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O CRO/PR realizará eleições no dia 12 de maio. As correspondências contendo os kits 
eleitorais serão enviadas a partir de 15 de abril e deverão ser devolvidas até o dia 9 
de maio. Caso não envie seu voto será passível de multa eleitoral. Confira todas as 

novidades sobre as eleições pelo site do Conselho.

Veja mais detalhes na página 3.

07        CRO/PR lançará em breve edital de concurso público. 

  13       CD pode identificar sinais de maus-tratos em crianças.  

17   Veja como foi a 1.ª Corrida e Caminhada da Odontologia do Esporte. 

  14       Não deixe de conferir o espaço dedicado à mulher. 

12 de maio
Eleições CRO/PR
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ELEIÇÕES

O CFO, por meio da Resolução 155/2015, determinou que todos os 
cirurgiões-dentistas poderão votar por correspondência

O CRO/PR realizará eleições no próximo dia 12 de maio. E nesta eleição, 
uma novidade: o Conselho Federal de Odontologia (CFO), por meio da 
Resolução 155/2015, determinou que todos os cirurgiões-dentistas poderão 
votar por correspondência.

Todos os CDs receberão em seu endereço de correspondência o kit eleitoral, 
com instruções de como votar. Em razão disso, o CRO/PR pede para que 
todos atualizem seus endereços no site do Conselho (www.cropr.org.br) até 
08/04/2016.

A carta-resposta integrante do kit eleitoral é registrada e pré-paga pelo 
CRO/PR, podendo ser entregue sem custo em qualquer agência do Correio.

Serão computados todos os votos que chegarem para a apuração até a data 
da eleição, dia 12 de maio. O Conselho solicita que assim que receber o kit 
eleitoral o CD deve postar o seu voto com a maior brevidade possível, para 
evitar atraso dos Correios na entrega do voto.

Para os profissionais que desejarem votar de forma presencial teremos 
mesas de votação na sede do CRO/PR em Curitiba e nas delegacias regionais 
de Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel.

Evite filas de votação! Dê preferência ao voto por correspondência!

Alterada a forma de voto para as                  
eleições do CRO/PR, em 12 de maio
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Roberto Cavali
Presidente do CRO/PR

Como vocês já viram na capa desta 
edição, no mês de maio deste ano tere-
mos eleições para a renovação do Plená-
rio do CRO/PR.

Neste ano as eleições terão um trans-
correr diferente dos anos anteriores, 
porque será possível o voto por corres-
pondência de todos os cirurgiões-dentis-
tas do Paraná, mesmo aqueles que resi-
dem em cidades onde haja urna para o 
voto presencial.

Todos receberão, até o dia 30 de 
abril de 2016, o kit eleitoral, pelos Cor-
reios. Assim que recebê-lo deverão votar 
e postar seu voto em qualquer agência 
dos Correios. O porte já estará pago pelo 
CRO/PR.

Para que vocês recebam o kit elei-
toral em seus domicílios, residencial ou 
profissional (escolha de vocês), é impor-
tante que seus dados estejam atualiza-
dos perante o CRO/PR. Se você tem dú-
vidas sobre sua atualização de endereço 
entre em contato com o Conselho.

Se não receberem o kit eleitoral até 
o dia 30 de abril, por favor, contatem o 
CRO/PR e solicitem o seu.

É importante que assim que você re-
ceba o kit, vote e poste o voto. Quanto 
antes melhor, porque só serão compu-
tados os votos que chegarem à sede do 
CRO/PR até o dia 12 de maio de 2016.  
Não deixem para a última hora. Aque-

les que preferirem votar pessoalmente 
poderão fazê-lo nas cidades de Curitiba, 
Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Casca-
vel e Foz do Iguaçu, no dia 12 de maio, 
das 8 às 17 horas.

As urnas para os votos presenciais 
estarão na sede do CRO/PR em Curitiba 
e nas delegacias do Conselho nas cida-
des citadas anteriormente. Sugiro que 
votem por correspondência para evitar 
filas e perda de tempo.

Este momento eleitoral é crucial, por-
que são vocês, colegas, que  decidirão os 
rumos que o CRO/PR deve tomar. O seu 
voto é o aval para as políticas que de-
vem ser realizadas no próximo biênio. É 
uma questão de cidadania. Não deixem 
de cumprir com seu dever e exercer seu 
direito.

Quero convidá-los para visitar o sítio 
eletrônico  e a página do facebook do 
CRO/PR. Lá vocês encontrarão de for-
ma clara e acessível todas as informa-
ções relativas ao funcionamento do seu 
Conselho, tanto de ordem administrati-
va, quanto financeira. Também podem 
conhecer todas as parcerias feitas pelo 
CRO/PR para trazer benefícios aos seus 
inscritos.

Nesta edição temos reportagens 
muito bonitas e edificantes, como vocês 
verão na feita com a Dra. Elisabeth La-
val Jede, que aos 77 anos de idade ainda 

Eleições no CRO/PR, 
dia 12 de maio
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“ O seu 
voto é o 
aval para as 
políticas que 
devem ser 
realizadas 
no próximo 
biênio. 
É uma 
questão de 
cidadania.”

trabalha na profissão e diz que a Odon-
tologia lhe dá uma felicidade imensa.

São para pessoas como a Dra. Elisa-
beth que vale a pena trabalharmos em 
nosso Conselho. Tive o prazer de ter 
sido aluno do professor Newton Jede e 
professor da Dra. Gracia Jede Orrejuela, 
esposo e filha, respectivamente, da Dra. 
Elisabeth.

Também enfocamos nesta edição o 
trabalho da Dra. Estela Maris Losso, so-
bre  como os profissionais da Odonto-
logia podem detectar e encaminhar às 
autoridades competentes casos de vio-
lência infantil.

Não só com a mente sã devemos nos 
preocupar, também importante manter 
o corpo sadio, por isso o CRO/PR promo-
veu, no dia 23 de março, a 1.ª Corrida e 
Caminhada da Odontologia, sob a inspi-
ração dos Dr. Eli Luis Namba e Dra. Car-
men Lucia Arrata.

Também é destaque nesta edição a 
participação dos CD’s que representa-
ram o CRO/PR durante a 15.ª Conferên-
cia Nacional de Saúde.  Outro assunto 
tratado nesta edição é a formatura da 
primeira turma de Residência Integrada 
Multiprofissional na Universidade Esta-
dual de Maringá, programa coordenado 
pelo colega Dr. Liogi Iwaki Filho.

Outro assunto da mais alta importân-
cia diz respeito a nossas colegas cirurgi-
ãs-dentistas que hoje representam mais 
de cinquenta por cento de nossa catego-
ria. Esta edição faz homenagem às mes-
mas e traz importantes dicas para uma 
vida saudável e feliz de nossas queridas 
mulheres. A vocês, mulheres que amam 
e dignificam nossa profissão, meus pa-
rabéns e um beijo no coração de cada 
uma.

Para encerrar quero desejar um bom 
ano profissional e pessoal a todos os ins-
critos do CRO/PR.
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O CRO/PR informa que, conforme comu-
nicado divulgado em 2015, desde janeiro, com 
base no art. 198, §3.º, II, do Código Tributário 
Nacional e art. 46 da Lei 11.457/07, está inscre-
vendo os inadimplentes com débitos que não 
estiverem com a exigibilidade suspensa nos 
Órgãos de Proteção ao Crédito (SCPC – Serviço 
Central de Proteção ao Crédito, da Associação 
Comercial do Paraná). 

Dessa forma, aqueles que possuírem débi-
tos devem entrar em contato com o Departa-
mento Financeiro do Conselho para negocia-
ção, na Sede do CRO/PR, em Curitiba, e ou em 
uma das Delegacias regionais.

CURTAS

Desde janeiro o CRO/PR está inscrevendo os inadimplentes em serviços de proteção ao crédito.

Se o repelente que usa 
não funcionar, denuncie  
à Anvisa

O uso de repelente tem sido 
indicado como forma de proteção 
às mulheres grávidas para evitar 
transmissão de dengue, chikun-
gunya e zica pelo mosquito Aedes 
aegypti. Procure seguir as instru-
ções de aplicação e reaplicação 
do repelente descritas na rotu-
lagem. Caso você perceba sinais 
claros de picada de mosquito tais 
como inchaço, coceira ou mancha 
avermelhada na pele antes do fim 
da proteção descrita no rótulo, o 
repelente pode ter falhado. Nes-
se caso, denuncie à Anvisa. Faça o 
mesmo se o repelente lhe causar 
algum problema de saúde inespe-
rado, como irritação na pele, por 
exemplo. Todos os repelentes à 
venda têm de estar registrados na 
Anvisa. Para isso, a eficácia (efei-
tos de proteção previstos) e a se-
gurança (evitar males à saúde do 
usuário) tiveram de ser compro-
vadas na agência. Assim, o que 
está descrito no rótulo tem de ser 
comprovado também pelo consu-
midor durante o uso. 

Dúvidas ou reclamações, en-
tre em contato com a Anvisa pela 
Central de Atendimento - 0800 
642 9782.

Será realizado em Foz do 
Iguaçu, de 14 a 19 de maio, o 16º 
Congresso Nacional da Associação 
Nacional de Medicina do Trabalho 
(ANAMT). Dentre os assuntos a se-
rem discutidos, haverá o painel “A 
Saúde Bucal na perspectiva do cui-
dado integral da saúde do trabalha-
dor”, que reunirá especialistas para 
falar sobre a atuação odontológica 
da atuação médica nesta área e na 
busca por um caminho comum que 
favoreça, sobretudo, a saúde do 
trabalhador. Dados da Organização 
Mundial de Saúde revelam que cer-
ca de 20% das faltas ao trabalho no 
setor industrial têm vinculação com 
problemas de saúde bucal. Isto por-
que qualquer problema de origem 
bucal acaba provocando desconfor-
to físico, emocional, além de dimi-
nuir a produtividade de um empre-
gado dentro de sua função. A dor 
orofacial pode alterar a qualidade 
de vida mais do que úlceras, diabe-
tes e pressão alta.

O doutor em Odontologia e 
professor da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Sávio Moreira 
da Silva, apresentará no painel o 
tema “A contribuição da Odonto-
logia na prevenção, promoção e 
recuperação da saúde e qualidade 
de vida do trabalhador”. Para ele, 
que atua como responsável técnico 

odontológico da Volvo Odontolo-
gia e Assistência Médica (VOAM), 
apesar das doenças ocupacionais 
e dos acidentes de trabalho en-
volvendo a Odontologia estarem 
presentes em algumas atividades 
específicas, é preciso que a equipe 
de saúde do trabalhador construa 
um ambiente laboral que promo-
va a saúde. “Muitos trabalhadores 
estão expostos a riscos frequentes. 
Um exemplo são as máquinas de 
café e refrigerante que estão dis-
poníveis em muitas indústrias com 
bebidas pré-adoçadas disponíveis 
para consumo a qualquer momen-
to”. Para ele, medidas informativas 
e restritivas relacionadas ao consu-
mo de açúcar podem ser adotadas 
para conciliar o benefício oferecido 
ao trabalhador e a minimização do 
risco de cárie, por exemplo.

Informações sobre o evento no 
site www.congressoanamt2016.
com.br/

Congresso irá discutir Saúde Bucal em Foz do Iguaçu

CRO/PR inscreve inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito
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CRO/PR lançará em breve edital de concurso público
O CRO/PR prepara um concur-

so público, cujo edital com todas 
as informações deve ser divulga-
do em breve. O certame ofertará 
vagas para profissionais de nível 
fundamental, médio e superior.

A banca organizadora é a 
Quadrix.  Os interessados, inclu-
sive, já podem fazer um pré-ca-
dastro no site da empresa (www.
quadrix.org.br), para receber no-
vidades sobre o concurso.

