emissão de certificados
por entidades de fé pública. Segundo André Lemos, palestrante do fórum de Porto Alegre e dono de uma
empresa de consultoria em certificação digital, obedecer às diretrizes
de emissão do certificado e a assinatura do documento garantem a sua
validade. "O Conselho, por ser um
órgão de fé pública, reúne características que podem torná-lo responsável pela validação da ferramenta, que
é o certificado digital. Esse certificado é embutido de um software que
seleciona qualquer arquivo e então,
é só apontar a opção e assinar digitalmente", completa ele.
A partir do momento em que a
assinatura é feita, documentos de
qualquer natureza, desde certidões
de nascimento até fotos e relatórios
sobre pacientes não podem ser mais
alterados sem que as informações da
integridade da autoria, como por
exemplo, o CPF e o nome sejam
modificados. "O documento eletrônico nos livra da dependência da
autenticação do papel e ainda legitima a garantia de uma ferramenta
que não há como contestar", destaca
André Lemos.
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Segundo dr. Durval Zambon
Junior, presidente da Comissão de
Normatização de Novos Procedimentos e Biomateriais em Odontologia do CROSP, o Conselho desempenharia o papel de uma autoridade
certificadora, como se fosse um
cartório. Ele autenticaria os documentos dos colegas dentistas e os
guardaria em uma espécie de chave
digital, onde apenas o dono do documento teria acesso a eles através
de uma senha própria, já que os documentos são criptografados. "A autarquia e toda a classe odontológica
será beneficiada com esse serviço e
os pacientes também vão perceber a
seriedade do trabalho de nós, dentistas", destaca dr. Durval Zambon.
A certificação digital é uma ferramenta regulamentada pelo governo,
pela lei 8935, juntamente com a
medida provisória 2200/2, de agosto
de 2001. A lei garante que o documento terá qualquer aplicabilidade
para fim público ou particular e
aceito em toda a esfera governamental, tendo por si só sustentação. Já o
artigo 1° da medida provisória "institui a Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil para
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das
aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras".
O 8º Cartório de Belo Horizonte,
em Minas Gerais, foi o primeiro
serviço no Brasil que desenvolveu as
ferramentas da certificação digital. O
uso dos arquivos digitais pelo
CROSP ainda está em estudo pela
Comissão de Normatização de
Novos Procedimentos e Biomateriais
em Odontologia - Categoria
Legislação dos Documentos óticos e
magnéticos na Odontologia, formada especialmente para tratar do
assunto. Essa comissão é presidida
pelo dr. Durval Zambon Júnior e
composta pelos drs. Cleber Bidegain
Pereira, dr. Hélio Tsukamoto, dr. Luiz

Fernando de Souza Pacheco Papaiz,
dr. Mario Wilson Corrêa, dr. Alael
Barreiro Fernandes de Paiva Lino, sr.
Eduardo Benini Brangeli e sr. Jorge
Ide.
A idéia, agora, é que se crie um
fórum em São Paulo com a mesma finalidade e programação semelhante
do encontro em Porto Alegre, para
que o uso e funcionamento dos arquivos digitais sejam levados a mais
profissionais.
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo foi representado no Fórum sobre a Legalidade dos
Arquivos Digitais pelo presidente da
autarquia, dr. Emil Adib Razuk, pelo
conselheiro, dr. Nelson José Modes-

to Guidio e pelo dr. Durval Zambon
Junior, presidente da Comissão de
Arquivos Digitais do CROSP. "O
fórum nos ajudou a conferir o funcionamento e a validade dos arquivos digitais e a entender como eles
podem beneficiar a classe odontológica", ressaltou dr. Nelson
Guidio.
Participaram também do encontro o professor dr. Cléber Bidegain
Pereira, consultor de informática na
odontologia do CROSP e José Henrique S. Portugal, diretor do Serviço
Federal de Processamento de Dados,
que fez uma avaliação sobre o desenvolvimento técnico da certificação de
documentos digitais no Brasil.

Professores da América Latina
fazem cursos de odontopediatria
É a primeira vez que aconteceu na USP um curso desta natureza.
O curso foi criado com o objetivo de divulgar e discutir as tendências mais
atuais em pesquisa e ensino da nossa escola. A inscrição foi aberta no início do ano, após a divulgação, realizada no 2º semestre de 2002, em 163
faculdades de odontologia da América Latina. Foram abertas 15 vagas,
preenchidas com base numa criteriosa seleção de análise de currículo.
Estão fazendo o curso professores da Colômbia, Equador, México,
Nicarágua, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
O curso recebeu o incentivo da diretoria da FOUSP e da pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária. A partir daí, seguiu-se sua divulgação na Organização Pan-americana de Saúde e na Organização Mundial
da Saúde. O início das atividades do curso foi marcado por uma solenidade
de abertura, no dia 05 de maio de 2003, comandada pelo professor titular
da Disciplina de Odontopediatria, prof. dr. Guedes Pinto com a participação da vice-diretora da FOUSP, profa. dra. Esther Birman, o corpo
docente da Disciplina de Odontopediatria e alguns professores da FOUSP
convidados.
O curso foi ministrado em período integral, com uma carga
horária de 160 horas. Além de aulas teóricas cobrindo todo o conteúdo da
Odontopediatria, houve a apresentação de projetos de pesquisa em andamento na disciplina, acompanhamento das atividades clínicas desenvolvidas nas áreas de atendimento a bebês, trauma, pacientes especiais,
ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares aplicadas à odontopediatria e documentação clínica.
Houve também a realização de workshops com demonstrações ao
vivo de cirurgia, técnicas preventivas restauradoras ultraconservadoras
modernas e uso do laser em odontopediatria. O curso contou com o apoio
do prof. dr. Carlos de Paula Eduardo, que abriu as portas do LELO
(Laboratório de Ensino e Pesquisa de Laser em Odontologia) para que se
pudesse realizar o workshop de laser em odontopediatria. Foi realizado
também um seminário para que cada participante apresentasse aos demais
colegas o trabalho que desenvolvem em suas universidades.
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PROFISSÃO
Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas é uma realidade
ARTIGO
A ABCD já é uma realidade e está pronta para lutar, em
nível nacional, pelos interesses
coletivos da classe. Todas as
medidas legais foram tomadas
para tornar a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas a
mais nova representante dos profissionais da odontologia nacional.
Diferenças fundamentais
e exclusivas na forma de escolha
dos dirigentes e na representação
dos Estados brasileiros dão à
ABCD uma inovadora, atual e
muito mais justa capacidade de
representação dos interesses da
odontologia brasileira. Com eleição direta para escolha de seu
presidente e proporcionalidade
na representação das Seções estaduais, dentre outras disposições
estatutárias, a nova entidade
nacional reúne características
imprescindíveis à aceitação
pelos poderes públicos como uma

legítima representante da odontologia brasileira.
Ninguém discorda que o
atual sistema de representação
de nossa profissão não estava
conseguindo trazer os resultados
positivos de que a odontologia
precisava. Reclamamos, com razão, da dificuldade sócio-econômica com a qual convivemos
nos últimos tempos, e sabemos
que ela é um grande empecilho a
nossa realização profissional,
mas existem alternativas que devem ser aplicadas com toda urgência, como forma de reverter a
atual situação de nossa profissão.
Sem ações efetivas de representantes legítimos, respeitados e valorizados, não há como
evitar o descontentamento, que é
geral, da classe odontológica. E
tudo deve começar pela representação eficiente e verdadeira dos
interesses de nossa categoria pro-

Academia empossa
novos membros
A Academia Brasileira de Odontologia,
presidida pelo doutor Placidino Guerrieri
Brigagão, empossou os novos acadêmicos
titulares. O evento aconteceu na noite do
dia 27 de junho, na Sociedade Paulista de
Ortodontia e Ortopedia Funcional dos
Maxilares. Dr. Cléber Bidegain Pereira
ocupou a cadeira número 58, dra. Lucy
Dalva Lopes Mauro, a 26, dr. Mario Vedovello Filho, a 82, e dra. Wilma Alexandre
Simões, a 57. Após a solenidade, foi oferecido um coquetel.

fissional. Somente assim conseguiremos obter o devido respeito
e atenção dos poderes públicos e
da população.
A ABCD constitui, desde
já, um marco significativo na
história da odontologia deste
país, pois ela foi construída
frente à afirmação nacional da
vontade política de mudança. É
uma entidade verdadeiramente
democrática e compromissada
com a odontologia e os cirurgiões-dentistas brasileiros.
A legítima representação
dos interesses da maioria, só existe quando é embasada em
princípios verdadeiramente democráticos. Não há democracia
sem o voto livre, direto e secreto;
a ABCD é a única entidade odontológica nacional em que os
cirurgiões-dentistas podem escolher seu presidente dessa forma.
Os cirurgiões-dentistas
são representados na nova enti-

dade nacional através de suas
Seções estaduais, aqui, no Estado
de São Paulo, todos os cerca de
42.000 sócios da APCD, estão vinculados à ABCD, pois, através de
Assembléia Geral, a APCD tornou-se a Seção da ABCD no Estado. Isto foi possível pelas características democráticas da
nova entidade, características
que a APCD sempre valorizou e
lutou para implantar.
Estamos certos de que a
Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas possui o sistema
de representação nacional do
qual precisávamos, bem mais
justo e que estimula a prática da
democracia e melhora nossa capacidade de luta coletiva.
Dr. Luciano Artioli Moreira,
presidente da ABCD

CFO revoga normativa sobre plantão em hospitais
O Conselho Federal de Odontologia revogou o artigo 3º da Resolução CFO-24/2002 que
normatizava o plantão de 24 horas do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar. O artigo determinava que "a jornada de trabalho
não deveria exceder a 12 horas diárias com intervalo de, no mínimo, 48 horas entre um plantão e outro".
O CROSP teve conhecimento dessa Resolução e enviou um ofício ao CFO, dia 8 de outubro de 2002, para cobrar esclarecimentos e
providências referentes à criação da nova normativa que prejudicou muitos cirurgiões-den-

tistas.
A autarquia questionou, em especial, o artigo 3º que invadia a competência privativa da
União de legislar sobre questões trabalhistas,
ao estabelecer limite para a jornada de trabalho e intervalo entre duas jornadas.
Foi ressaltado que por não se tratar de ética
ou de registro profissional, o CFO não teria
competência para baixar tal norma.
A cópia da Resolução CFO-41/2003, que
revogou o artigo 3º, foi encaminhada ao Conselho Regional de Odontologia, pelo CFO, no
dia 28 de maio.