Os cargos de ensino funda-
mental são agente operacional, 
auxiliar de serviços gerais e por-
teiro. O salário é de R$ 1.347,56. 
As vagas são para Curitiba.

Os cargos de ensino médio 
são para auxiliar de departamen-
to, recepcionista e técnico de ar-
quivo, com salário de R$ 1.608,14; 
e técnico de informática, com 

salário de R$ 2.251,40. As vagas 
também são para Curitiba. Há 
ainda o cargo de fiscal, com sa-
lário de R$ 2.251,40 e vagas para 
Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, 
Maringá e Umuarama.

Os cargos de nível superior 
são analista de informática e ana-
lista de recursos humanos, com 
salário de R$ 3.797,88; assessor 
jurídico, salário de R$ 3.340,45, 
assistente de departamento, salá-
rio de R$ 3.407,67; contador, sa-
lário de R$ 3.797,88; procurador 
jurídico, salário de R$ 6.680,90 e 
secretário executivo, salário de R$ 
3.407,67. As vagas são para Curi-
tiba.

Os aprovados terão direito 
ainda a uma série de benefícios. 
Fique atento e não perca a sua 
inscrição!

Interessados 
já podem fazer 
pré-inscrição 
no site da 
organizadora 
para receber 
novidades sobre 
o certame

CONCURSO 7 



CURTAS

APRO alerta para a importância     
de tratamentos dentários seguros

Presidente da Associação Paranaense de Ortodontia Maurício Accorsi. 

O presidente da Associação Paranaense de 
Ortodontia e Ortopedia da Face (APRO), 
Maurício Accorsi, usou a tribuna da Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep), no dia 15 
de fevereiro, para externar a preocupação 
da categoria com o que chamou de “atuação 
mercantilista e predatória” de alguns maus 
profissionais.
Ele lembrou que a ortodontia vai muito além 
de uma simples preocupação estética, com 
importantes repercussões na articulação ós-
sea facial, mastigação, respiração, enfim, na 
qualidade de vida de quem busca esse tipo de 
tratamento odontológico corretivo. 
E alertou para os riscos de uma terapia mal 
conduzida de forma sistemática: “A ortodon-
tia é uma das mais antigas especialidades da 
Odontologia e não se traduz simplesmente 
pelo uso de aparelhos corretores prescritos 
em larga escala nas chamadas clínicas popu-
lares”.
Maurício Accorsi adiantou ainda que um en-
contro internacional de profissionais do setor 
deve ocorrer este ano em Curitiba e defendeu 
a aprovação de projeto de lei que começa a 
tramitar na Casa instituindo a Semana da 
Conscientização Ortodôntica, destinada a di-
vulgar a importância da saúde bucal para a 
qualidade de vida e bem-estar das pessoas, 
além dos cuidados a serem observados ao bus-
car o tratamento especializado.

Odontologia da USP busca 
transplantados renais para pesquisa

A Faculdade de Odontologia (FO) da USP, em 
São Paulo, está em busca de transplantados re-
nais que necessitem extrair um ou mais dentes. 
O objetivo é avaliar se é necessário ou não a 
prescrição de antibiótico antes da realização de 
uma extração dentária em pacientes que passa-
ram por transplante de rim.
De acordo com dados da Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos (ABTO), somente em 
2014 foram realizados 5.648 transplantes de rins 
no Brasil. Os transplantados renais precisam to-
mar medicamentos imunossupressores por toda 
a vida, para evitar a rejeição do órgão. 

Uenp, em Jacarezinho, terá        
clínica odontológica

Pedra fundamental da clínica foi lançada em fevereiro. Foto: Arnaldo Alves.

O novo câmpus da Universidade Estadual do 
Norte do Paraná (Uenp), localizada em Jacare-
zinho, terá uma clínica Odontológica. A pedra 
fundamental foi lançada pelo governador Beto 
Richa, em fevereiro. “É uma importante con-
quista para a população do Norte Pioneiro, uma 
obra que trará mais desenvolvimento social para 
a região”, disse Richa.
A clínica terá 3,8 mil metros quadrados e inves-
timento de R$ 7 milhões. A estimativa é atender 
cerca de 140 pacientes por semana a partir de 
março de 2017, quando deverá ficar pronta. A 
unidade terá ainda capacidade para realizar 280 
procedimentos odontológicos e 520 exames se-
manalmente.
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Consultório atende 1.441 moradores    
de rua em Curitiba

O Consultório é montado em locais de grande circulação. Foto: Luiz Costa/SMCS.

Pessoas que moram nas ruas de Curitiba tiveram 
acesso a serviços de saúde, ofertados pela prefei-
tura de Curitiba. Os serviços incluíram atendimen-
tos odontológicos, oferecidos pelas equipes mul-
tiprofissionais do Consultório na Rua. De acordo 
com o balanço da Secretaria Municipal da Saúde, 
de janeiro a dezembro de 2015, 1.441 moradores 
de rua receberam os cuidados dos profissionais, 
com aproximadamente 18,5 mil procedimentos 
prestados ao longo do ano.
As atividades do Consultório na Rua começaram 
em agosto de 2013 em Curitiba. Desde então, cer-
ca de 2,9 mil pessoas em situação de vulnerabilida-
de social foram atendidas e cerca de 30 mil proce-
dimentos e encaminhamentos conduzidos. Quatro 
equipes percorrem todos os bairros da cidade em 
uma ambulância para se aproximarem dos mora-
dores de rua. A ronda é feita de segunda a sexta-
-feira, das 9 às 22 horas, e passa por locais que cos-
tumam concentrar essa população.

A Endodontia londrinense perde          
um de seus mestres

Faleceu no dia 01/11/2015, 
o professor Mauro Cel-
so Boer. Graduado em 
Odontologia em 1980 pela 
Universidade Estadual de 
Londrina, especialista e 
mestre em Endodontia, 
foi o coordenador da área 
de Endodontia da Univer-
sidade Norte do Paraná 
(Unopar - Londrina)  des-
de 1997. Profissional dedi-
cado e professor diferen-
ciado, dividia seu tempo 

profissional entre a clínica privada e a docência, onde a 
sua dedicação, competência, estudo e organização, fez 
da disciplina de Endodontia da Unopar uma das mais 
respeitadas, eficientes e queridas da instituição. Atuava 
também nos cursos de especialização em Endodontia 
da  Unopar e da EAP da Associação Odontológica do 
Norte do Paraná, colaborando ainda com diversos cur-
sos de pós-graduação no Brasil. Precocemente para nós, 
aos 58 anos, mas certamente no tempo de nosso Pai 
maior. Deixa esposa, duas filhas, genro e um neto.

Proposta cria carreira nacional              
de cirurgiões-dentistas

A PEC 116/2015 está em discussão em Comissão do Senado.

O senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) apresen-
tou uma proposta de emenda constitucional para criar 
a carreira nacional de médico e dentista de saúde da 
família no sistema público de saúde.

Para fazer parte dessa carreira, os profissionais passa-
riam por concurso público. Além disso, os critérios de 
lotação dariam prioridade às cidades mais pobres e com 
dificuldades de arrecadação de impostos e tributos.

Na avaliação de Fernando Bezerra, a centralização da 
carreira de médicos e dentistas pela União oferece mui-
tas vantagens. 

Uma delas é a seleção ocorrer por meio de regras uni-
ficadas e baseadas no mérito profissional. Segundo o 
senador, a concessão de melhores salários e mais bene-
fícios oferecidos pela União também tornam a carreira 
mais atrativa.

“Com a criação dessa nova carreira nacional, será possí-
vel conferir prioridade aos municípios mais carentes na 
alocação de médicos e dentistas da família, maior efici-
ência na alocação de recursos e, acima de tudo, maior 
justiça e equilíbrio em um país marcado por desigualda-
des cruéis”, declara o senador.

A PEC 116/2015 está em análise na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ). O relator é o senador 
Roberto Rocha (PSB-MA).
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INFORMATIVO SOEPAR

Muitos perguntam ou se perguntam... Por que pagar a Contribuição Sindical se eu já 
pago o CRO?

Antes de respondermos esta pergunta, vamos nos atentar à uma estatística 
alarmante. Qual a porcentagem de rescisões realizadas no SOEPAR são finalizadas 
sem ressalvas? Estas rescisões chegam no SOEPAR com erros que favorecem 
financeiramente somente os contratantes, valores que podem chegar na casa das 
dezenas de milhares de reais.

Por que pagar a Contribuição Sindical se eu já pago o CRO?

e todas as rescisões realizadas no SOEPAR, apenas 17% 

Dsão finalizadas sem ressalvas, das mais variadas; o 
pagamento incorreto da insalubridade e o pagamento 

incorreto da periculosidade são as mais comuns, que em alguns 
casos, não há nenhum pagamento; erros em outros cálculos como 
FGTS, vencimentos de férias e 13°, horas extras e INSS também 
ocorrem regularmente.

Voltando ao assunto inicial... Por que pagar a Contribuição Sindical 
se eu já pago o CRO?

A resposta é simples, cada entidade obtém funções específicas e 
diferentes de entidade para entidade. Vamos saber exatamente o 
que faz cada entidade?

CRO: Tem por finalidade a supervisão da ética profissional e a 
fiscalização do exercício profissional, cabendo-lhes zelar e 
trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo 
prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem 
legalmente.

O Sindicato: O Sindicato detém a representação legal da categoria 
perante autoridades administrativas ou judiciais, ou seja, deve atuar 
na defesa da classe em relação aos salários, proventos e outros 
interesses coletivos ou individuais de cunho profissional.

Acho que com estas descrições, mesmo que de maneira resumida, 
já podemos diferenciar as funções das duas entidades e o porquê 
pagar o sindicato mesmo pagando o CRO.

Caso queira maiores informações sobre as funções e as diferenças 
de cada entidade, separamos um link bem interessante sobre o 
assunto. O texto é de autoria da Monica Orsatto, Conselheira do 
CRO-SC. Link:  http://goo.gl/Aw7tfr

O CRO-PR também esclarece as dúvidas dos CDs sobre a 
obrigatoriedade do recolhimento da Contribuição Sindical em seu 
portal na internet. Link: http://goo.gl/AoqKT8

Também separamos um link de uma matéria que fala sobre os 
benefícios em recolher a Contribuição Sindical em favor do 
SOEPAR. Link: http://goo.gl/mxAhrk

O SOEPAR é o representante dos CDs no 
estado do Paraná, defendendo os direitos e 
lutando por melhores condições à classe. 

Mantenha o Sindicato dos CDs 
Paranaenses fortalecido.
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INFORMATIVO SOEPAR

Semana passada o SOEPAR publicou no seu portal sobre o custo alto de um 
tratamento odontológico nos USA, onde um tratamento endodôntico pode custar 
até 5 (cinco) mil dólares, tal fato ocorre, também, porque o norte americano pode 
gastar até meio milhão de dólares para se formar. 

Mas esta não é a realidade da maioria dos países, a Espanha por exemplo, vem 
passando por uma “Guerra de preços”, o que banaliza os serviços odontológicos 
ofertados. Isto ocorre porque a Espanha vem formando mais profissionais do que 
necessitam, são cerca de 1.750 formandos por ano. 

REFLEXÃO: Mais ou menos Cirurgiões Dentistas?

e acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

Drateio de CDs por habitantes deve ser de 1 CD para cada 
3.500 pessoas, a Espanha tem quase o triplo disto, 

atualmente tem 1 CD para cada 1.200 pessoas. Alguns especialistas 
discordam e acreditam que o ideal seria 1 CD para cada 1.500 
pessoas. 

Mas e aí? Ficou em dúvida para saber qual a situação do Brasil neste 
assunto? Então, se os espanhóis estão em alerta com os seus 
dados, como deveríamos reagir em saber que no Brasil a média é de 
1 CD para cada 738 pessoas? (Dados informados pelo CFO em 
2014). 

Com isto podemos imaginar que a Saúde Bucal no Brasil anda bem, 
certo? Errado! A saúde bucal no Brasil anda bem mal, mesmo com 
um número alto de CDs em território nacional (O maior 
contingente do mundo, cerca de 265 mil profissionais), segundo 
dados levantados pelo IBGE em 2014, cerca de 22,5 milhões de 
brasileiros nunca foram ao dentista (11,7% da população total);

8 milhões de pessoas com mais de 30 anos já utilizam próteses; 
apenas 3,8% das crianças com 5 anos estão livres de cáries; 12,8% 
da população adulta com mais de 35 anos possui mais de 20 
dentes; três em cada quatro idosos não possuem nenhum dente; e 
2,5 milhões de adolescentes nunca foram ao dentista. 

O SOEPAR luta diariamente por melhores condições de trabalho 
para os CDs e subsequentemente a Saúde Bucal, não somente para 
os paranaenses, pois muitos dos Projetos de Lei onde o sindicato 
paranaense é engajado são de cunho federal. O sindicato ressalta a 
importância da Contribuição Sindical, pois é com ela que ele se 
fortalece e consequentemente todos os CDs representados. 

O Sindicato acredita, também, que o profissional deve se destacar 
dos demais e fomenta a geração de especialistas, mantendo de 
maneira auto sustentável o Centro Educacional SOEPAR (que 
oferta atualmente 4 cursos de especializações), promovendo 
bolsas de até 50% para os seus sócios e sindicalizados. 
Venha fazer parte desta luta, valorize-se, contribua, se destaque...

Foto: fnavarro-43861 / freeimages.com
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Diretores do SOEPAR são empossados como membros titulares na Academia 
Tiradentes de Odontologia (ATO). O Prof. Dr. Fabiano Sfier de Mello (Presidente do 
SOEPAR) e a Profa. Dra. Andrea Malluf Dabul de Mello (Diretora de Patrimônio do 
SOEPAR), ocuparam respectivamente as cadeiras 28 e 10. 

A solenidade ocorreu no dia 04 de Dezembro em São Paulo. Também no mesmo 
evento, a Profa. Dra. Lilian Pasetti (Secretária Geral do SOEPAR) recebeu mérito 
odontológico outorgado pela Câmara Brasileira de Cultura.

Diretores do SOEPAR são empossados na ATO.

Foto: Arquivo SOEPAR

Esta é uma conquista que vai além de uma realização pessoal, é uma conquista para a Odontologia Paranaense e reforça o excelente 
trabalho que vem desempenhando o Sindicato em nosso estado.

A Academia Tiradentes de Odontologia (ATO) tem 23 anos de existência e congrega 100 sócios vitalícios no Brasil. 

SOEPAR - Sindicato dos Odontologistas no Estado do Paraná soepar.org.br
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Em março é comemorado o Dia 
Internacional da Mulher. A data 
nasceu da luta de operárias, por 
direitos trabalhistas, em 1857, em 
Nova Iorque, nos Estados Unidos. E 
uma cirurgiã-dentista, de Curitiba, 
pode representar todas as mulheres 
neste mês de comemoração. Ela é a 
Dra. Elisabeth Laval Jede, que aos 
77 anos de idade ainda trabalha 
diariamente em sua clínica, na Rua 
Itupava, no Alto da XV.

Ela sonhava em ser médica e 
tinha horror à Odontologia – tal-
vez influenciada por uma irmã que 
era cirurgiã-dentista. O 
namorado – que depois 
virou seu marido – a viu 
na fila de inscrição para 
Medicina do vestibular da 
Universidade Federal do 
Paraná e quase pôs fim 
ao relacionamento. “Ele 
disse que não queria uma 
mulher médica e afir-
mou que eu deveria fazer 
Odontologia”. Como o 
coração falou mais alto, 
desistiu e entrou na fila 
da inscrição para Odonto.

Elisabeth confessa 
que no primeiro ano da 
faculdade se pergunta-
va o que estava fazendo ali. 
Mas, aos poucos, foi pegando gos-
to. Estava com 20 anos de idade e, 
para ganhar algum dinheiro, lecio-
nava em um grupo escolar, que fi-
cava em frente ao Hospital Espírita 
de Psiquiatria Bom Retiro, no bairro 
de mesmo nome. Depois de forma-
da deixou a sala de aula e passou a 
atender as crianças no consultório 
odontológico que havia no hospital. 
“Eu ia até a escola, do outro lado 
da rua, e trazia as crianças para as 
consultas”. O salário era pago pela 
escola, que a havia colocado nessa 
função por causa de sua formação. 
Ainda ali atendia aos internos do 
hospital e os pacientes das redon-
dezas.

Nesse período já havia aberto 
também seu próprio consultório, 

na Itupava, em 1963. E corria de um 
lado para o outro. “Desde aque-
la época já trabalhava muito, pois 
queria ter meu próprio salário”. E 
deu certo. “Lembro que na minha 
lua de mel, em 1964, levei um mon-
te de dinheiro”, brinca. O marido, 
Dr. Newton Reffo Jede, também ha-
via feito Odontologia e seguiu car-
reira como professor na UFPR. Com 
ele teve quatro filhos, três meninas 
e um menino. Duas das filhas são 
cirurgiãs-dentistas. A outra filha é 
fonoaudióloga e o filho, adminis-
trador.

Em 1968 mudou de escola e dei-
xou o consultório do Bom Retiro. Em 
uma nova instituição escolar, vincu-
lada ao Instituto de Assistência aos 
Menores (IAM), atendia as crianças e 
adolescentes carentes em regime de 
internamento. Neste trabalho havia 
muitas crianças doentes, internadas 
por diversas moléstias, um ambiente 
muito triste. Após 3 anos trabalhan-
do neste local, adoeceu, se deprimiu 
e entrou em tratamento, sob licença 
médica. Após este período, entrou 
em licença-prêmio, totalizando um 
ano de afastamento.

Quando voltou, em 1971, co-
meçou a atender em outra unidade 
escolar, só para meninas do IAM. 
Gostava de lá, e após um bom tem-
po no Lar Escola Ivone Pimentel, 

descobriu que elas eram infratoras. 
Em 1983, após concurso público, foi 
chamada para atender no manicô-
mio judiciário, Penitenciária Central 
do Estado (PCE), Penitenciária Femi-
nina e Agrícola. Após este momen-
to, prestou serviços em mais três 
unidades do IAM (Santa Felicidade 
e Caetano Munhoz da Rocha) - am-
bas para crianças carentes. Em 2001, 
foi chamada para prestar serviços 
no Educandário São Francisco (que 
abrigava meninos infratores) e lá 
permaneceu até a sua aposentado-
ria, em 2008.

Hoje está aposen-
tada, mas nunca deixou 
de trabalhar. E ainda de-
senvolveu, ao longo dos 
anos, um método para 
tratamento odontológi-
co de crianças e adultos, 
pacientes portadores de 
necessidades especiais e 
daqueles que possuem 
dificuldades para o tra-
tamento, como medo, 
trauma, vícios e compor-
tamentos inadequados. 
Batizado de Vilaje, foi 
visto por psicólogos como 
um método de progra-
mação neurolinguística, 

o primeiro e único dentro da 
Odontologia.

Dra. Elisabeth, inclusive, acredi-
ta que o método salvou sua vida em 
algumas situações. “Às vezes só de 
olhar para um paciente dentro des-
sas instituições onde trabalhei sabia 
que algo de ruim iria acontecer. E 
normalmente eu procurava deixar 
o local. Depois ficava sabendo que 
naquele dia houve uma rebelião, 
inclusive com mortos”, conta, desta-
cando que contava com uma “pro-
teção divina”, pois quando esses 
problemas ocorriam ela nunca esta-
va dentro do consultório.

O método, com alguns avanços, 
foi utilizado, inclusive, para identi-
ficar nos consultórios se pacientes 
utilizavam drogas. O fato foi ampla-
mente noticiado, ganhando as man-

PERFIL

Aos 77 anos de idade, Dra. Elisabeth diz que não pensa em parar de trabalhar.

No dia a dia do consultório, aos 77 anos de idade
Dra. Elisabeth Laval Jede não pensa em parar e é apaixonada pela Odontologia
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chetes dos jornais. “Não só consegui 
que muitos perdessem o medo de ir 
ao dentista, mas também com que 
muitos largassem o vício do cigarro 
e outras drogas”, conta.

Toda essa experiência com jo-
vens infratoras fez com que escre-
vesse uma monografia de especiali-
zação na UFPR, em 1994, intitulada 
“Uma contribuição odontológica no 
trabalho com crianças e adolescen-
tes carentes com problemas emo-
cionais e comportamentais”. Ela diz 
que, apesar da idade, não pensa em 
parar de trabalhar. “A Odontologia 
me dá uma felicidade imensa”, afir-
ma. Dra. Elisabeth acredita que to-
dos vêm ao mundo com uma missão 
e que a dela foi a de conseguir recu-
perar tantos infratores pelos locais 
por onde trabalhou como cirurgiã-
-dentista.

Apesar de o marido confessar, 
mais tarde, que tinha se arrepen-
dido de ter impedido que ela fosse 
médica – “ele dizia que meus diag-
nósticos eram precisos” – nunca quis 
retomar o sonho da juventude. “Eu 
trabalhei e trabalho hoje na Odon-
tologia por amor”, assegura. Con-
corda que já poderia ter parado. 
“Mas tenho certeza de que se fizes-
se isso sentiria muita falta. A minha 
saúde é o meu trabalho. Trabalhei 
muito com a marginalidade, mas foi 
onde pude orientar muitos que es-
tavam nessa situação”.

É viúva desde 1994 e uma das 
coisas de que gostava de fazer com 
o marido era dançar. Hoje adora ler 
e viajar. Lê muito, principalmente 
na internet, e fica sabendo de mui-
tas novidades pelo Twitter. “Adoro 
o convívio com pessoas mais jovens. 
Aprendemos muito com eles”, diz.

Casos de maus-tratos atingem 
cerca de 10 milhões de crianças e 
adolescentes em todo o Brasil, a 
cada ano. Escolaridade, religião e 
classe social parecem não influenciar 
na incidência dos casos, que conti-
nuam a prejudicar a infância e o de-
senvolvimento dessas crianças. No 
entanto, estudos realizados apon-
tam que os cirurgiões-dentistas têm 
um papel importante na prevenção, 
detecção e encaminhamento de ca-
sos de maus-tratos, pois grande par-
te das agressões acontece na face, 
cabeça e pescoço.

“Essa questão vem sendo pes-
quisada desde 2009 e, com base nos 
dados de violência intrafamiliar re-
colhidos, identificamos que a maior 
parte das lesões sofridas pelas crian-
ças poderia ser facilmente identifi-
cada pelos dentistas”, explica Estela 
Maris Losso, professora de Odonto-
logia na Universidade Positivo (UP).

Para orientar os profissionais da 
área, foi desenvolvido na universi-
dade paranaense o guia “Maus-tra-
tos Infantis - o papel dos cirurgiões-
-dentistas na proteção das crianças 
e adolescentes”, que foi divulgado 
em todo o país pelo Conselho Fede-
ral de Odontologia (CFO).