Conselhos da APCD tomam posse
Em 28 de junho, foram diplomados os conselheiros eleitos,
em 28 de maio, para o Conselho
Deliberativo, Eleitoral e Fiscal da
Associação Paulista de CirurgiõesDentistas (APCD), presidida pelo
prof. dr. Raphael Baldacci Filho
(veja quadro na página 20). O
presidente do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo,
doutor Emil Adib Razuk, compareceu ao evento e ressaltou a união do CROSP com a APCD.

"Sempre trabalhamos juntos. A
APCD é uma grande entidade,
um caminho de luta. Parabéns, a
todos os eleitos", elogiou dr.
Razuk.
O prof. dr. Baldacci afirmou que a posse dos Conselhos
é a "concretização da plena democracia nos direitos associativos
da APCD, com a implantação de
dispositivos estatutários que garantem absoluta proporcionalidade na representação das Re-
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gionais no Conselho Deliberativo
e na possibilidade de qualquer
associado com mais de cinco
anos de atividade associativa candidatar-se ao Conselho Fiscal,
independente do posicionamento geográfico de sua Regional no
Estado de São Paulo".
De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo,
doutor Antonio Vicente Quilici
Tedesco, o órgão se reunirá duas
vezes por ano para analisar a pre-

visão orçamentária, taxas e atividades de cada período. Doutor
Antonio Domingos Bassanta é o
secretário-geral do CODEL. Para
o Conselho Fiscal foram escolhidos os doutores Reinaldo Brito e
Dias e Jair Brown Bueno como
presidente e secretário-geral respectivamente. Já o Conselho Eleitoral tem como presidente o doutor Ayrton Zanesco e como secretária-geral a doutora Odette
Mutto.
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PROFISSÃO
NOVOS CONSELHEIROS DA A.P.C.D.
Presidente: Antonio Vicente Quilici
Tedesco
Secretário Geral: Antonio Domingos
Bassanta

Paulo Bento Rosa Pindamonhangaba
Luiz José Elias Andraus - Taubate
Rubens Guimarães Filho - Taubate

TITULARES
Guilherme Contesini Júnior Central
Renato Augusto Campana - Central
Luiz Antonio Franzini - Central
Waldyr Romão Júnior - Central
Eduardo Inada - Central
Renato Banhara Dias Cardoso
Central
Cláudio Antonio Gargione - Central
Francisco Eugênio Loducca - Central

MACRO 03 – ELEITOS
TITULARES
Rubens Gonçalves Teixeira Campinas
Cesário Dias Filho - Campinas
Anaí Torres - Indaiatuba
Marcos A. de Angellis - Jundiai
Luciano José A. Vallim - Mogi Guaçu
José Ranali - Piracicaba

SUPLENTES
José Luiz Gibim Xocaira - Central
Danny Frank Arendt - Central
Gustavo André J. Viola - Central
Mário Sérgio Saddy - Central
Décio Diniz Viola - Central
Fortunato Antoine Saad - Central
Glauco Fioranelli Vieira - Central
Eduardo Eidi Nakamura - Central
MACRO 01 – ELEITOS
TITULARES
Marco A. de Lima - Bragança Pta
Junji Toyoda - Mogi das Cruzes
Ziró Yanagimori - Osasco
José Luiz Negrinho - Santos / S.
Vicente
Marco Antonio Mattar - Guarulhos
Sérgio Luiz Takehara - Santo Andre
Primo Luiz Bof - São Bernado
Miguel Damiani Neto - São Caetano
José Mário Mattos Baldo - Santos / S.
Vicente
SUPLENTES
Adriano A. Forghieri - Bragança Pta
Carlos A. Russo - Mogi das Cruzes
Helder Zanetti Herbello - Osasco
Luiz Paulo Colussi - São Bernado
Wilson Gabellini Filho - São Andre
Lázaro de Paula - Santo Caetano
Marcos Russo - Guarulhos
Rosangela Alô Maluza Flores Santos / S. Vicente
Irma Bason - Santos / S. Vicente
MACRO 02 – ELEITOS
TITULARES
Sebastião Pedro de Assis - Jacarei
Maria da Glória M.Evangelista
Gomes - Lorena
Fernando Paraíso Sério - S. José dos
Campos
SUPLENTES
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SUPLENTES
Divry Brait - Amparo
Nilden Carlos A. Cardoso - Campinas
André Renato R. Cavargan Campinas
Antonio Carlos Remisio Figuinha Campinas
Julio César de Oliveira - Limeira
Renato Henrique Benatti - Piracicaba
MACRO 04 – ELEITOS
TITULARES
Wilson Chediek - Araraquara
Sérgio Duz - Porto Ferreira
Vera Masiero Lúcia Sanches Masiero São Carlos
Heber Luiz Nogueira Fontão - S. José
R. Pardo
SUPLENTES
Wilson Carlos Albino - Araraquara
Rosana Maria F. de Andrade Araraquara
Telma Cristina Lombardo Bedran Rio Claro
Lindalva Gealorenço Pigatin - São
Carlos
MACRO 05 – ELEITOS
TITULARES
Gilberto Rodrigues da Silva - Batatais
Pedro José Bistane - Ribeirão Preto
Rosana haddad Bistane - Ribeirão
Preto
Artur Rocha Martini - Ribeirão Preto
SUPLENTES
Jales Amâncio de Castro - Franca
Marli Cardoso Barbosa Souza Ituperava
Eduir Baptista Constant - Jaboticabal
Devanir de Araújo Cerni Sertãozinho
MACRO 06 – ELEITOS
TITULARES
Vanderlei Jorge Silveira Luz - São

Roque
Luiz Antonio Zamuner - Sorocaba
SUPLENTES
José Euclides Nascimento - Sorocaba
Clóvis Machado Lorenço - Tatui

Natalino Munhoz Ortega - Tucuruvi
Sylvio de Oliveira Neves - Jardim Pta
Eunice Bezerra dos Santos - Penha
Luiz Carlos Serrano Lima - Santana
José Pedro dos Santos - Sto Amaro

MACRO 07 – ELEITOS
TITULARES
Valércio Bonachela - Bauru
José Carlos Venturin - Jaú

SUPLENTES
Cláudio Costa - Vila Mariana
Elias Aziz Aidar - Jardim Pta
Cláudia Veronica Teizein - Sto Amaro
João Batista Alcântara Fusco - Casa
Verde
José Theodoro Pereira da Silva
Júnior - Ipiranga
José Luiz de Oliveira - Vila Prudente
Gilberto Machado Coimbra - Saúde
Airton Gottardo - Pirituba / Perus
José Angelo Capello Fonseca - Lapa
Sidney Tadeu C. Lima Manoel Tatuapé
Roberto Miguita São Miguel Paulista
Paulo Ohori - Butantã
João Jorge Queijo - Tucuruvi
Alex Yoshiharu Otani - Pinheiros
Carlos Eduardo Zorzi Oliani Santana

SUPLENTES
Reinaldo Paes Juliani - Botucatu
Orlando Wagner D. Carrocini Ourinhos
MACRO 08 – ELEITOS
TITULARES
Adilson dos Anjos - Catanduva
Sílvio Henrique Hueb da Silva - S.
José R. Preto
Everaldo Alves Nazateth Júnior - S.
José R. Preto
SUPLENTES
Francisco Silvio Appendino - S. José
R. Preto
Aparecido Vianna Gomes - Barretos
Ricardo Tânios - Jales
MACRO 09 – ELEITOS
TITULARES
Alcides de Souza - Birigui
Selma Gleyde Ayub - Penapolis
SUPLENTES
Ledo Cecíllio - Araçatuba
Paulo Renato Junqueira Zuim Araçatuba
MACRO 10 – ELEITOS
TITULARES
Mario Alberto Consentino - Marilia
Shimithi Nakata Filho - Tupa
SUPLENTES
José Roberto Manzano Garcia Dracena
Vitor José Bazzo
MACRO 11 – ELEITOS
TITULARES
Enio Avilla Mandacaru - Pinheiros
Admar Kfouri - Saúde
Linneu Cuffari - Vila Mariana
Rui Carvalho - Lapa
Antonio Alves de Freitas - Cambuci
Eunice Cristina Gardieri - Ipiranga
Hélio Antunes de Carvalho - Butantã
Nelson José Modesto Guidio - Vila
Maria
Osório luz e Silva - Tatuape
Maurílio Silvério - S. Miguel Paulista

CONSELHO FISCAL
Central e Regionais
Presidente: Reinaldo Brito e Dias
Secretário: Jair Brown Bueno
Nobutada Miura
Lúcio Flávio Maia Pinheiro
Júlio Barone
Reinaldo Brito e Dias
Auro Massatake Minei
Youcef George Lian
Paulo de Oliveira Bueno
Jair Brown Bueno
Guaracy Alves Negrão
Mariza Antonia Anhello
David Ricardo Otero D’ Almeida
Jair Giampani
Odenir José Antonio Balan
CONSELHO ELEITORAL
Central e Regionais
Presidente: Ayrton Zanesco
Secretária: Odette Mutto
Odette Mutto
Ayrton Zanesco
Aluísio Venticinque
Shiguezo Kobayashi
Hélcio Menotti Faccinetto
Antonio Moucachen
Shindi Nakajima
Osmar Carlos Balan
Alexandre Nayme
Fiorindo Albano Zanetti
Ruy Egydio Picagli Rodrigues
Acácio Nogueira Filho
Geraldo Antonio da Silva