O conteúdo também deu ori-
gem a um aplicativo com o mesmo 
nome, disponível para celulares com 
sistema Android pela Google Play. 
“Com o formato mobile, o objetivo 
foi disponibilizar as orientações de 
forma prática, fácil e gratuita”, ex-

plica a professora.
Para identificar situações em 

que quem agride, na verdade, quem 
deveria cuidar e proteger, o guia 
aponta alguns sinais claros de negli-
gência, violência física, psicológica e 
sexual e suas consequências. “Às ve-
zes, a agressão não é visível. Sinais 
de descuido com a higiene e cuida-
dos básicos, irritação, medo cons-
tante e isolamento podem ser sinais 
fortes de maus-tratos - e os profis-
sionais da saúde devem estar aten-
tos para isso”, explica Estela Maris.

Além de identificar os sintomas, 
o guia orienta também como deve 
ser feito o encaminhamento do 
caso. De acordo com o artigo 13 do 
Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, os casos de suspeita ou confirma-
ção de maus-tratos contra criança ou 
adolescente devem ser comunicados 
ao Conselho Tutelar da região, sem 
a obrigação de haver provas e com 
sigilo garantido.

O Disque Denúncia Nacional 
100 também funciona da mesma 
maneira. A autoridade policial da 
cidade ou o Ministério Público tam-
bém podem ser notificados. “A in-
formação é a arma mais poderosa 
contra a violência, principalmente 
contra crianças e adolescentes”, 
conclui a professora.

O guia “Maus-tratos Infantis - 
o papel dos cirurgiões-dentistas na 
proteção das crianças e adolescen-
tes” está disponível em PDF ou no 
Google Play.

Além de identificar os sintomas, o guia orienta o CD 
a também encaminhar o caso.

Guia orienta profissionais de 
todo o Brasil para detectar e 
encaminhar às autoridades 
casos de violência infantil

CD pode 
identificar sinais 
de maus-tratos 
em crianças

CARTILHAS

A doutora atende seus pacientes diariamente na 
Clínica localizada no Alto da XV.
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Mulher
Odontologia Feminina

Em março foi 
comemorado o 
Dia Internacional 
da Mulher. E como 
a revista do CRO/
PR tem um espaço 
dedicado só para elas, 
segue uma série de 
dicas e informações 
importantes. Não 
deixe de conferir!

As maravilhas de pertencer ao sexo feminino podem estar nas pequenas coisas. 
Confira algumas delas:
1. Tirar o sapato depois de uma festa;
2. Vestir uma lingerie sensual por baixo daquela roupa séria;
3. Servir de novo naquela calça jeans;
4. Unhas feitas;
5. Mandar muito bem em uma reunião do trabalho;
6. Quando a menstruação vem depois de uns dias de atraso;
7. Achar por acaso um absorvente na bolsa naqueles casos de emergência;
8. Experimentar uma nova cor de batom e ficar linda;
9. Fazer uma maquiagem poderosa e se sentir maravilhosa;
10. Receber um elogio sincero, de um homem ou de outra mulher
11. Dançar com as amigas uma música especial;
12. Pernas lisinhas depois da depilação;
13. Usar saias nos dias quentes;
14. Receber uma surpresa
15. Ser mulher.

Como deixar os 
cabelos menos 
oleosos
As pessoas pensam que 
lavar o cabelo todos os dias 
pode ajudar a controlar a 
quantidade de oleosidade no 
cabelo, mas os especialistas 
asseguram que isso não é 
verdade: produz o efeito 
contrário. Lavar o cabelo com 
frequência estimula muito as 
glândulas sebáceas, uma das 
causas do cabelo oleoso.

Uma dica: o vinagre é exce-
lente para os cabelos oleosos. 
Para usá-lo é preciso misturar 
duas colheres de sopa em um 
copo de água mineral e utili-
zar esta solução para lavar o 
cabelo. Isso ajudará a eliminar 
o excesso de oleosidade no ca-
belo e no couro cabeludo.
Também é possível preparar 
uma solução diluindo uma 
colher de chá de vinagre de 
maçã em um pouco de água e 
usar como enxágue final após 
a lavagem com shampoo.

Algumas sensações maravilhosas 
que toda mulher entende. E adora!



Dicas para a saúde íntima

A boa higiene íntima da mulher é importan-
te para prevenir doenças, como infecções e 
candidíase, e ela também ajuda a controlar os 
odores típicos desta região. Confira cinco dicas 
básicas para garantir uma melhor saúde ínti-
ma:
1 - Use calcinhas de algodão e evite calça jeans, 
pois ela não deixa a região íntima ventilar;
2 - Dê preferência à depilação com cera ou 
faça a depilação definitiva a laser, mas evite 
retirar muito os pelos, pois eles ajudam a pro-
teger a região de infecções;
3 - Use papel higiênico macio, branco e de boa 
qualidade ou use sempre lenços umedecidos, 
sem perfume, e limpe-se sempre de frente 
para trás;
4 - Substitua os absorventes internos, no má-
ximo, a cada 6 horas e os externos a cada 4 
horas;
5 - Sempre que possível, durma sem calcinha 
para que haja ventilação na região.
Outras dicas importantes são: alimentar-se de 
forma saudável, evitar os vícios e praticar exer-
cícios físicos regularmente. Assim, o organismo 
fica mais resistente a uma série de infecções.

Tenha uma ótima gravidez

Se está grávida ou pensa em engravidar, a primeira dica 
desses tempos é ter muito cuidado com o Aedes aegyp-
ti. Usar repelente todos os dias (várias vezes ao dia) é 
superimportante agora. Mas depois desses cuidados, é 
preciso ter outros. Preparamos uma dica bem necessária 
para a sua saúde neste seu momento tão especial:
Tenho um ótimo obstetra, em quem você confie. Mas 
existem outros profissionais que ajudam (e muito!). Um 
bom nutricionista faz milagres para entendermos os 
alimentos que devem ser evitados, os que devemos ca-
prichar e de quebra manter um ganho de peso adequa-
do. Existem diversas restrições de cremes e tratamentos 
nesse período, mas um dermatologista pode ajudá-la a 
seguir se cuidando. Dentista: sim, os dentes e gengivas 
merecem atenção especial, já que costumam ficar mais 
sensíveis. Retenção de líquidos ninguém merece! Dre-
nagem linfática é importantíssimo, ative sua esteticista 
do coração. Um acupunturista, massagista ou qualquer 
outro terapeuta corporal que cuide do seu bem-estar e 
alivie o peso do barrigão também é uma boa pedida.

Que tal algum investimento?

Fontes consultadas para as notas desta página: Ginecologista Sheila Sedicias; site Tua Saúde; site Dicas de Mulher, Pequenas Empresas Grandes Negócios; Denise 
Damiani, empreendedora e CEO da Denise Damiani Consulting; Revista Saúde.

Mulheres também investem. E muitas já se conscienti-
zaram que isso não é tarefa exclusiva do pai, marido 
ou gerente do banco. Confira algumas informações 
importantes:
1. Faça uma avaliação
Reflita sobre como você lida com os negócios hoje e 
como poderia melhorar. O começo tem que ser uma 
reflexão porque não adianta tentar delegar para al-
guém porque é chato. Cuidar do dinheiro é cuidar da 
liberdade.
2. Procure ajuda
A mulher precisa assumir a posição de chefe e coman-
dar as finanças, mas isso não significa que ela precise 
fazer isso sozinha. Se for o caso, delegue, mas não 
“delargue”. Procure um mentor, que pode ser um 
amigo ou parente.
3. Encontre o problema
O problema financeiro envolve uma dessas três fren-
tes: ganhar pouco, gastar muito ou não saber investir. 
Veja onde você se encaixa e busque uma solução!
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INDICADOR PROFISSIONAL

Para publicar gratuitamente 
nesta página inclua seu 

anúncio no site do CRO/PR,                     
na aba Classificados.

• CONSULTÓRIOS

Alugo consultório período integral com toda a 
estrutura na Rua Voluntários da Pátria, 233 sala 84, 
em Curitiba.

Gisele Klank – CRO-PR 7794
odontologiagk@gmail.com
(41) 9967-8788
Curitiba | PR

Alugo consultório próximo ao Shopping Curitiba, 
em prédio comercial, 2 dias por semana. 
Interessados entrar em contato para agendar 
visita.

Juliana Ribas Carneiro CRO-PR 15227
jurcarneiro@hotmail.com
Curitiba | PR

Alugo sala para odontopediatria em clínica já 
montada em Toledo. Estrutura de recepção, 
compressor, bomba a vácuo, esterilização 
já montadas. Sala com recepção individual, 
escovódromo, escritório e consultório.

Davi Ceolin CRO-PR 14452
daviceolin@terra.com.br
(45) 3056-8522
Toledo | PR

Procuro um consultório já montando e 
funcionando para arrendar (pode ser em clinicas 
ou não), de início um dia inteiro ou dois períodos 
por semana.

Daniel Teixeira Giovanetti Pontes CRO-PR 17009
danieltgp@hotmail.com
(44) 9933-6360
Maringá | PR

• ENDODONTIA

Formada pela Universidade Estadual de Maringá. 
Procura consultório/clínica em Paranavaí e região 
para realizar tratamento endodôntico. Trabalha 
com localizador apical, oscilatório, rotatório e 
reciprocante. Sempre que possível sessão única.

Maira Suzane Antonelo CRO-PR 23139
msat.odonto@gmail.com
(44) 9932-3593 | Paranavaí 

• CLÍNICA GERAL

Formada em Odontologia pela PUCPR em julho de 
2014. Procuro clínica/consultório para atuar como 
clínica geral em Curitiba. Tenho disponibilidade de 
terças e quintas.

Letícia de Bastiani CRO-PR 24639
debastianileticia@gmail.com
(41) 9624-1692 | Curitiba 

Formada em 2014 pela UFPR, procura uma 
oportunidade para trabalhar como clínica geral na 
região de Curitiba.

Nathalia Ferreira CRO-PR 24690
nathaliabferreira@hotmail.com
(41) 9922-3428 | Curitiba 

Procura oportunidade de emprego em Curitiba e 
região, como clínica geral.

Thabata Siqueira CRO-PR 25386
thabatasafa@hotmail.com | Curitiba

• IMPLANTODONTIA

Procura clínica para atuar como clínico geral, 
também região metropolitana e litoral.

Guilherme Silva do Carmo CRO-PR  24654
guilherme.sdocarmo@hotmail.com
(41) 9223-7799 |Curitiba 

Implantodontista (ABO-2012). Tem 2 dias 
disponíveis, segundas e terças-feiras.

Olavo Rodrigo Dias Tomasini CRO-PR 22161
olavo1968@hotmail.com
(41) 3311-1461 – (41) 9645-3705 | Curitiba 
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Quando os organizadores disse-
ram que a 1.ª Corrida e Caminhada 
da Odontologia do Esporte do CRO/
PR, realizada em conjunto com a 98.ª 
Corrida da Lua Cheia, iria acontecer 
“com qualquer condição climática”, 
parecia que estavam adivinhando 
que a noite seria bem chuvosa.

Mas nem o tempo ruim impediu 
que dezenas de cirurgiões-dentistas 
fossem até o Parque Tingui, em Curi-
tiba, no dia 23 de março, participar 
do evento, realizado para comemo-
rar que a Odontologia do Esporte 
agora é uma especialidade.

Aos poucos os participantes 
foram chegando até o estande do 
CRO/PR, montado ao lado da pista 
da prova, para pegar o kit da corri-
da, que incluiu uma camiseta perso-
nalizada.

No estande, que serviu para 
muitos também como abrigo da 
chuva, que algumas vezes insistiu 
em cair forte, os participantes tam-
bém puderam se alimentar com su-
cos e frutas, para enfrentar os 8,6 
quilômetros da corrida ou os 4,3 da 
caminhada.

A cirurgiã-dentista Roseli Kons 
diz que a ideia de participar foi para 
“se divertir”. Segundo ela, que atua 
com implantodontia, participar des-
te primeiro evento do CRO/PR tinha 
com finalidade “dar boas risadas” 
com os colegas que também partici-
pariam da caminhada.

E quem também preferiu cami-

nhar foi a cirurgiã-dentista Elisa Ta-
namati. “Vim para prestigiar o CRO/
PR”, destacou ela, que atua como 
endodontista e não tem o hábito de 
caminhar. “Quem sabe esse não é o 
empurrãozinho que eu precisava?”, 
disse.

A cirurgiã-dentista Grasielle 
Karpstein, que atua como radiolo-
gista, tem o hábito de correr e par-
ticipou da 1.ª Corrida do CRO/PR 
para também prestigiar o Conselho. 
“Não sei se chego em primeiro, mas 
vou tentar”, brincou.

Para a cirurgiã-dentista Daniele 
Esmanhotto, que atua em clínica-
-geral, ela podia não ter chance de 
ganhar a prova, mas estava ali para 
participar. “É importante vir, para 
prestigar o CRO/PR e o amigo Eli”, 
disse.

O amigo é o cirurgião-dentista 
Eli Luis Namba, que lançou, momen-
to antes da prova, seu segundo livro, 
“Odontologia do Esporte, um novo 
caminho, uma nova especialidade”.

Segundo Namba, que é mes-
tre e doutor em Odontologia pela 
PUCPR, especialista em Medicina e 
Ciências do Esporte pela Universi-
dade Positivo e vice-presidente da 
Academia Brasileira de Odontologia 
do Esporte, o reconhecimento da 
nova especialidade irá permitir que 
se abram novos campos de traba-
lho para os cirurgiões-dentistas, em 
todo o país.

Seu novo livro possui 369 pá-

ginas e foi escrito em parceria com 
Clara Padilha. Está à venda pelo site 
da Editora Ponto.

O presidente do CRO/PR, Ro-
berto Cavali, também participou 
do evento, juntamente com alguns 
integrantes da diretoria, dente eles 
os cirurgiões-dentistas Carmen Lú-
cia Arrata, Edson Milani de Holanda 
e Gilce S. Czlusniak Alves da Costa, 
além de funcionários administrati-
vos. Enquanto alguns trabalhavam 
no estande, outros aproveitaram 
para também participar da corrida.

Na chegada, todos os partici-
pantes receberam uma medalha, 
que de um lado estampava a 98.ª 
edição da Corrida da Lua Cheia e, 
na outra face, a 1.ª Corrida e Cami-
nhada da Odontologia do Esporte 
do CRO/PR.

Os nomes dos ganhadores das 
provas você confere no site www.
clickcorridas.com.br . Veja mais fo-
tos no site do CRO/PR (www.cropr.
org.br).

ESPORTES

Cirurgiões-dentistas participam da 1.ª Corrida e 
Caminhada da Odontologia do Esporte
Nem a chuva forte que caiu momentos antes da prova afastou os participantes.
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ATUALIDADES

Cirurgiões-Dentistas do Paraná participam                     
da 15.ª Conferência Nacional de Saúde

Os cirurgiões-dentistas Mariân-
gela de Assis Gomes Fortes (Curiti-
ba), Rafael Gomes Ditterich (Curiti-
ba), Sandra Palmeira Melo Gomes 
(Foz do Iguaçu), Susane Crivellaro 
Luhm (Curitiba) , Claudia Cristina 
Saveli (Ponta Grossa) e Marise Tere-
sa Campolim Cadena Fonseca (Curi-
tiba) representaram o CRO/PR na 
15.ª Conferência Nacional de Saú-
de, realizada no período de 1.º a 4 
de dezembro de 2015, em Brasília, 
no qual juntamente com a delega-
ção do estado do Paraná debate-
ram e defenderam o Sistema Único 
de Saúde como público, universal e 
de qualidade.

Na ocasião, a classe odontoló-
gica, preocupada com os rumos da 
Política Nacional de Saúde Bucal 
(Brasil Sorridente), apresentou Mo-
ção de Repúdio ao atual Coorde-
nador Nacional de Saúde Bucal do 
Ministério da Saúde, Ademir Fratic 
Bacic, por sua trajetória profissio-
nal na iniciativa privada e ligação 

com empresas que vendem serviços 
de saúde e mercantilizam o direito 
à saúde bucal. Moção está que foi 
aprovada pela plenária final com 
92% dos votos pelos quatro seg-
mentos da 15.ª Conferência Nacio-
nal de Saúde: usuários, trabalhado-
res da saúde, gestores e prestadores 
de serviços.

Cerca de 3 mil pessoas entre 
delegados e convidados participa-
ram da 15.ª Conferência Nacional. 
Nas conferências, reúnem-se repre-
sentantes de diversos segmentos da 
sociedade como, usuários do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), do go-
verno, dos profissionais de saúde, 
dos prestadores de serviços entre 
outros, para avaliar e propor novas 
diretrizes para a formulação da po-
lítica de saúde nos municípios, esta-
dos e no país.

A Conferência Nacional ocorre 
a cada quatro anos. Nestes espaços 
a sociedade se articula para garan-
tir os interesses e necessidades da 

população na área da saúde e asse-
gurar o direito à saúde universal e 
gratuito como estabelece a Consti-
tuição Federal.

A 15.ª CNS foi marcada por vá-
rios atos em defesa da democracia 
e pelo direito à saúde universal, 
como a Marcha em Defesa do SUS, 
o ato político em frente ao Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães 
em protesto à situação política que 
o Brasil vive com o pedido de impe-
achment. A presidente Dilma Rous-
seff esteve no evento.

Delegados de vários estados do 
país demostraram repúdio a várias 
tramitações no Congresso, como a 
PEC 451, que obriga empregadores 
a pagarem planos de saúde priva-
do. Para as delegações isso repre-
senta um retrocesso na história.

A 15.ª CNS terminou com oito 
diretrizes, 40 proposições e 27 mo-
ções resultantes das discussões em 
28 grupos de trabalho.

Os cirurgiões-dentistas do Paraná representaram o CRO/PR na 15.ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no período de 1.º a 4 de dezembro de 2015, em Brasília.

Classe odontológica apresentou Moção de Repúdio ao atual Coordenador Nacional de Saúde 
Bucal do Ministério da Saúde.
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A Universidade Estadual de Maringá (UEM) re-
alizou, no dia 26 de fevereiro, a colação de grau da 
primeira turma do curso de Residência Integrada Mul-
tiprofissional na Atenção à Urgência e Emergência (Co-
remu). O curso tem profissionais graduados em Enfer-
magem, Farmácia, Psicologia e Análises Clínicas. 

Também colaram grau os alunos de Residência em 
Odontologia nas áreas de Endodontia, Odontopedia-
tria, Periodontia, Prótese Dentária, Radiologia Odon-
tológica e Imaginologia, Saúde Coletiva e da Família. 
Ao todo receberam o diploma 24 novos residentes.

A cerimônia foi presidida pelo reitor em exercício, 
Julio Damasceno. Ao lado dele, na mesa principal do 
evento, estava a diretora-adjunta do Centro de Ciên-
cias da Saúde, Sandra Maria Pelloso; o presidente da 
Coremu, Liogi Iwaki Filho; o presidente do Conselho 
Regional de Odontologia do Paraná (CRO/PR), Roberto 
Eluard da Veiga Cavali; e o superintendente do Hospi-
tal Universitário, Maurício Chaves Junior.

A oradora da turma, Gabriela Machado Oliveira 
Terra, residente em Odontologia, destacou as 5.760 
horas/aula do curso e disse que essa carga horária 
garante aos residentes a capacitação necessária para 
atender todas as áreas envolvidas dentro do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O presidente do CRO/PR cita que a carga horária 
do curso corresponde, no mínimo, a duas vezes o nú-
mero de horas/aula de outros cursos de especialização 
conhecidos. Podendo chegar até a oito vezes mais. Ca-
vali elogiou o professor Liogi Iwaki Filho, dizendo que 
a qualidade do curso é exemplar para todo o estado.

Os cursos de especialização, na modalidade Resi-
dência Multiprofissional em Saúde, são destinados aos 
profissionais de diferentes áreas, capacitando-os para 
atuar na assistência à Urgência e Emergência, nos di-
versos níveis de atenção à Saúde, em conformidade 
com os princípios do SUS.

MERCADO

Universidade Estadual de Maringá forma                      
primeira turma de Residência Integrada
O evento contou com a presença do presidente do CRO/PR, Roberto Cavali.
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INSCRIÇÃO NOME DATA DO CRO MUNICÍPIO

PR-CD-25628 GABRIEL CRISPIM VILAR 04/12/2015 MARINGA - PR

PR-CD-11926 RAQUEL TIESSI MELCHIOR 09/12/2015 CURITIBA - PR

PR-CD-25629 CAMILA TANER GUMIELA 11/12/2015 CAMPO LARGO - PR

PR-CD-25630 RODRIGO TIOSSI 11/12/2015 LONDRINA - PR

PR-CD-25631 IGOR LUIS PETRUCI 11/12/2015 TOLEDO - PR

PR-CD-25632 JULIO CESAR RONCADA 11/12/2015 BALNEARIO CAMBORIU - SC

PR-CD-25633 DANILO FERNANDES BARBOSA 15/12/2015 FOZ DO IGUACU - PR

PR-CD-25634 LAURO HENRIQUE OLIVEIRA DE CAMPOS 16/12/2015 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25635 LORRANI BARBOSA TEIXEIRA DE CASTRO MESTRE 17/12/2015 CURITIBA - PR

PR-CD-25636 ERICA ARAUJO DE OLIVEIRA 18/12/2015 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

PR-CD-25637 THAISA PANGONI VEJAN 18/12/2015 IPORA - PR

PR-CD-25638 ANELISY FRANCINE VERSUTI LORETO 18/12/2015 MARINGA - PR

PR-CD-25639 TALITA COSTA FOSCHIANI 03/02/2016 LOANDA - PR

PR-CD-25640 ROMULO ANTUNES 03/02/2016 IMBAU - PR

PR-CD-25641 GISELE KARINE MULLER MACHADO 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25642 EDIMAR RAFAEL DE OLIVEIRA 03/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25643 PAULO GUILHERME DIAS NEGRI 03/02/2016 DOURADINA - PR

PR-CD-25644 REILAN WILHAMIS MATTOS PINHEIRO 03/02/2016 FORMOSA DO OESTE - PR

PR-CD-25645 FRANCINNI DINIZ ALVES 03/02/2016 CIDADE GAUCHA - PR

PR-CD-25646 SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS BACH 03/02/2016 PALMEIRA - PR

PR-CD-25647 RAFAEL ZANELLI BERNINI 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25648 LUANA CRISTINA DE MATOS 03/02/2016 IVAI - PR

PR-CD-25649 ALLAN DE SOUZA CARVALHO 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25650 KALLIO LEMOS 03/02/2016 IMBITUVA - PR

PR-CD-25651 CRISTIANO RIBEIRO DE LIMA 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25652 GIOVANI CERON HARTMANN 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25653 LUANA LANG TEN CATEN 03/02/2016 TOLEDO - PR

PR-CD-25654 TALITA PIASSA MAFESSONI 03/02/2016 PATO BRANCO - PR

PR-CD-25655 MARCELA CHIQUETO DE ARAUJO 03/02/2016 CAMPINA DA LAGOA - PR

PR-CD-25656 RAFAELLA FERNANDA ANGELI 03/02/2016 TOLEDO - PR

PR-CD-25657 BRUNA THAIS REUTER 03/02/2016 DEZ DE MAIO - PR

PR-CD-25658 ALEXANDRE LUIS BORTOLOTO 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25659 PATRICIA ALMEIDA DA SILVA DE MACEDO 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25660 CARLA ROSEANE ZANFRILLI 03/02/2016 UMUARAMA - PR