SERVIÇOS

O

Site do CROSP traz novidades

O CROSP implantou em seu
site (www.crosp.org.br) uma lista
com o nome e número do CRO de
todos profissionais inscritos na
autarquia.
O serviço beneficia principalmente o paciente que pode checar
se o profissional é um cirurgiãodentista registrado e reconhecido
pelo Conselho. Os profissionais
são divididos por especialidades,
facilitando a consulta para o paciente.
O site trará em breve outra
novidade: uma tabela que informará o número de cirurgiões-dentistas existentes em que cada um
dos 645 municípios de São Paulo.
O serviço beneficia os recém-formados, que poderão estudar a região que considerar mais promissora.
O site apresenta desde o ano
passado informações de relevância para a classe odontológica,
como orientações sobre o câncer
bucal e informações sobre medicamentos genéricos , além de uma
lista para auxiliar o cirurgião-dentista a prescrevê-los. O nome do
remédio e uma descrição da substância utilizada para o preparo do
mesmo são apresentados aos
profissionais.
Há uma lista com todas as faculdades do estado, além do email list, um sistema que per-

mite o acesso público aos dados
dos inscritos no Conselho. As
faculdades estão divididas em
Capital (10) e Interior (36). É
possível saber o número de
vagas de cada uma das instituições, quando começam os cursos e o nome do diretor e coordenador. Além do endereço, email e home-page.
Para fazer parte do sistema,
basta preencher a ficha ao lado e
enviá-la para o e-mail secretario@crosp.org.br ou pelo fax (11)
3549-5576.
Conselho - Informações sobre os setores, comissões e seccionais do CROSP também
podem ser encontradas no site.
É possível conhecer as funções,
objetivos, principais atividades
e produtividade de todas as
comissões do Conselho.
Em seccionais, é possível localizar o telefone, endereço, nome do delegado-presidente, fiscal
e funcionário, além do horário de
funcionamento de cada uma das
unidades do CROSP. Já em setores, há um manual de orientação para entidades prestadoras
de serviços odontológicos, além
de informações importantes para
Atendentes de Consultório Dentário, Auxiliares de Prótese Dentária, Técnicos em Higiene Dental
e Técnicos em Prótese Dentária.

AUTORIZAÇÃO PARA INCLUSÃO NO CADASTRO DO
SITE DO CROSP
NOME:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ESPECIALIDADE(S) REGISTRADA(S): ____________________________________
________________________________________________________________________
Nº CROSP:___________TELEFONE:__________________FAX:_________________
ENDEREÇO:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
CIDADE:___________________________________CEP:________________________
E.MAIL:________________________________________________________________

Perda de documentos: saiba o que fazer
O CROSP tem recebido com
freqüência pedidos de orientação para resolver problemas de
perda ou furto da Cédula de
Identidade Profissional. Para amenizar o desconforto, o Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo recomenda que o
profissional registre uma ocorrência policial no site www.policia.sp.gov.br para que o profissional se resguarde civil e penalmente de quaisquer vantagens ilícitas obtidas por terceiros.
O próximo passo é compare-

cer ao setor de inscrição da sede do CROSP (avenida Paulista,
688) ou a qualquer uma das
seccionais, trazendo o B.O e
uma foto 2 cm x 2 cm, no caso
de Cédula, e 3 cm x 4cm, no
caso de Carteira de Identidade
Profissional. A primeira via da
CIP não é cobrada, conforme
portaria baixada recentemente
pelo presidente do Conselho. A
segunda via da cédula custa R$
11,92, e da CIP, R$ 23, 84. O
documento é retirado no mesmo local em que foi solicitado
em até cinco dias úteis.

Tire a certidão de que você precisa
Na secretaria do CROSP é possível requisitar sete certidões.
8A de idoneidade comprova
que o profissional está inscrito no
CROSP, que está quite com a
tesouraria e que não sofreu nenhum processo ético. Este documento é necessário, por exemplo,
para quem recebeu uma bolsa de
uma Fundação.
8A de trâmite, muito requisitada
por funcionários públicos e por ci-

rurgiões-dentistas que cursam pósgraduação, confirma que o profissional já deu entrada na inscrição
definitiva.
8Já a certidão para o exterior
comprova que o cirurgião-dentista é
registrado no CROSP. Este documento é exigido para que o profissional possa trabalhar em outro país.
8Há também a certidão de
aposentadoria, requisitada pelo
INSS.
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8Já a certidão de clínica confirma que o estabelecimento e o técnico responsável por ele estão inscritos
no Conselho. Esse documento é
necessário para quem precisa apresentá-lo à ANS para participar de licitação e convênios.
8Outra certidão é a de cirurgiãodentista remido.
8Há também a certidão de cancelamento, pedida pelo profissional
que se desligou do Conselho.

Esses documentos só podem
ser pedidos por terceiros que
apresentarem uma procuração assinada pelo cirurgião-dentista interessado. A requisição deve ser
enviada por fax ou carta. Pedidos
por e-mail não são aceitos por
não conter a assinatura do profissional. O cirurgião-dentista pode
enviar a solicitação para uma das
seccionais ou fazer o pedido pessoalmente na sede do CROSP ou
nas seccionais. As certidões são
gratuitas.
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SERVIÇOS
Recém-formados devem fazer inscrição provisória no CROSP
No meio do ano, centenas de alunos de algumas faculdades
de odontologia do Estado de São Paulo estarão se formando. A
cada uma destas faculdades, o Crosp enviará um representante
para recolher a documentação necessária dos recém-formados
à inscrição provisória por dois anos.
Os documentos necessários são: duas fotos 2 cm x 2 cm e
xerox do CIC, RG, certidão de nascimento ou casamento, título

de eleitor. Os homens estão obrigados a apresentar a xerox do
certificado de reservista.
O recém-formado terá que pagar no banco três boletos referentes à taxa de inscrição (R$ 79,19), à taxa de cédula (R$
11,92), e à anuidade proporcional correspondente aos meses
restantes. O certificado original de colação de grau será entregue ao Conselho pela própria faculdade.

Comissão de Ética do CROSP informa
Os profissionais listados abaixo foram punidos pelo CROSP por infringirem artigos do Código de Ética Odontológica.
Dois tiveram o exercício profissional cassado, dois foram suspensos por 30 dias e três receberam censura pública, em publicação oficial.
Processo Ético CRO-SP 111/97
Denunciado: CD. RICTER JAIME SENZANO VELASQUEZ - CROSP 15333
Artigos infringidos: art. 4º, I, VIII e IX; art. 8º, III e IV; art. 29; art. 30, "Caput" e parágrafo único; art. 31, I e VII, todos do Código de
Ética Odontológica.
Pena: "CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL".

Processo Ético CRO-SP 04/98
Denunciados: CD. CLÁUDIA SOARES LIBERTINI - CROSP 43677
CD. MAURÍCIO CARDOSO - CROSP 18158
Artigos infringidos: art. 4º, I, VIII e IX; art. 8º, III; art.29; art. 30, IV; art. 31 e 32, I e VIII, todos do Código de Ética Odontológica.
Pena: "CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL".

Processo Ético CRO-SP 693/2000
Denunciado: CD. DANILO GUERREIRO ROMERO - CROSP 38256
Artigos infringidos: art. 4º, I, VIII e IX; art. 8º, III; art. 29; art. 30 e art. 31, I e VII, todos do Código de Ética Odontológica.
Pena: "CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL".

Processo Ético CRO-SP 52/98
Denunciado: CD. ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA - CROSP 11023
Artigos infringidos: art. 4º, I, VII e IX; art. 8º, III; art. 29; art. 30, IV; art. 31 e art. 32, I, V e VII, todos do Código de Ética Odontológica.
Pena: "CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL".

Processo Ético CRO-SP 719/2000
Denunciado: CD. GESY DE HOLANDA ALBOR - CROSP 9289
Artigos infringidos: art. 4º, I, VIII e IX; art. 8º, III; art. 29; art. 30; art. 31, I e VII, todos do Código de Ética Odontológica.
Pena: "SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, POR 30 (TRINTA) DIAS, a ser cumprida no período de 01.08.2003 à 30.08.2003".

Processo Ético CRO-SP 51/98
Denunciado: CD. PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA - CROSP 17457
Artigos infringidos: art. 4º, I, VII e IX; art. 8º, III; art. 29; art. 30, IV; art. 31 e art 32, I, IV e VII, todos do Código de Ética Odontológica.
Pena: "CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL"

Processo Ético CRO-SP 14628/99
Denunciada: CD. SANDRA MARIA DOMINGUES DA COSTA - CROSP 19208
Artigos infringidos: art. 4º, I, III e IX; art. 8º, III; art. 29; art. 30 e art. 31, I e VII, todos do Código de Ética Odontológica.
Pena: "SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, POR 30 (TRINTA) DIAS, a ser cumprida no período de 01.08.2003 à 30.08.2003".

Atenção: veja se você conhece os nomes que constam
na lista de endereços desatualizados
O CROSP informa que os inscritos relacionados abaixo (298 CDs e 61 TPDs) estão com o endereço desatualizado. Colega, se você conhece algum desses profissionais,
favor avisá-lo. Os endereços devem ser alterados com urgência para que todos possam receber regularmente o jornal e demais correspondências do Conselho. A atualização deve ser feita por escrito e encaminhada para a sede do Conselho (avenida Paulista, 688 - CEP 01310-909 - São Paulo - SP), por fax (11) 3549-5529 ou e-mail
cadastro@crosp.org.br.