PR-CD-25661 VAGNER TADEU ZANELLA 03/02/2016 DOIS VIZINHOS - PR

PR-CD-25662 MITTALYS WUANA PILATTI ANDRADE E SILVA 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25663 ELISLAINE LIBER STRESKI 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25664 ALEXANDRO MOURA DE ANDRADE 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25665 FREDDY LENNON OUYAMA DA SILVA 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25666 DANIEL MILANI 03/02/2016 PEROLA DO OESTE - PR

PR-CD-25667 JULIANA MARQUES LINDENBERG 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25668 LARISSA ANDREIA BASSO 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25669 VINICIUS GIL SOSSAI 03/02/2016 DOURADINA - PR

PR-CD-25670 TAINA RODER CARDOSO 03/02/2016 SAO JORGE DO PATROCINIO - PR

PR-CD-25671 ANA LIGIA BERTONI BERNARDINELI 03/02/2016 UMUARAMA - PR

PR-CD-25672 BRUNO LUIS DA SILVA 03/02/2016 TEIXEIRA SOARES - PR

PR-CD-25673 AYNA SANTOS 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25674 NASSER REDA HAIDAR 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25675 LUIZ HENRIQUE GOMES 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25676 EDNEIA GOMES MORAES DE ALMEIDA 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25677 MARINA KOSSATZ MENEZES ALVES 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25678 CAMILA DE FREITAS 03/02/2016 TELEMACO BORBA - PR

PR-CD-25679 JACQUELINE SILVEIRA POSPICH 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25680 THAIS TIEPPO KOROLL 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25681 PATRICIA ZENERE MOHR 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25682 RENAN CESAR SAFRAIDER 03/02/2016 CRUZEIRO DO OESTE - PR

PR-CD-25683 PAMELA MALEZAM TURATTI 03/02/2016 CIDADE GAUCHA - PR

PR-CD-25684 LARISSA BRANDALISE 03/02/2016 GUARAPUAVA - PR

PR-CD-25685 CARLA CAROLINE FORMAGGI SALES 03/02/2016 PEROBAL - PR

PR-CD-25686 LEONARDO MARTINS LOPES 03/02/2016 PINHAO - PR

PR-CD-25687 JOAO ZIL GOULART JUNIOR 03/02/2016 IPORA - PR

PR-CD-25688 MARIANA VITORIANO QUEIROZ 03/02/2016 SARANDI - PR

PR-CD-25689 VANESSA VIEIRA 03/02/2016 UMUARAMA - PR

PR-CD-25690 GABRIELA NAVA SETTE 03/02/2016 FRANCISCO ALVES - PR

PR-CD-25691 ANA PAULA TRAINOTTI 03/02/2016 FRANCISCO ALVES - PR

PR-CD-25692 GABRIELLA KESIKOWSKI SKROCH 03/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25693 CAMILA PEREIRA GONCALVES 03/02/2016 UMUARAMA - PR

PR-CD-25694 STEFHANI DA SILVA ALVES 03/02/2016 UMUARAMA - PR
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SECRETARIA
INSCRIÇÃO NOME DATA DO CRO MUNICÍPIO

PR-CD-25695 HENRIQUE FAKHOURI 03/02/2016 UMUARAMA - PR

PR-CD-25696 CASSIA OLIVEIRA VIGNOTO 03/02/2016 UMUARAMA - PR

PR-CD-25697 FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA NUNES 03/02/2016 CRUZEIRO DO OESTE - PR

PR-CD-25698 LARA ARAUJO BARBOSA 03/02/2016 UMUARAMA - PR

PR-CD-25699 JANAINA EVELYN DE OLIVEIRA TORQUATO LARINI 03/02/2016 MARINGA - PR

PR-CD-25700 ANA CRISTINA DALLARMI REIS 03/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25701 LUANA SOFIA GAIARINI BOSCHIROLI 03/02/2016 UMUARAMA - PR

PR-CD-25702 ADRIANE YUMIE ENDO 03/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25703 LAIS FERNANDA PASQUALOTTO 03/02/2016 PALOTINA - PR

PR-CD-25704 FELIPE AUGUSTO MALINOSKI FRANCIO 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25705 TATIANA ORTEGA TROGLIO 03/02/2016 FOZ DO IGUACU - PR

PR-CD-25706 GUILHERME SCHMITT DE ANDRADE 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25707 SAMUEL BATTISTI 03/02/2016 TOLEDO - PR

PR-CD-25708 DEBORAH SPONCHIADO 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25709 MURILO VILA REAL SOARES 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25710 ISABELLA NEME RIBEIRO DOS REIS 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25711 ANA PAULA BUENO DE OLIVEIRA 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25712 TEILA SOUZA GONCALVES 03/02/2016 CIANORTE - PR

PR-CD-25713 ANA CAROLINA CAMBUI PEREIRA 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25714 TALYTA SASAKI JURKEVICZ 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25715 RAFAEL COZER 03/02/2016 CASCAVEL - PR

PR-CD-25716 CAROLINA SILVA SPRIZON 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25717 VICTOR AUGUSTUS MELLO DE OLIVEIRA 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25718 DENISE DA ROSA FURTADO 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25719 LETICIA SANTOS MARQUES DE SOUZA 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25720 ISABELLY BELETATTO CORREIA 03/02/2016 APUCARANA - PR

PR-CD-25721 GIOVANNA MOURA GIANGIACOMO 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25722 FLAVIA MARIA CHEFFER NORY 03/02/2016 ASSAI - PR

PR-CD-25723 CAMILA DA SILVA BUENO 03/02/2016 LONDRINA - PR

PR-CD-25724 MAIRA FERNANDA MICHELIN MANICA 03/02/2016 TOLEDO - PR

PR-CD-25725 YURI TSUYOSHI ISHIKIRIYAMA 03/02/2016 TOMAZINA - PR

PR-CD-25726 SUELEN CAROLINE RODRIGUES 03/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25727 FABIOLA DA ROSA LUZ 03/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25728 ELISANDRA MARIANO DE QUADROS 03/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25729 VANESSA ALMODOVAR 03/02/2016 PINHAIS - PR

PR-CD-25730 MICHELLE FERNANDA FAST 03/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25731 THAIS FRANZ METZLER GOMES 03/02/2016 SALTO DO LONTRA - PR

PR-CD-25732 RAFAEL PREISNER 03/02/2016 IMBITUVA - PR

PR-CD-25733 RUBIA ELISA LENZ 03/02/2016 RIO NEGRO - PR

PR-CD-25734 BRUNO PITLOVANCIV 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25735 DAPHYNNE MANOSSO SAMWAYS 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25736 ISABELLE SANTOS 03/02/2016 IRATI - PR

PR-CD-25737 LIGIA MARIA VALENTIM 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25738 PATRICIA BIANA SIQUEIRA BRAZ 03/02/2016 SANTO ANGELO - RS

PR-CD-25739 ALINE CRISTINA KAPUCHCZINSKI 03/02/2016 PRUDENTOPOLIS - PR

PR-CD-25740 JESSICA BRONOSKI 03/02/2016 ARAPOTI - PR

PR-CD-25741 THAIS MARILIA FILLUS 03/02/2016 IRATI - PR

PR-CD-25742 JESSICA MILENE MACEDO 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25743 FERNANDA MATTOS 03/02/2016 PRUDENTOPOLIS - PR

PR-CD-25744 FLAVIA MATTOS 03/02/2016 PRUDENTOPOLIS - PR

PR-CD-25745 AROLDO PAES DE ALMEIDA JUNIOR 03/02/2016 IPIRANGA - PR

PR-CD-25746 LEONARDO EURIQUEL DE ASSIS 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25747 LUCAS TAKEO WAKASUGUI 03/02/2016 FOZ DO IGUACU - PR

PR-CD-25748 CLAUDIO ROGERIO DA CRUZ 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25749 RAFAEL DE ALMEIDA CHICOSKI 03/02/2016 JARDIM PAREDAO - PR

PR-CD-25750 MARCELO MARTINS PEREIRA 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25751 ALEXANDRA MARA DE PAULA 03/02/2016 CASTRO - PR

PR-CD-25752 RANGEL LUIZ BECHER 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25753 CAROLINE MOREIRA 03/02/2016 CARAMBEI - PR

PR-CD-25754 EVELIZE DALAZOANA 03/02/2016 IVAI - PR

PR-CD-25755 JULIANA APARECIDA DE SOUZA 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25756 ISABELA PEREIRA VAZ 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25757 THOMAS ALISON MOREIRA DA SILVA 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25758 RACQUEL FRANCYNE ZYSKOWSKI 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25759 JOSIANE APARECIDA SANTOS LIMA 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25760 BIANCA APARECIDA VENANCIO LOPES RIBEIRO 03/02/2016 PONTA GROSSA - PR

PR-CD-25761 OTAVIO AUGUSTO FERREIRA NOBILE 03/02/2016 MARINGA - PR

PR-CD-25762 RAFAEL CORREIA CAVALCANTE 05/02/2016 CURITIBA - PR

PR-CD-25763 VICTOR HENRIQUE LUCAS 05/02/2016 APUCARANA - PR

PR-CD-25764 JOAO MAURICIO VIDAL DE OLIVEIRA 05/02/2016 ITABERA - SP
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INCRIÇÃO NOME DATA DO CRO DA ESP. NOME DA ESPECIALIDADE MUNICÍPIO - UF

PR-CD-7852 AMADEU GASPAR JUNIOR 03/12/2015 PROTESE DENTARIA IBIPORA - PR

PR-CD-8470 MARCELO NERY SERAFIM 03/12/2015 DISFUNCAO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL CURITIBA - PR

PR-CD-10662 CALED HAJAR TRAYA 03/12/2015 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA E IMAGINOLOGIA CURITIBA - PR

PR-CD-11586 BETHANIA BRANGIONI 03/12/2015 ORTODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-13359 KARINA YOSHII 03/12/2015 ORTODONTIA LONDRINA - PR

PR-CD-13521 KATIA REGINA DA SILVA 03/12/2015 ODONTOLOGIA DO TRABALHO CURITIBA - PR

PR-CD-13683 MARCELO OWADA 03/12/2015 IMPLANTODONTIA LONDRINA - PR

PR-CD-14173 MARCIA MADER CENI 03/12/2015 ORTODONTIA SULINA - PR

PR-CD-15024 TATIANA FREIRE DE ALENCAR 03/12/2015 ODONTOPEDIATRIA GUARATUBA - PR

PR-CD-16680 KATIA AKEMI DINIZ INOUE 03/12/2015 ORTODONTIA ENGENHEIRO BELTRAO - PR

PR-CD-16827 CAROLINE CICERI DE MORAES 03/12/2015 ORTODONTIA REALEZA - PR

PR-CD-17093 LUCIANO SADI SPESSATTO 03/12/2015 IMPLANTODONTIA FRANCISCO BELTRAO - PR

PR-CD-17108 RAFAEL PEDRO FRANKEN 03/12/2015 DENTISTICA NOVA SANTA ROSA - PR

PR-CD-17377 ANDERSON PETRAUSKAS 03/12/2015 PROTESE DENTARIA CURITIBA - PR

PR-CD-17684 MARCELO CALIXTO BARTSCH 03/12/2015 IMPLANTODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-17689 MARCOS RAMON PEREIRA 03/12/2015 IMPLANTODONTIA IVAIPORA - PR

PR-CD-18522 ANELIZE VAZ DA SILVA SANT'ANNA 03/12/2015 ORTODONTIA CAMPO LARGO - PR

PR-CD-18898 GRASIELA FELIPETTO CARDOSO 03/12/2015 ORTODONTIA MARMELEIRO - PR

PR-CD-19452 FERNANDO THALHEIMER BACCHI 03/12/2015 DISFUNCAO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL PASSO FUNDO - RS

PR-CD-19817 NASSARA MARIA SOUZA LIMA 03/12/2015 ORTODONTIA SAO MATEUS DO SUL - PR

PR-CD-20033 THAIS AGLAET MATOS MIRANDA 03/12/2015 ORTODONTIA MARINGA - PR

PR-CD-20411 NICOLAE CARVALHO DE PAULA 03/12/2015 ENDODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-20645 JAKELINE CRISTIANE DA SILVA 03/12/2015 ORTODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-20943 RAMON BLUM SANTOS 03/12/2015 PROTESE DENTARIA PONTA GROSSA - PR

PR-CD-21668 SAMIR MAHMOUD TAHA 03/12/2015 ORTODONTIA FOZ DO IGUACU - PR

PR-CD-21691 BRUNO MATHEUS MOREIRA 03/12/2015 IMPLANTODONTIA IPIRANGA - PR

PR-CD-21970 FERNANDA GOEDERT 03/12/2015 ORTODONTIA IVAIPORA - PR

PR-CD-22615 TALITA ZANIN DAMAS 03/12/2015 IMPLANTODONTIA CAMPO LARGO - PR

PR-CD-22925 MARIANA QUEIROZ BORGES CRUVINEL 03/12/2015 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS CURITIBA - PR

PR-CD-23596 KELLY CRISTINE BOCHENEK VALVERDE 03/12/2015 ENDODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-23872 GABRIELA MANFROI 03/12/2015 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA E IMAGINOLOGIA REALEZA - PR

PR-CD-6259 LIGIA FIGUEIREDO MIRANDA 07/12/2015 ENDODONTIA PARANAVAI - PR

PR-CD-19318 EDELISE NELIN BAUER 07/12/2015 ORTODONTIA RESERVA - PR

PR-CD-22725 MARCOS VINICIUS ROMAGNA 07/12/2015 IMPLANTODONTIA RIO NEGRO - PR

PR-CD-25630 RODRIGO TIOSSI 11/12/2015 PROTESE DENTARIA LONDRINA - PR

PR-CD-12667 DAISY KARINA BATISTA 18/12/2015 ORTODONTIA ROLANDIA - PR

PR-CD-12862 KLAYTON JOSE FIRMIANO 18/12/2015 IMPLANTODONTIA FOZ DO IGUACU - PR

PR-CD-13743 JEAN CARLOS TEIXEIRA 18/12/2015 IMPLANTODONTIA QUEDAS DO IGUACU - PR

PR-CD-17344 RAFAELLE DA SILVEIRA SANTOS KNIESS 18/12/2015 ORTODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-18215 RICARDO FALCAO TULER 18/12/2015 IMPLANTODONTIA MARINGA - PR

PR-CD-20886 CASSIANO ELISSON PEREIRA PINTO 18/12/2015 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS CASCAVEL - PR

PR-CD-21302 BIANCA BEHRENS 18/12/2015 PROTESE DENTARIA CURITIBA - PR

PR-CD-21903 DIORGENES FAEDO 18/12/2015 PERIODONTIA FRANCISCO BELTRAO - PR

PR-CD-21909 PRISCILLA DE FARIA 18/12/2015 IMPLANTODONTIA CASCAVEL - PR

PR-CD-21974 FLAVIANA GOMES FADEL DE CARVALHO 18/12/2015 IMPLANTODONTIA IBAITI - PR

PR-CD-22036 JOSE FELIPE GRASSI SERPA 18/12/2015 PROTESE DENTARIA MANGUEIRINHA - PR

PR-CD-22429 BRUNO RICARDO FRANCISCO TRAVESSOLO 18/12/2015 ORTODONTIA CAMPO MOURAO - PR

PR-CD-22782 MAYARA ADRIANA DA SILVA 18/12/2015 PERIODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-23823 DANILO EDUARDO CALGARO MIQUELLETO 18/12/2015 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS CURITIBA - PR

PR-CD-25583 BRUNO BORTOLETO CORA 18/12/2015 ODONTOPEDIATRIA LONDRINA - PR

PR-CD-10795 JULIANO BATISTA DO AMARAL 21/12/2015 IMPLANTODONTIA UMUARAMA - PR

PR-CD-11942 NADJA NAIRA FRAZON 21/12/2015 PROTESE DENTARIA CURITIBA - PR

PR-CD-12738 SHEILA REJANE DE AGUIAR 21/12/2015 ORTODONTIA VERA CRUZ DO OESTE - PR

PR-CD-13406 ANDERSON FAGUNDES 21/12/2015 ODONTOLOGIA DO TRABALHO CURITIBA - PR

PR-CD-14316 VIVIANE DE FATIMA DO AMARAL 21/12/2015 ORTODONTIA SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

PR-CD-17155 ANA PAULA SPONCHIADO 21/12/2015 IMPLANTODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-20208 IVERSON ERNANI COGO WOYCEICHOSKI 21/12/2015 IMPLANTODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-20208 IVERSON ERNANI COGO WOYCEICHOSKI 21/12/2015 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS CURITIBA - PR

PR-CD-20851 ANA PAULA BITENCOURT 21/12/2015 ORTODONTIA CASCAVEL - PR

PR-CD-21178 JULIANA TERASSANI 21/12/2015 PROTESE DENTARIA CASCAVEL - PR

PR-CD-21647 PAULO HENRIQUE SAID 21/12/2015 IMPLANTODONTIA MARIALVA - PR

PR-CD-22826 CARLA SALVI 21/12/2015 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS ERECHIM - RS

PR-CD-23081 PABLO ALEXANDRE ALVES SERVILHA 21/12/2015 ODONTOLOGIA LEGAL CURITIBA - PR

PR-CD-23274 NATHIELEN REGINA PRESOTTO 21/12/2015 ENDODONTIA FRANCISCO BELTRAO - PR

PR-CD-22313 ALINE MONISE SEBASTIANI 26/01/2016 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS CURITIBA - PR

PR-CD-25772 ADEMAR TAKAHAMA JUNIOR 11/02/2016 ESTOMATOLOGIA LONDRINA - PR

PR-CD-25773 AMABILE VERENA POSSEBOM JOAQUIM ACCORDI 11/02/2016 ORTODONTIA SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR

PR-CD-25778 JULIO HAJIME NOZIMOTO 11/02/2016 ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL OURINHOS - SP

PR-CD-25778 JULIO HAJIME NOZIMOTO 11/02/2016 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA E IMAGINOLOGIA OURINHOS - SP

PR-CD-5339 JOAO LUIZ AYRES BORDIN 15/02/2016 PROTESE DENTARIA LONDRINA - PR

PR-CD-10009 LILIAN APARECIDA PASETTI 15/02/2016 IMPLANTODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-12698 FERNANDA PANDOLFO 15/02/2016 IMPLANTODONTIA CASCAVEL - PR

PR-CD-12754 LETICIA CRISTINA BOLSON TRENTINI 15/02/2016 ORTODONTIA PEROLA - PR

PR-CD-17370 DANIEL DELLO MONACO MARTINS 15/02/2016 ORTODONTIA CURITIBA - PR

PR-CD-19404 WILLIAM PHILLIP PEREIRA DA SILVA 15/02/2016 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS CURITIBA - PR

PR-CD-19528 PAULO BONDARENCO NETO 15/02/2016 IMPLANTODONTIA TUPASSI - PR

PR-CD-20128 CRISTINE CHIODI VETTORI 15/02/2016 IMPLANTODONTIA CASCAVEL - PR

PR-CD-20180 LEONARDO SILVA BENATO 15/02/2016 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAIS CURITIBA - PR

PR-CD-20778 THIAGO MODOLO AZEVEDO MARTINS 15/02/2016 IMPLANTODONTIA MARINGA - PR

PR-CD-20790 ALESSANDRA DE OLIVEIRA LIPPERT 15/02/2016 SAUDE COLETIVA E DA FAMILIA TOLEDO - PR

PR-CD-21705 ANA CAROLINA FRANCISCO REBELLATO BERTOLINO 15/02/2016 ORTODONTIA LONDRINA - PR
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SECRETARIA
PR-CD-2963 ANA LEONOR BRANCHER ZIMERMANN 04/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-11262 CRISTINA KATSUMI ASSO 04/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-16375 ARETHUZA CAROLINA BROCHADO LUNA 04/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-22934 FABIO ROBERTO DE SOUZA BATISTA 04/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-12188 LUCIANO MEISTER SUMIKAWA 08/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-15907 ENZO BELTRAMI 08/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-2066 ANTONIO CONRADO SCHUHLI 10/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-14304 PAULA ZANDONAI PROSPERO 10/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-22852 NAYARA GRAZIELLE SANTOS PASCHOETO MORO 10/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-21124 ALEX SANDRO BALDISSERA 11/12/2015 TRANSFERENCIA

PR-CD-24893 VALESKA DA FONSECA DUBAS 11/12/2015 TRANSFERENCIA

PR-CD-24979 ISABELLE DIAS PALTANIN 11/12/2015 TRANSFERENCIA

PR-CD-25188 KESLEN NAISSE CENEDESE 11/12/2015 TRANSFERENCIA

PR-CD-23923 JOAO GUILHERME GOMES DE CAMARGO 14/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-23928 PEDRO HENRIQUE DA SILVA COSTA 14/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-128 WALDIR SILVA CAPOTE 16/12/2015 FALECIMENTO

PR-CD-194 ALVARO OSMAR PACKER 16/12/2015 FALECIMENTO

PR-CD-4421 JAIME BOMFIM BETTEGA 16/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-17834 BRUNO SKRONSKI TON 16/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-18427 FABIANA LANDI MORBIN 16/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-18821 JANAINA PRISCILA MIRANDA OLIVEIRA 16/12/2015 TRANSFERENCIA

PR-CD-19603 CARLA BENEDITA DOS SANTOS DIAS 16/12/2015 TRANSFERENCIA

PR-CD-21364 GLADICIR ILISEU FERREIRA 16/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-24646 MILEINE BARCELLOS MAGALHAES 16/12/2015 TRANSFERENCIA

PR-CD-2133 DIRCEU JOSE MARQUINI 17/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-22317 RODOLFO BRUNIERA ANCHIETA 17/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-13503 THAISA GABRIELLE CESTO PARUSSOLO 21/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-23852 KESIA KEIKO ASAMI 21/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-24006 BRUNA LOISE MEASSI 21/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24032 WILLIAN MARTINS REIS DA SILVA 21/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24063 LUIZ HENRIQUE PEREIRA PERAZOLO 21/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24119 LUCIMARA SPOLLADORE FELIPPE 21/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24291 THAYNNARA BRUNA KUHN ANDREU SORRENTINO 21/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24435 PETERSON LEIVA TAROCO 21/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24550 LETICIA MARIA MANZOTI 21/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-25245 THERESA CRISTINA CAWAHISA 21/12/2015 ENCERRAMENTO

PR-CD-23984 CARLOS FERNANDO SABEC GALORO 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-23985 CARLA BORRASCA 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24025 RENAN LUCAS DA SILVA PIMENTA 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24029 LUCAS MULLER VILVERT 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24129 NATIELE LORENA RUHMANN 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24183 THAIS LUCIANA VIEIRA 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24263 FABIOLA CONCEICAO RODRIGUES 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24388 GLEICIELY BEZERRA DE OLIVEIRA 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-25099 RAFAEL HENRIQUE CARVALHO GOMES 22/12/2015 CADUCIDADE