Profissionais com endereços NÃO atualizados
Classe CROSP

Nome

Classe CROSP

Nome

Classe CROSP

Nome

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

ANA MARIA JORDAO DA FROTA
ANA PAULA PEREIRA GUIMARAES
ANDREA BARROS MUNIZ
ANGELICA CELIA PERO
ANNA LAURA LEITE VIOLA
ANTONIA LAURA ARAUJO CARVALHO
ANTONIO ALEXANDRE
ANTONIO CERAVOLO
ANTONIO LOPES
ANTONIO SIMÕES LEISTNER
ARNALDO TEIXEIRA DA SÃO SABAS
AUGUSTO PONTES NETO
CARLOS ALBERTO PINTO
CARLOS ALBERTO VARRO
CARLOS DONATO BARBOSA FERREIRA
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA GAETA
CAROLINE CAL DE CASTRO
CASSIA FERNANDA GONÇALVES AMBROZETTO
CASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CHEN YA TEM
CHRISTIENNE IKEDA
CHRISTINE MAIRA DE FRANCO

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

CINTIA MATIAS CAMOES
CIRMAR PORFIRIO FERREIRA
CLARISSA ANDRADE SACRAMENTO RIBEIRO
CLAUDIA BARREIROS PERA
CLAUDIA DEGUIR M.R.ROTIGERING
CLAUDIA DIAS LOPES
CLAUDIA MARIA PEREIRA LIMA
CLAUDIA SOARES MOTA
CLAUDINET ANTONIO COLTRI JUNIOR
CLAUDIO HENRIQUE SETTI
CLAUDIO ROBERTO MARRA TEODORO
CRISTIANE SOARES COPPIO
CRISTIANO TAVARES ROSA
CRISTINA HIDEKO MATSUMURA
DAMIANO BRASELINO SCATTONE
DANEILA MARTINS RIBEIRO
DANIEL CARDOSO SCHIMENES
DANIELA MARFARA
DEBORA DE FATIMA SOUSA
DECIO ANGELO TEIXEIRA CICARELLI
DENISE NUNES RAIMUNDO
DERLY REGINALDO DO LAGO

Cirurgiões-dentistas com endereço desatualizado
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
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16134
45660
70638
32263
43230
8478
74476
12814
54331
74087
65302
63848
55943
50743
2609
78878
64338
5319
53916
37501
40182
45729

ADALBERTO JOSÉ DA SILVA
ADÃO FRACISCO CAMPAGNOLI
ADRIANA CAMPOS PEVERARI
ADRIANA FATTORI SALLES
ADRIANA MARTINEZ JABALI
AGUINALDO APPARECIDO SNT'ANNA OLIVEIRA
AILTON YUJI MAKI
AKIRA ODA
ALCIONE GOFERT
ALESSANDRA DIAS PEREIRA
ALESSANDRA MACEDO DIAS
ALESSANDRA RENATA MASSONI
ALESSANDRO RAMALHO TAVARES DE MATTOS
ALEXANDRE CESAR DE FREITAS RAPOSO
ALFREDO VAZ DE CAMPOS JUNIOR
ALINE APARECIDA BARBAS
ALTAMIR ROBERTO MARINO
AMADEU STORTI
ANA CLAUDIA FERREIRA MOTTA
ANA CRISTINA BAPTISTA
ANA LUCIA DE AGUIAR SARMENTO
ANA MARIA CARMO PIMONT

26595
52324
56808
21439
76101
41636
1694
2290
3163
4999
45282
6594
46476
20839
10419
1199
79054
65190
17748
32238
77791
66624

57430
38750
72192
55251
56837
65042
53669
52689
48156
41606
57978
77310
56258
58215
7913
76766
30181
73345
63154
30998
61743
20398
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Classe CROSP

Nome

Classe CROSP

Nome

Classe CROSP

Nome

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

DILMAR DA CUNHA
DJALMA ROBSON DE ADRADE FILHO
DORALICE DE ALMEIDA OLIVEIRA
DORIANE PIRES BEZERRA DA NOBREGA
EDILENI PEDRONI BAREL
EDSON MASAO ITO
EDUARDO ANTONIO PESTANA
EDWAR DANZIGER
ELAINE GARCIA MARTINS BRITO
ELEIA DE SOUZA
ELIAS PACHECO ISSA
ELISABETH MARIA V.G.SILVEIRA E SILVA
ELISANGELA MASSON DE OLIVEIRA
ELIZA MAURITANIA TUPINA MATOS
ELIZABETH PORTO DA ROCHA BELTRAME
ELLEN ROMANHA MORELLO
ERICA REGINA SALLES
ERICA WATANABE
ERNESTO NAOHIRO MIYADA
EVANDRO AKITA
FABIA DE TOLEDO BRESCANCINI
FABIANA FERNANDES ABADE
FABIANA PASTANA SILVA DIAS
FABIANO DE LIMA
FABIANO RIBEIRO GIRANO
FABRIZIO MANOEL RODRIGUES
FERNADA MARTINS DA COSTA
FERNADO GERALDO BRISOLLA FERREIRA
FERNANDA AMBROGI ANTUNES
FERNANDA KRACOCHANSKY
FERNANDA MORENO DE LIMA OLIVEIRA VELLA
FERNANDO PIZZI BONINI
FLAVIA FERREIRA
FLAVIA KARINA OLIVEIRA SANTOS
FLAVIA TRALDI FONSECA
FLAVIO LEITE ARANHA
FRANCISCO CARLOS MARTINS
FRANCISCO SANCHES
FRANCISCO SILVESTRE CUSTODIO
GABRIELA MASCARENHAS
GALIANO GIANELLI
GERSON MEDONÇA FILHO
GILBERTO SIDNEY VARRONE
GISELA MARIA OLIVEIRA
GISELLE BUCHANA
GLACIANE APARECIDA FERNANDES DA ROSA
GUILHERME ALCANTARA ROCHA
GUILHERME PINESE
GUSTAVO OTOBONI MOLINA
HENRIQUE BERZOINI PENTEADO
HENRIQUE PAIVA LOPES
HERNZ TERCERO SILES
HUMBERTO FERNANDES DE MEDEIROS
IALMAR CASTELLO
IARA CRISTINA DOS APOSTOLOS PEREIRA
ILCE MEIRE ASSEF
ISAMARA GEANDRA CAVALCANTI CAPUTO
IVANA DUARTE E ARONI
IVANA HERINGER SANDEL
IVIS TONIOLO KALLAUSCH
IVONETE MARIA GESTEIRO
IZABELLA DE FARIAS MATOS
JANILCE MENDES ROERA STABILE
JOÃO JORGE CHAUDE
JOAO TOROSSIAN JUNIOR
JOAQUIM MANUEL BARATA GREGORIO
JORGE ABRAHÃO RABAY NETTO
JORGE ITSUO NAITO
JOSE DE PAULA SILVEIRA NETO
JOSE MARIO NOGUEIRA CARVALHO
JOSE NONATO SCHWARTZ
JOSE RUY PARO CAMBAUVA
JUAREZ ALVES NEGRÃO
JUAREZ ARAUJO DA SILVA
JULIANA AHMED DE OLIVEIRA RAMOS
JULIANA VIEIRA DE MELO
JUSSARA BASTOS REYMUD
KAMILA NERY GROSSI TAVARES DIAS
KAREN REGINA DONINI
KARLA NOGUEIRA MATOS
KARYNA MARTINS DO VALLE
KATIA GALVANE LUIZ
KIYOKA AZUMA
KLEBER ROBERTO DOS SANTOS
KLEYSSON MOREIRA GONÇALVES
LARISSA FREITAS VERARDO
LARISSA RIOS SCUCUGLIA
LAURA EDWRGES BUSO
LEILA MARIA DE MORAES RIBEIRO
LEONARDO DELFINO DOS REIS
LIA TIBERI DUARTE
LIDIANE SARMENTO TRINDADE
LIGIA BULOTTO SCHIMIDT
LINCOLN THOMAS CAMPEÃO MATAREZZO
LUCIANO BRAVO
LUCIANO TERRERI MENDONÇA
LUDENOR SAMPAIO ROCHA
LUIGI NICASTRO NETO
LUIS FERNANDO CORREA ALONSO

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

LUIZ ALVARO DE SOUZA LIMA
LUIZ CARLOS PERIN
LUIZ FERNANDO PESSORE
LUIZ FERNANDO RESCK
LUIZ FERNANDO RODRIGUES INNOCENCIO
LUIZ OTAVIO DE SOUZA
LUZIMIL DE OLIVEIRA
MAALBE BEZERRA DUARTE
MARA CRISTINA LESTINGE
MARCEL FABRICIO DE SOUSA SANTOS
MARCEL HENRIQUE FERREIRA
MARCELO DE PUCCIO SILVA
MARCELO DE SOUZA GIL
MARCELO GALVAO MARQUES
MARCELO JACINTHO
MARCELO SALEM SALES
MARCIA REGINA AMADEU LOUREIRO
MARCIA YOKOYAMA
MARCIO HENRIQUE CARRERAFERNANDES
MARCOS AUGUSTO DE SENNE
MARIA ALICE BARRA WALIO NAIN
MARIA ANGÉLICA LOPES CHAVES
MARIA APARECIDA PAN
MARIA CONÇEIÇÃO DA SILVA
MARIA CRISTINA TAVARES SEIXAS FELIPE
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS
MARIA ELENA DE ªROBERTO
MARIA FERNANDA BARRETO ROSA
MARIA HELENA BAPTISTA DA SILVA
MARIA LUISA BARBANTE CASELLA
MARIALICE TAVEIRA
MARIANA BORGHI NASCIMENTO
MARIANA PEREIRA RODRIGUES
MARIANA PULTZ HABBERMANN
MARIANGELA CARVALHO DE VASCONCELOS
MARILENA ROSSI CARNEIRO
MARILI ESTELA PUPPIO
MARISTELA SAYURI INOUE
MARLI MARCAJA DE LIMA
MAURICIO APARECIDO FERREIRA
MAURIO BENEDITO DOS SANTOS
MAURO FONTANA
MAURO VIINICIUS COROTTI
MELLI SATSUKI MORIMOTO
MERCIA MARIA DIAS DE ARRUDA MALASPINA
MICHAEL MIYAMOTO
MICHELLE MARTIN AFFONSO CAVALART DUQUE
MILENA MARTINEZ
MITIE NILCE UETI
MOHAMAD HASSAN YOUSSEF
MONICA LUIZA ROSSINI
NELSON RUBENS MUSCARI
NEUZA MARIA SILVA PAROLI
NICANOR UBIRAJARA FURQUIM DE CAMPOS
NIDIA ASSAD GHIRALDINI
NILSON ANTONIO BELLAN
NINON HUGUETTE MOUSSALLI
ODECIO MALAMAN PENTEADO
PATRICIA CARLA L.DE CASTILHO
PATRICIA REGINA ARQUER
PAULA CRISTINA CARDOSO SILVA
PAULO ALBERTO CAMARA SPINOLA
PAULO FERNANDO CANTI
PAULO HENRIQUE BARBOSA
PAULO JOSÉ CESAR PESTANA
PEDRO RICARDO REIS
PERCIVAL BACCI JUNIOR
PLINIO BUENO PENTEADO JUNIOR
PRICILLA JANAINA DE LIMA
PRISCILA RICCI RAPCHAN
PRYSCILA NISHINO TONG
RAFAEL DE OLIVEIRA MACHADO
RAFAELA GUIDI
RAQUEL MARIA CHAVES PINTO SCARPA
REGINA EMIKA YUAHASSI
REGINA MARIA DE CARVALHO DE ALENCAR
REGINALDO CAMARGO
RENATA GISSELE DESCIO
RENATA MESSORA
RENATO ALVES ROSA
RENATO LUNARDI
RENATO TIOSSO TAMBURI
RENE LUIZ LOSITO DULON
RICARDO CAMEIRAO
RICARDO CESAR ZUCCOLI GALLI
RICARDO STELLATI PEREIRA
RITA SILVA DER TOROSSIAN
ROBERTA CRISTIAN GRADELLA
ROBERTA SHICASHO
ROBERTO AKIHIRO YAMAMURA
ROBERTO MAURO MACEDO
ROGERIO DE CASTILHO JACINTO
RONALDO NUNES GUIDA
ROSANGELA SOUSA CRESPI DO LAGO
RUI HENRIQUES MARTINS
RUY GASTALDONE JAEGER
SABRINA RIBEIRO DO VALLE RICCIONI
SARA CATENA
SAVIA CARLA TERESA

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

SERGIO AMARO DE SOUZA GOMES
SERGIO RICARDO MAGOGA
SHEYLA ROBERTA FARIA OLIVEIRA
SILVIA CID PERES DIEGUES
SILVIA CRISTINA KUSUMOTO
SILVIA ELENA OLIVATTO
SILVIA FERREIRA SATRIO
SILVIA REGINA FERNANDES DINIZ
SILVIO ALEXANDRE SOUB HIA
SIMONE BUSTAMANTE SCARPA
SIMONE MIGUEL DOS SANTOS
SOFIA MAMI SATO
SONIA LEDA SILVEIRA
SUELI DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
TACIANA DOS SANTOS QUEIROZ
TANIA HERR DE OLIVEIRA
TANIA MAYUME ROSATO
TATIANA AZEVEDO YEH
TATIANA DIAS DA SILVA
TATIANA ZANOTTA REBELO
THIAGO RODRIGUES DOS PASSOS
UBIRATÃ RAMALHO FERREIRA
VALÉRIA CRISTINA DE SÁ OLIVEIRA
VERA LUCIA DOS SANTOS
VERONICA MOSCOSO DE BARROS
VERONICA NETO CABRAL
VERUSKA ISIS ZAGO
VICTORIA CARAN
VITALI ANDRE BENCHOUCHAN
VITOR MANUEL DOS SANTOS MOTA CONSTANCIO
WALTER CERVEIRA DE OLIVEIRA
WANDERSON BRUNORO LISBOA
WELLINGTON SIQUEIRA CALEMI
ZILMA MARIA PEREIRA

73225
33631
59632
54275
66575
58983
40001
11468
77376
43754
44558
20101
80629
44339
4772
80517
63696
65110
74577
64859
58823
71611
54914
49184
59094
61786
80572
19956
72202
43790
50719
66878
33239
78998
70359
21843
14934
3637
2669
59670
20233
1926
43244
36077
74725
62024
77570
5207
59597
75576
57327
60872
69160
2856
59528
42005
57412
74731
64386
21891
11790
59232
21268
73174
27011
28110
7600
8152
11852
15967
6488
48947
3141
49627
55432
79104
20646
74025
60126
72304
58522
45405
22865
11951
78778
73853
70476
53514
16213
64077
57968
76225
70479
37972
80037
15661
8024
79871
69573

8782
13857
22770
22770
50273
32767
6303
8259
28479
64122
74750
48226
77898
72654
57761
77435
69368
30646
75688
46369
14327
41151
26611
44811
20935
17639
51344
39490
7242
31151
28383
73508
38284
75796
30777
44763
49850
73080
34265
65310
70931
2970
58524
27785
23612
58960
74331
68039
46693
19892
62199
3532
36086
45
67984
21950
6878
7744
64961
40601
72328
43067
58236
3373
31198
16308
27297
5136
59224
70197
54534
80321
73081
76079
72914
22238
49119
76080
56602
1034
47587
66021
37788
20816
80098
60003
27012
75760
37256
18166
45076
60224
51424
20080
13646
21336
76502
18906
36100
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53411
59063
72180
21219
54421
44182
70256
38078
21645
57166
64911
66149
22939
45460
53243
21603
57925
76734
77101
76088
79106
32108
50348
22148
75436
70546
73665
5002
10278
21586
59885
77213
18217
51832

Técnicos em prótese dentária com endereço desatualizado
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD
TPD

7083
5268
7792
2611
7053
6805
7297
4890
4640
285
1401
510
1046
8026
6608
4359
7692
5355
869
6500
5673
5446
5876
5178
6611
89
1536
1225
3079
4851
6655
4127
6521
5050
5555
5006
5049
1697
3405
5709
54
2494
6602
3273
5852
7453
2455
6542
3481
3668
7796
3597
7980
3037
1082
2608
3593
6940
3865
305
2452

ADRIANA VANESSA SILVA
ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA
ARY GUTTMANN
CARLOS KENJI KUNII
CAROLINA AVI SILVA
CLAUDIA CRISTINA ORTIZ
DANIELE TEIXEIRA RAMOS
DANIELLA DIAS MORENO
EDSON SHODI YZUMIDA
ELIEZER FREIRE
ELOÁ CIOMINIO GONÇALVES
ERICA DE CASSIA PERRONI
ESSON CARLOS DE CARVALHO
FERNANDA BRASIL TORRAÇA DE CARVALHO
FLAVIA REGINA JOSE MARIA
FRANCISCO CARLOS VEJA SCAFOGLIO
FRANCISCO MORENO JUNIOR
GILBERTO CANDIDO DA SILVA
GILMAR RAGAZZO
GIVANILDO AZEVEDO OLIVEIRA
HELVETIO NUNES JUNIOR
IARA APARECIDA MARTINS SCACHETTI
IZIDIO CAETANO DA SILVA
JOAO DE DEUS MOREIRA DOS SANTOS
JOÃO WAGNER SUSSAI
JOSE BUTIM JUNIOR
JOSÉ CORREIA DA SILVA
LUCIDIO DUTRA CALDEIRA
LUIZ ALBERTO MENDES RIBEIRO
LUIZ CARLOS MENDES
MANOEL DE SOUSA NETO
MARCELO DE ALMEIDA PRADO MARTINS
MARCELO FERRETI RAMPONI
MARCELO HENRIQUE GIATTI DE SOUZA
MARCOS FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA
MARCOS GRIVICIO POHL
MARIA INES DALBEN ELVANGELISTA
MARIO GILBERTO GOLÇALVES DE SOUZA
MARTHA CRISTINA ALVES COCCO NUNES
MEIRE ARAUJO VIEIRA
MINENORI TAKAYAMA
NERISVALDO CORDEIRO DO AMARAL
OLGA FRANCO SOARES DE LIMA
OMAR MARQUES DA CUNHA
ORIDIO JOSÉ PEREIRA
PATRICIA FERREIRA FIORINI
PAULO AFONSO OLIVEIRA PINTO
PERGENTINO BARBOSA DE SOUZA NETO
REGINA CÉLIA ZANI
REGINA MARA CENZI
RICARDO LUIZ DE QUEIROZ CHICOLLT
ROZINDA MARIA DA SILVA
SAMUEL IZAIAS MACHADO
SARA DE MOURA CAMPOS
SERGIO ANTONIO ROCHA
SERGIO LOPES
SERGIO PONTALTI JUNIOR
SHEILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
SORAIA FAKRI
TERCIO AUGUSTO GARCIA
VERA LUCIA LEITE BRANT
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Mogi das Cruzes conta com subsede do CROSP

Dia 10 de maio, durante coquetel realizado no Privê do Clube de
Campo de Mogi das Cruzes, ocorreu a cerimônia de inauguração da
nova Seccional de Mogi das Cruzes
do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. A jurisdição
seccional abrangerá as cidades de
Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim.
A instalação da seccional atende
solicitação da classe odontológica
daquela região vai facilitar as demandas administrativas e aproximar

o profissional da comunidade e
órgãos públicos, além de promover
o controle do cumprimento do
Código de Ética Profissional.
A seccional será presidida pelo
dr. Marcos de Lacerda que contará
com a colaboração de 9 diretores
e aproximadamente 60 outros cirurgiões-dentistas e profissionais
de áreas afins, que irão compor as
seguintes comissões de trabalho:
Fiscalização, Ética, CD funcionários públicos, Ensino e especialidade, Cirurgiãs-Dentistas, CD recémformados, convênios e credencia-

mentos, comunicação e marketing, THD-TPD-ACD.
A seccional do Conselho Regional
de Odontolgia de São Paulo está instalada junto à Casa do Dentista, que
abriga a APCD-RMC. A solenidade
contou com a presença do Presidente
do CROSP, dr. Emil Adib Razuk, dr.
Silvio Jorge Cecchetto, vice-presidente da APCD-central, representando o presidente da APCD dr.
Raphael Baldacci Filho, dr. José
Ângelo Capello Fonseca, supervisor das Seccionais do CROSP, dr.
Nobutada Miura, fiscal do CROSP

na região, dr. José de Moura
Campos Neto, secretário de Saúde
de Mogi das Cruzes, presidente da
APCD-RMC, dr. Cláudio Miyake,
que também é conselheiro do
CROSP, dr. Hélio Rui Dutra, presidente da APCD- Santana, dr.
Salvador Nunes Gentil, presidente
do XXII CIOSP-APCD, vereador
Jolindo Rennó de Mogi das Cruzes
e vereador José Maria Siqueira
Junior de Biritiba Mirim, representantes de prefeitos e coordenadores de saúde bucal das cidades envolvidas.

CROSP e APCD juntos em Bauru
A parceria entre o Conselho
Regional de Odontologia de São
Paulo e a Associação Paulista dos
Cirugiões-Dentistas está dando
certo também na cidade de
Bauru. "Estamos completamente
integrados. Temos, por exemplo,
os cursos de aperfeiçoamento ou de
especialização que são ministrados
pela APCD e autorizados pelo
CROSP na sede da APCD", orgulhase o delegado-presidente da seccional de Bauru do Crosp, dr. José
Valdes Conti.

Reinaugurada em 16 de maio,
a seccional do CROSP funciona
dentro da Unidade II da APCDBauru, um local central, estratégico e de grande importância,
agilizando o atendimento aos
profissionais da região. Eles
podem esclarecer dúvidas referentes à legislação, biosegurança
e ética, e também requisitar documentos. Como é o caso dos
recém-formados, que podem
obter a carteira provisória mais
facilmente.

De acordo com dr. Conti,
Bauru foi escolhida para sediar a
seccional por ser uma cidade universitária. Há três faculdades de
odontologia: na Universidade de
São Paulo, na Universidade do
Sagrado Coração de Jesus e na
Universidade Paulista. “A Universidade de São Paulo, por exemplo, é um marco científico, pois
gera trabalhos de reconhecimento nacional e internacional", revela o professor titular da Faculdade de Odontologia de Bauru

da USP.
O delegado-presidente de Bauru agradece a oportunidade de
comandar a seccional e afirma que
se sente honrado e satisfeito. "Estive
sempre junto com o dr. Razuk, participando das lutas. Ele sabe que
tem em mim um colaborador, uma
pessoa que é envolvida há 35 anos
com o ensino da odontologia", conta. A seccional de Bauru funciona
na rua Gerson França, 8 - 70, das 8
às 17 horas. O telefone é (14) 2236577.

Posse da diretoria e comissões da seccional de Ribeirão Preto
No dia 3 de julho, tomaram posse, em
Ribeirão Preto, a diretoria e as comissões da
Delegacia Seccional do CROSP. A cerimônia foi
realizada no plenário da Câmara Municipal e
contou com a presença do presidente do
CROSP, dr. Emil Adib Razuk. O delegado-presidente da seccional, que representa os profissionais de 18 cidades, é o dr. Artur Rocha Martini.
Também esteve presente no evento o vereador
dr. Paulo César Saquy, que representou o presidente da Câmara Municipal.

Galeria da Câmara Municipal de Ribeirão Preto ficou
tomada na solenidade de posse

Da esquerda para direita: dr. Artur Rocha
Martini, vereador Paulo César Saquy e dr. Emil
Razuk

Campanha de Prevenção de Atrofia Óssea Bucal é lançada em
São Paulo
No dia 28 de maio, o
presidente do CROSP, dr. Emil
Adib Razuk, esteve presente no
evento de lançamento da Campanha de Prevenção de Atrofia
Óssea Bucal, em São Paulo. A
campanha foi uma iniciativa da
Associação Paulista de Implan-
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tologia Oral.
O evento constituiu o
Conselho Consultivo que nomeará representantes regionais que
darão continuidade aos procedimentos de estruturação da campanha. O conselho é composto
pelo presidente, dr. Aziz Cons-

tantino, que também preside a
APIO, e pelos membros: dr. Antonio Vicente de Souza Pinto, dr.
Luis Antonio Gomes, dr. Luiz
Roberto da Cunha Capella, dr.
Nilton de Bortoli Jr., dr.Paulo
César Perri de Carvalho, dr. Pedro Velasco, dr. Wilson Roberto

Sendik e Poul Sorensen, representante das empresas.
Os interessados, que
queiram participar da campanha
como delegado regional, podem
enviar ofício à APIO: av. Aratãs,
104 - CEP 04081-000 - São Paulo.
Telefone: (11) 5092-6002.

JUSTIÇA
CROSP cobra da ANS informações sobre o caso Golden Cross

N

No dia 20 de maio, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo enviou mais
um ofício à Agência Nacional
de Saúde Suplementar, questionando a oferta “gratuita”
de um "plano de assistência
odontológica" aos conveniados que adquirissem um plano de saúde da Golden Cross,
através da filiada Goldental. O
ofício reitera os termos presentes nos ofícios dos dias de
2 de setembro e 9 de outubro
de 2002 encaminhados anteriormente pela autarquia e
reforça o dever da ANS, como
agência reguladora, em prestar informações.
A autarquia solicitou também que a ANS tomasse providências referentes à campanha publicitária da Golden

Cross que, entre outras irregularidades, não apresentava
qualquer restrição ou con-

gratuito, a Golden Cross e a
Goldental não possuem registro no Conselho e tão

CROSP reiteirou à
Agência
Nacional de
Saúde informações sobre
denúncia de
irregularidades
cometidas
pela Golden
Cross

dição para o atendimento dos
consumidores.
Além da propaganda enganosa, já que o plano não era

pouco na Agência Nacional da
Saúde. A ANS não prestou, até
hoje, nenhuma informação
solicitada pela autarquia.

A omissão em fornecer informações de qualquer natureza
constitui crime de improbidade
administrativa e afronta a lei
Federal 8429/92, como dispõe o
artigo 11, inciso II, da lei.
De acordo com o Departamento Jurídico do CROSP, a
postura adotada pela ANS também infringe a lei 9784, artigo
4°, inciso IV, que afirma ser
"dever do administrado perante
a Administração prestar as informações que lhe foram solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos".
O CROSP aguarda um pronunciamento da ANS. A autarquia acredita, ainda, nos instrumentos de amparo legal e regulamentador que possam garantir os direitos da classe odontológica e da sociedade.

Liminar suspende cobrança da taxa de lixo domiciliar aos
inscritos do CROSP em Atibaia
O CROSP conseguiu, no dia 2 de
julho, liminar que suspendeu, temporariamente, a cobrança da taxa de
lixo domiciliar no município de Atibaia aos inscritos no Conselho. A liminar, concedida pelo juiz Luiz Alberto de Souza Ribeiro, da 1ª Vara da
Justiça Federal de Bragança Paulista.
A autarquia impetrou o mandado
de segurança coletivo na Justiça
Federal da sessão judiciária de Bragança Paulista, que tem jurisdição no
município de Atibaia, no dia 15 de
abril.
O Conselho argumentou que a taxa, criada pelo decreto municipal nº
4120, de 13 de fevereiro de 2002, é
ilegal e desobedece a princípios e
normas constitucionais, como o prin-

cípio da estrita legalidade. Ou seja,
qualquer tributo só pode ser criado
em conformidade com o dispositivo
constitucional, Artigo 5º, Inciso II "Ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei". A base legal para
cobrança da taxa não poderia ser
regulamentada através de norma infralegal, já que qualquer tributo só
pode ser criado por meio de uma lei.
A liminar determinou ao diretor
de saneamento ambiental de Atibaia
ou a qualquer um de seus agentes
que suspendesse a cobrança da taxa
de lixo domiciliar dos profissionais
inscritos no CROSP, a partir da data
em que a autarquia impetrou a ação
na Justiça Federal.

Senador Renan Calheiros
manifesta-se contra a
criação do tecnólogo

senador Renan Calheiros, líder
do PMDB no Senado federal,
enviou telegrama à autarquia
informando de que está ciente
do assunto e de que a matéria
"merece acolhimento".
O Conselho, no papel de
fiscalizar o exercício profissional, ressaltou no ofício enviado
ao senador, que a criação da

Em resposta ao ofício enviado pelo CROSP sobre a criação da figura do tecnólogo na
área da saúde e engenharia, o

Prefeitura de São Paulo prorroga
pagamento da TFE para setembro
A prefeitura de São Paulo,
por meio do decreto municipal nº
43437, de 8 de julho de 2003,
prorrogou para 10 de setembro o
vencimento da 1ª parcela, ou parcela única, no caso de incidência
anual, da Taxa de Fiscalização de
Estabelecimentos (TFE). Tal medida contempla os estabelecimentos inscritos junto à Prefeitura, a
partir do seu segundo ano de funcionamento. (art. 1º, do dec.
43437). Nesse caso, as demais
parcelas vencerão no dia 10 dos
meses subseqüentes.
É importante ressaltar

figura do tecnólogo com um
terço da carga horária de formação de profissionais de nível
superior, não tem condições de
atender de maneira adequada a
população. Além disso, gera prejuízos à saúde bucal.
O ofício destaca, ainda,
que a área odontológica, por
sua complexidade, "não com-

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

que o CROSP preocupou-se em
orientar os profissionais a respeito do pagamento da TFE e do ISS
(Imposto Sobre Serviços) de
acordo com a determinação da
Juíza Marisa C.G. Cucio, da 5ª
Vara da Justiça Federal em São
Paulo.
O CROSP enviou correspondência aos cirurgiões-dentistas, bem como aos técnicos de
prótese dentária, esclarecendoos sobre a forma de pagamento
do ISS (parcela única) e TFE,
preferencialmente, de forma
parcelada.

porta profissionais de formação reduzida e já possui os
técnicos de higiene bucal",
que auxiliam os consultórios,
hospitais e casas de saúde, de
forma satisfatória. A Associação Médica Brasileira endossou a preocupação do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.
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AGENDA

Programação Científica e Eventos
Curso Integrado de Prótese e Periodontia
Coordenadores: Dr. Jorge L. Saade e Dr. Milton
Edson Miranda
Início: 06 de agosto de 2003
Término: maio de 2004
Local: Escola de Aperfeiçoamento Profissional
"Prof. Dr. Joaquim Ferreira Lima" - ACDCCampinas
Natureza: Teórico - laboratorial - clínico demonstrativo
Horário: das 18:30 às 22:30 h (quartas-feiras)
Informações: (19) 3272-4400 ou
www.acdc.com.br
I Encontro Internacional e III Congresso
Brasileiro de Microscopia Operatória
Realização: Departamento de Microscopia
Operatória - EAP/APCD-Central
Apoio: APCD
Data: 14 a 16 de agosto
Local: Espaço APCD
Natureza: Endodontia, Dentística, Prótese e
Periodontia
Informações: 0800-128555
ou www.apcd.org.br/encontrodemicroscopia
Curso de Atualização em Periodontia Procedimentos Cirúrgicos
Coordenador: Dr. Fabio Shigueo Eto
Início: agosto
Duração: 4 meses
Local: APCD-Regional São Caetano do Sul
Natureza: Teórico-Laboratorial-Clínico
Horário: das 14 às 19 h. (sexta-feiras)
Informações: (11) 4231-3937/4232-8333/42386761 ou
www.apcdscs.com.br/viewpage.asp?page=3
Curso de Typodont - Técnica de Straight Wire
Coordenador: Prof. Dr. Norberto dos Santos
Martins
Inicio: agosto
Duração: 10 meses
Local: APCD-Regional São Caetano do Sul
Natureza: teórico-prático/laboratorial.
Horário: 8:00 às 12:00 - 13:00 às 17:00 h.
(quarta-feira, quinzenal)
Pré-requisito: Conhecimentos
da técnica de Edgewise
Informações: (11) 4231-3937/4232-8333
/4238-6761 ou www.apcdscs.com.br/viewpage.asp?page=3
2º Conclave APCD Vale do Paraíba
Local: Hotel Resort Club dos 500
(Guaratinguetá)
Data: 18, 19 e 20 de setembro
Informações: (12) 232-8607/232-8611
CIOPAR - Congresso Internacional de
Odontologia do Paraná
Data: 21 a 24 de agosto
Local: EXPOTRADE - Pinhais - PR
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Informações: (41) 362-2321
FDI'2003 - Congresso Mundial da Federação
Dentária Internacional
Data: 18 a 21 de setembro
Local: Sydney - Austrália
Informações: ( +334) 5040.5050 ou
www.fdiworldental.org
I Encontro Internacional e III Encontro
brasileiro de Microscopia Operatória
Coordenadores: Eurípedes Vedovato
e Jorge Saade
Data: 14 a 16 de agosto
Local: Espaço APCD Central
Informações: (11) 6221-3022 ou
www.apcd.org.br/encontrodemicroscopia

Programação Científica
Regional de Santo Amaro
2º Semestre - 2003
Realização: APCD - Santo Amaro
Local: rua Belterra, 151 - Santo Amaro - São
Paulo - SP
Informações: e-mail
santoamaro@apcd.org.br , fax: (11)
5524.1319 ou pelo telefone: (11) 5685.6753
Implantes osseointegrados
Módulo cirúrgico
Ministradores: Dr. Carlos A . Trivoli
Dr. Gilberto Branco de Souza
Dr. Paulo Eduardo S.B. Monteiro
Natureza: Teórico / Prático
Duração: 4 meses - aula quinzenal - Sexta feira
Horário: 8:30 às 18:30h - Carga Horária : 80
horas
Início: 15/08/2003
Prótese Total sem Segredos: Do Exame Clínico
à Instalação
Ministrador: Dr. Rogério Martins de Azevedo
Natureza: Teórico / Laboratorial / Clínico
Demonstrativo
Duração: 2 meses - aula semanal - Quartafeira
Horário: 19:30 às 23:00h - Carga Horária: 32
horas
Início: 20/08/2003
Cirurgia Oral Menor - Prioridades Clínicas
Ministradores: Dr. Edson Luiz Pelucio Camara
Dr. Henrique Lefevre Neto
Dr. Euripedes Antonio Balsanulfo de Castro
Natureza: Teórico / Clínico Demonstrativo
Duração: 4 meses - aula quinzenal - Terçafeira
Horário: 14:00 às 19:00h - Carga Horária: 40
horas
Início: 19/08/2003

Atualização em Periodontia
Ministradores: Dr. José Peixoto Ferrão Junior
Dra. Karina M. P. Ferrão de Azevedo
Natureza: Teórico / Laboratorial / Clínico
Demonstrativo
Duração: 10 meses - aula mensal - Quintafeira
Horário: 8:00 às 18:00h - Carga Horária: 80
horas
Início: 07/08/2003
Atendente de Consultório Dentário (ACD) Atualização
Ministradora: Dra. Lusiane Camilo Borges e
Equipe
Natureza: Teórico / Prático
Duração: 4 meses - aula semanal - Segundafeira
Horário: 19:30 às 22:30h - Carga Horária: 64
horas
Início: 11/08/2003
Atualização em Odontopediatria
Ministradoras: Dra. Silvana Tiemi Matusaki C.
Penteado
Dra. Cristiane Ribeiro Bonucci Zanesco
Dra. Paula Serra Sasaki
Natureza: Teórico / Demonstrativo
Duração: 4 meses - aula semanal - Quintafeira
Horário: 19:00 às 22:00h - Carga Horária: 48
horas
Início: 28/08/2003
Curso de Typodont - Técnica Edgewise
Modificado
Ministrador: Dr. Fernando Tormin Junior
(Coordenador do curso)
Assistentes: Dr. Maurício S. Souza, Dr. André
Luis Ribeiro de Miranda e
Dra. Fábia Cristina M. R. Souza.
Natureza: Teórico/ Prático (Laboratorial)
Duração: 4 meses - aula quinzenal - Segundafeira
Horário: 8:00 às 17:00h - Carga horária: 80
horas
Início: 04/08/2003
Curso de Typodont - Técnica MBT
Ministradores: Dr. Fernando Tormin Junior
(Coordenador curso)
Assistente: Dr. Maurício S. Souza
Natureza: Teórico / Prático (Laboratorial)
Duração: 4 meses - aula quinzenal - Segundafeira
Horário: 8:00 às 17:00h - Carga Horária: 80
horas
Início: 11/08/2003
Endodontia
Ministradores: Dra. Maria Esperança Mello

Sayago
Dra. Graziela Serrano Cavenague
Dr. Pedro Luis Martins Pinto
Natureza: Teórico / Laboratorial
Duração: 4 meses - aula semanal - Terçafeira
Horário: 8:00 às 12:00h - Carga Horária: 64
horas
Início: 12 de agosto
Prevenção de Acidentes na Odontologia Clínica
Ministrador: Dr. Ivan Haidamus Sodré
Marques
Natureza: Teórico
Duração: 2 dias - 13 e 14 de agosto
Horário: 19:30 às 22:30h

PLANTÃO DE DÚVIDAS PARA
PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS
Tire suas dúvidas em todas as áreas da
Odontologia com profissionais especializados
que responderão às suas questões de maneira
rápida e dinâmica.
Envie suas dúvidas para a APCD Santo Amaro
através do e-mail: santoamaro@apcd.org.br ,
fax: (11) 5524.1319, fone: (11) 5685.6753 ou
envie carta para rua Belterra, 151 - Santo
Amaro - São Paulo - SP CEP: 04747-140
Programação Científica Regional de Santo
Amaro - 2º. Semestre.
Atualização em Implantes Osteointegrados
05 de agosto / terça - feira , das 20:00 às
22:30h
Dr. Carlos Antonio Trivoli
Dr. Gilberto Branco de Souza
Dr. Paulo Eduardo S. B. Monteiro
Odontologia Hospitalar para Clínico Geral
12 de agosto /terça - feira, das 20:00 às
22:30h
Dr. José Reynaldo Figueiredo
Apresentação do Protocolo AAS1RFA
19 de agosto - terça - feira , das 20:00 às
22:30h
Dr. Arnaldo Scarlati
Dr. Sérvulo Félix
Dr. Wilson Aragão
Cirurgia dos Dentes Inclusos e Impactados
26 de agosto - terça - feira , das 20:00 às
22:30h
Dr. Paulo Sergio Stacciarini Duarte
PALESTRAS : R$ 5,00
Incluindo Certificado e Coffee Break

CURTAS
Uma das maiores lideranças nacionais, o eminente governador do
Rio Grande do Sul, dr.
Germano Rigotto, é
cirurgião-dentista. Ao
lado, o governador e o
dr. Emil Razuk, na
comemoração do 39°
aniversário de criação
dos Conselhos Regionais
de Odontologia, dia 11
de abril, no Rio de
Janeiro

Prof. dr. Mondelli apresenta novo trabalho
O prof. dr. José Mondelli lançou em julho o livro "Estética e Cosmética
em Clínica Integrada Restauradora", pela Editora Santos. "Entre outros
assuntos, a obra aborda a etiologia e tratamento do desgaste dentário ou
doença oclusal. Essa enfermidade, que atinge 20% da população adulta
brasileira, afeta a oDr. Mondelli, ao lado
clusão e a muscudo dr. Emil Razuk e
lação", revela o prodo dr. Ailton Diogo
fessor, que levou 10
Morilhas Rodrigues,
vice-presidente do
anos para realizar
CFO, recebe medalha
esse trabalho. Inforde Honra ao Mérito
mações: www.ediOdontológico
torasantos.com.br
Nacional na ocasião
ou (11) 5574-1200.
do 39° aniversário de
criação dos CROs

Vencendo a crise com inteligência
A seccional de Guarulhos do CROSP, presidida pelo dr. Paulo
Vianna Mesquita, promoverá uma palestra gratuita com o tema
"Vencendo a Crise com Inteligência". No dia 27 de agosto, recémformados e cirurgiões-dentistas receberão a visita do palestrante
prof. dr. Plínio Augusto R. Tomaz, especialista em saúde pública,
pós-graduado em marketing, e autor do livro "Marketing para Dentistas". Informações: (11) 6461-0810.

Dr. Cesário Constantino
É com grande pesar que
noticiamos o falecimento, no dia
14 de abril, do cirurgião-dentista
dr. Cesário Constantino. Formado
pela faculdade de Odontologia da
Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, em 1953, foi para São
Paulo, onde permaneceu até o seu
falecimento exercendo suas atividades como cirurgião-dentista.
Dr. Cesário foi membro do
Conselho Deliberativo da APCD
durante vários anos e também atuou na SOESP, um dos principais
responsáveis pela formação dos

Núcleos Odontológicos na cidade
de São Paulo, que contribuíram
para o surgimento das regionais,
de hoje, da APCD.
Durante sua vida profissional,
ele propôs soluções práticas como, por exemplo, a criação da câmara escura para revelação de
raios-x e o isqueiro para lâmpada
de álcool. Ministrou cursos e conferências na área de Economia
Profissional, Administração de
Consultórios e na formação de
Auxiliares Odontológicos.
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VIII Jornada Odontológica de Jaboticabal

A VIII Jornada Odontológica de Jaboticabal ofereceu do dia 2 a 5 de julho,
cursos voltados à Odontologia Estética, Endodontia e Implantes e aqueles
dirigidos aos auxiliares de consultório dentário. O evento, promovido pela
Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas de Jaboticabal, teve o presidente
do CROSP, dr. Emil Adib Razuk, como presidente de honra.

VI Jornada Odontológica de Rio Preto
A VI Jornada Odontológica de São
José do Rio Preto, que acontece do
dia 27 a 30 de agosto, deve reunir
cerca de dois mil participantes, entre
palestrantes e congressistas, além de
acadêmicos da região. O evento é
organizado pela Associação Paulista

de Cirurgiões-Dentistas da Regional
de São José do Rio Preto e tem o
paoio do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Informações: (017) 227-1224, falar com Luciana ou pelo e-mail: apcdsjriopreto@westnet.com.br.

VI Jornada da APCD de Ribeirão Preto
O Coliseu Lona Branca, em
Ribeirão Preto, será palco da 6ª
Jornada da APCD-Ribeirão Preto,
entre os dias 10 e 13 de setembro. O
encontro vai tratar de cinco especialidades: Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Implantologia,
Estética e Clínica Geral.
Será oferecido, ainda, o curso
Laboratorial de Ortopedia Funcional dos Maxilares para técnicos

de prótese dentária, ministrado
pela dra.Wilma Alexandre Simões.
Durante a jornada, acontecerá a
tradicional Feira Comercial de Produtos Odontológicos. A 6ª Jornada
espera reunir cerca de 3500 congressistas.
Informações e inscrições pelo
telefone/fax (16) 630-0033, pelo email jornada@apcdrp.org.br ou
pelo site www.apcdrp.org.br.

IX Congresso de Odontologia acontece no
Paraguai em setembro
De 4 a 6 de setembro, será realizado o IX Congresso da
Associação Ibero Latino Americana de Endodontia, em Assunção, no
Paraguai. Palestrantes e cirurgiões-dentistas dos Estados Unidos,
Brasil, Argentina e diversos outros países da América estarão presentes
no evento.
A empresa L&M Eventos e Turismo, que, no Concurso de
Slogans de 2002 organizado pelo Crosp, concedeu à 1ª colocada passagem aérea e estadia para casal em Assunção, oferece pacotes de viagens para o Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo e oferece tarifas
e planos de pagamento especiais aos profissionais registrados no
Conselho. Mais informações pelo telefone/fax (11) 5571-8586 ou pelo
e-mail lmeventoseturismo@terra.com.br.

27

UNICID
UNICID: assunto resolvido pela comissão de sindicância do CROSP

)

A contratação irregular de
recém-formados pela parceria UNICID/UNICONSULT era uma bombarelógio de grande poder destrutivo
que foi desarmada a tempo pelo
Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo. De acordo com o dr.
Marcus Vinícius Sato, representante do 16° Distrital do CROSP e um
dos autores da denúncia, o caso foi
habilmente resolvido pela autarquia e por seu presidente, dr. Emil
Adib Razuk, e pelo presidente da
Comissão de Sindicância, dr. Luiz
Roberto da Cunha Capella. "O Conselho conseguiu resolver o problema pela raiz, porque a situação
sairia do controle se se estendesse
por um ano ou dois, com a dita
residência estabelecida, com vários
graduados trabalhando, pacientes
em atendimento, e outras faculdades desenvolvendo o mesmo tipo
de projeto", afirmou dr. Razuk. "O
Conselho convocou a UNICID para
uma reunião junto com as APCD's
que fizeram a denúncia e já na primeira reunião a universidade se
prontificou a rever a situação dos
cursos, tendo em vista as irregularidades ponderações do CROSP",
explicou dr. Capella.
A natureza das irregularidades apontada pela Comissão de Sindicância era vasta. A contratação era
inconstitucional porque a faculdade
fugia de sua finalidade de ensino,
que é de pesquisa e extensão. Era ilegal porque feria a Lei Federal n°
3.999/61, que estabelece um piso-salarial de três mínimos por até quatro
horas de trabalho em vez dos R$
300,00 mensais pagos. E, ao oferecer
um "curso" de cinco meses para o
profissional, desrespeitou a Resolução n° 27/2002 do CFO que determina que uma residência tenha um
período mínimo de 36 meses em
período integral. Segundo dr. Sato, a
única residência normatizada é a de
cirurgia buco-maxilo facial realizada
nos hospitais.
Todos estes danos eram, no entanto, secundários. A gravidade consistia na proliferação deste programa, em efeito dominó, para as demais 47 faculdades do Estado de São
Paulo. A concorrência desleal prati-
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cada pela UNICID, que usava o
nome da faculdade e orçamentos
inferiores aos de mercado para atrair
pacientes, seria um desastre para a
classe se seguida pelas instituições
de ensino odontológico. Para se ter
uma idéia do tamanho do prejuízo
que isto traria para os cirurgiões-dentistas, basta verificar o exemplo da
UNICID, que montou duas clínicas
para comportar 80 profissionais,
cada qual responsável pelo atendimento de cinco pacientes por dia.
Seriam 400 atendimentos diários
capazes de esvaziar os consultórios
localizados próximos à faculdade.
Esta prática produziria a médio
prazo uma legião de cirurgiões-dentistas desempregados e de consultórios às moscas.
Só na capital paulista, são cerca
de 800 habitantes por profissional. A
Organização Mundial de Saúde recomenda que a proporção seja de
1.500 por 1. Desconsiderando a parcela da base da pirâmide social, que
não tem condições de freqüentar um
consultório dentário, os cirurgiõesdentistas se vêem confinados a um
mercado saturado, que receberia uma concorrência predatória.
O programa, segundo dr. Sato,
também criava um gargalo social. A
população de baixa renda, que contava com o atendimento dos graduandos, ver-se-ia sem alternativas, já que
o orçamento do tratamento feito
pelos recém-formados era maior. O
desdobramento desta prática resultaria em profissionais sem experiência, fracos em formação, o que os
obrigaria a se submeter a programas
como o da UNICID. De maneira sutil,
a faculdade, além de obter lucros
com os atendimentos, estava alongando seu curso de graduação em
mais um ano.
O diretor de Orientação Profissional da APCD do Tatuapé, dr. Sidney Tadeu Manoel, outro que denunciou a UNICID, observou que a
faculdade se equivocou nas suas atribuições ao promover um programa
que desprestigiava o profissional. Ele
afirma que o episódio, que poderia
arranhar a imagem da instituição até
então considerada um modelo, chegou a um termo satisfatório graças a

uma somatória de ações, como as do
CROSP, que segundo ele, lhe deu orientação legal de maneira oportuna
para tratar o caso.
O secretário-geral da APCD de São
Miguel, dr. Roberto Miguita, que se
juntou aos drs. Sato e Sidney nesta
cruzada, foi mais contundente e disse
que o Crosp foi a instituição que começou a tomar providências para solucionar o problema. "O procedimento
do Conselho foi decisivo para resolver
o problema", afirmou.
A ex-conselheira Lucy Dalva Lopes Mauro explica que a Comissão
de Sindicância foi ágil no papel de
orientador para equacionar a questão. Para o conselheiro dr. Claudio
Yukio Miyake, o Conselho agiu rápido como mediador no momento
certo, antes que a situação saísse do
controle.
O reitor da UNICID, professor
Rubens Lopes da Cruz, disse que a
faculdade respeita o Conselho de
Odontologia de São Paulo e suas
determinações, e o reconhece como

Dr. Marcus Vinícius Sato ajudou a
deflagrar a denúncia de irregularidades nos cursos da UNICID
o verdadeiro Tribunal de Ética da
atividade odontológica. Sobre o caso, ele disse que "o CROSP usou de
moderação, preservou a ética e tentou conciliar as partes em conflito".
E sobre o dr. Emil, realçou a "postura e o comportamento corretos", garantindo a ampla defesa das partes
envolvidas. Ele apenas lamentou que
as intenções da UNICID de promover "atendimento social e humano"
tenha sido mal interpretada.

Ofício da UNICID
ao CROSP
reconhecendo
que a contratação de
cirurgiões-dentistas na clínica da
universidade era
ilegal