PR-CD-24027 LUIS GUILHERME DOS SANTOS 12/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24324 ARIANE BAHLS SALLES 12/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-25468 ANA PAULA DE OLIVEIRA 12/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24084 BRUNA BARCELOS FERREIRA 19/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24173 FERNANDA CONCIANI CORSO 19/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24102 ANA CAROLINA BARROSSI DE OLIVEIRA 25/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24122 BRUNO HENRIQUE RECHE FARIAS 25/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24333 DAYANA BISPO MELLO 25/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24334 VALDIRENE PORTO RIBEIRO 25/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24341 GABRIELLA CANDIAGO THOMAZI 25/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24500 JULIANA PEREIRA CIANCA 25/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24540 EMILIA SPAGOLLA 25/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24634 TIAGO FELIPE MARONEZI 25/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24155 EMYLLENE BOVINO 31/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24161 DAIANE PACHECO DE CAMPOS 31/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24421 ANA MARIA MENDOZA SOARES 31/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-24724 FERNANDA RODOY BOCCHI 31/01/2016 CADUCIDADE

PR-CD-10663 LUCIANE LISA DOS SANTOS FLARECO 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-16596 JOSE HAMILTON PEREIRA 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-17040 VINICIUS ODILON MOREIRA 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-21922 FERNANDA WANDEMBRUCK 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-22374 NAYRA BITTENCOURT ORLOWSKI 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-23099 PETRUS PEREIRA GOMES 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-23602 MOISES ACACIO DE PAULA MELLO 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-24002 JOAO DE LIMA 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-24616 OTAVIO AUGUSTO LUITZ JAROS 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-24986 CAROLINE BORSONI DE SOUZA 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-25187 ANA CAROLINA RIBEIRO GOES 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-25190 KAMYLLA MARIA COSTA PERUSSO SILVA 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-25414 CAMILA DE CASTRO PIANTA 05/02/2016 TRANSFERENCIA

PR-CD-25568 DAYANE BEATRIZ SA HOEFLING 05/02/2016 TRANSFERENCIA
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DECISÃO CRO/PR 10/2015
ESTABELECE NORMAS SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, 

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Plenário do Conselho Regional de Odontologia do Paraná – CRO/PR -, no uso de suas atribui-
ções, em especial no disposto no artigo 89, § 2° e artigo 13 do Regimento Interno;
CONSIDERANDO, o artigo 11 da Lei 4.324/64, e artigos 32 e seguintes do Decreto 68.704/71;
CONSIDERANDO, a previsão do Código de Processo Ético Odontológico, Resolução CFO-59/2004, 
em especial o artigo 27, §1º;
CONSIDERANDO, que as pessoas jurídicas que possuam como objeto social a prestação de servi-
ços odontológicos devem se inscrever no CRO/PR, sob pena de infringir o Código de Ética e a Lei 
4.324/64;
CONSIDERANDO, que a ausência de inscrição da pessoa jurídica é passível de regularização;
CONSIDERANDO, o Processo Ético Disciplinar como instrumento a favor do Conselho para bem 
cumprir suas atribuições;
RESOLVE:
Art. 1º - O serviço de fiscalização do CRO/PR, quando obtiver informação de possível infração ao 
Código de Ética relativa à pessoa jurídica prestando serviços odontológicos sem inscrição no Con-
selho de Odontologia, investigará o fato, buscando elucidar a real existência de pessoa jurídica, 
quem são seus sócios ou empresário e quais os profissionais que atuam no local.
§1º. Constatada a ausência de inscrição o Fiscal autuará os responsáveis, assinalando prazo de 
15 (quinze) dias para regularização da inscrição, bem como notificará todos os envolvidos que 
prestem serviços no local.
§2º. Regularizada a inscrição, se apenas esse fato for objeto da diligência, os Autos serão arqui-
vados, ou, se houver outras infrações não regularizadas, seguirá somente contra essas.
§3º. Os Autos não ficarão na Fiscalização por mais de 90 (noventa) dias aguardando o cumpri-
mento da autuação, exceto no caso previsto no §4º deste artigo.
§4º. Iniciado o procedimento de inscrição da pessoa jurídica, os Autos da fiscalização ficarão so-
brestados até a efetivação da inscrição ou arquivamento do procedimento pela Secretaria sem 
o registro.
§5º. Encerrada a fiscalização, persistindo a infração, encaminhar-se-á os Autos ao Departamento 
de Ética.
Art. 2º - Recebida os Autos pelo Departamento de Ética sobre infração envolvendo pessoa jurí-
dica não inscrição, notificar-se-á os profissionais que prestam serviço no local para manifestação, 
caso ainda não tenha sido ouvidos.
Art. 3º. Deferida a instauração de processo disciplinar que tenha por base infração referente a 
pessoa jurídica sem registro, regularizada a inscrição até a audiência de Conciliação e Instrução, 
será extinta a punibilidade dos denunciados, nos termos do artigo 27, §1º, f, do Código de Pro-
cesso Ético Odontológico, observado o seguinte procedimento:
I – O Presidente da Comissão de Ética, mediante parecer pela absolvição, fundado no art. 27, §1º, 
f, do Código de Processo Ético Odontológico, solicitará ao Presidente do CRO/PR a inclusão do 
processo em pauta de julgamento, sem a intimação dos denunciados, a fim de que seja aprecia-
do pelo colegiado.
II - Absolvidos os denunciados, serão intimados do acórdão pelos meios legais.
Parágrafo único: A comprovação da inscrição se dará por certidão emitida pela Secretaria do 
CRO/PR.
Art. Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrá-
rio.

Curitiba, 12 de novembro de 2015.
Aguinaldo Coelho de Farias Conselheiro — Tesoureiro   

Carmem Lucia Arrata — Conselheira-Secretária
Roberto Eluard da Veiga Cavali  — Presidente
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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
ODONTO EXCELLENCE DE CASCAVEL LTDA – CL 

2821

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho 
Regional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/
PR) nos autos do Processo Ético nº. 04/2015, contido 
no teor do acórdão lavrado transitado em julgado, 
sem interposição de recurso, faz saber que foi aplica-
da a ODONTO EXCELLENCE DE CASCAVEL LTDA – 
CL 2821, a pena de Censura Pública em Publicação 
Oficial, cumulada com pena pecuniária de 01 (uma) 
anuidade por infração ao Artigo 44 - Inciso I do Códi-
go de Ética Odontológica (Res. 118/2012).  A presente 
publicação decorre dos termos do Artigo 51, inciso III 
e Art. 57 do Código de Ética Odontológica – Resolução 
118/2012.

Curitiba (PR), 18 de fevereiro de 2016.
Roberto Eluard da Veiga Cavali, CD

Presidente do CRO/PR

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA BALVEDI LTDA – CL 2858

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Re-
gional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) 
nos autos do Processo Ético nº. 12/2015, contido no teor 
do acórdão lavrado transitado em julgado, sem interpo-
sição de recurso, faz saber que foi aplicada a CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA BALVEDI LTDA – CL 2858, a pena de 
Censura Pública em Publicação Oficial, por infração 
ao Artigo 44 - Inciso I do Código de Ética Odontológica 
(Res. 118/2012).  A presente publicação decorre dos ter-
mos do Artigo 51, inciso III do Código de Ética Odontoló-
gica – Resolução 118/2012.

Curitiba (PR), 18 de fevereiro de 2016.
Roberto Eluard da Veiga Cavali, CD

Presidente do CRO/PR

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
CD CLAUDIA ALINE PIMENTA – CRO/PR 16063

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Re-
gional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) 
nos autos do Processo Ético nº. 54/2013, contido no teor 
do acórdão lavrado transitado em julgado, sem interpo-
sição de recurso, faz saber que foi aplicada a CD CLAU-
DIA ALINE PIMENTA – CRO/PR 16063, a pena de Cen-
sura Pública em Publicação Oficial, por infração ao 
Artigo 44 - Inciso I do Código de Ética Odontológica (Res. 
118/2012).  A presente publicação decorre dos termos do 
Artigo 51, inciso III do Código de Ética Odontológica – 
Resolução 118/2012.

Curitiba (PR), 18 de fevereiro de 2016
Roberto Eluard da Veiga Cavali, CD

Presidente do CRO/PR

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
CD LUIZ HOTA NETO – CRO/PR 17887

CD HIDENOBU WATANABE – CRO/PR 3926
CD JULIE HEIDI MIYAZAKI WATANABE – CRO/PR 

21598
HS & WATANABE LTDA – CL 2234

HOTA & STEFANSKI LTDA – CL 2108

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho 
Regional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/
PR) nos autos do Processo Ético nº. 129/2012, contido 
no teor do acórdão lavrado transitado em julgado, 
faz saber que foi aplicada ao CD LUIZ HOTA NETO – 
CRO/PR 17887, CD HIDENOBU WATANABE – CRO/
PR 3926, CD JULIE HEIDI MIYAZAKI WATANABE 
– CRO/PR 21598, HS & WATANABE LTDA – CL 2234 
e a HOTA & STEFANSKI LTDA – CL 2108, a pena de 
Censura Pública em Publicação Oficial, por infra-
ção ao Artigo 34 – Inciso I, Art. 25 e Art. 35 do Código 
de Ética Odontológica (Res. 42/03) vigente à época 
dos fatos.  A presente publicação decorre dos termos 
do Artigo 51, inciso III do Código de Ética Odontoló-
gica – Resolução 118/2012.

Curitiba (PR), 18 de fevereiro de 2016.
Roberto Eluard da Veiga Cavali, CD

Presidente do CRO/PR

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
CD VITÓRIO BONACIN FILHO – CRO/PR 2925

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Re-
gional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) 
nos autos do Processo Ético nº. 76/2011, contido no teor 
do acórdão lavrado transitado em julgado, faz saber que 
foi aplicada ao CD VITÓRIO BONACIN FILHO – CRO/
PR 2925, a pena de Censura Pública em Publicação 
Oficial, por infração ao Artigo 11 – Inciso IV do Código 
de Ética Odontológica (Res. 118/12), correspondente ao 
Art. 7º, Inciso IV do Código de Ética Odontológica vigen-
te à época dos fatos.  A presente publicação decorre dos 
termos do Artigo 51, inciso III do Código de Ética Odon-
tológica – Resolução 118/2012.

Curitiba (PR), 18 de fevereiro de 2016.
Roberto Eluard da Veiga Cavali, CD

Presidente do CRO/PR
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OPINIÃO

Plano de saúde odontológica: a ilegalidade                     
no uso indiscriminado de raios-x

Grazielle Benedetti Santos

O número de empresas de con-
vênios/planos odontológicos vem 
aumentando consideravelmente, 
são grandes e lucrativas compa-
nhias que formam verdadeiros con-
glomerados. Em consequência, o 
número de vida de posse de convê-
nios aumenta a cada dia e o creden-
ciamento do profissional da saúde é 
medida que se impõe.

Contudo, antes de assinar um 
contrato de credenciamento junto 
à empresa de planos de saúde o ci-
rurgião-dentista deve tomar alguns 
cuidados, tais como consultar o CRO 
de sua jurisdição para confirmar se 
a empresa está devidamente inscri-
ta, bem como se o seu responsável 
técnico está em situação regular pe-
rante este órgão.

Também é importante observar 
se as exigências da operadora estão 
de acordo com a administração da 
sua clínica/consultório, se os princí-
pios éticos, visão, missão e valores 
se adequam aos seus.

Na sequência é recomendável 
que sempre solicite para apreciação 
prévia um minuta do contrato, para 
se aferir, entre outros, se este está 
em consonância com a legislação 
em vigor, especialmente quanto ao 
disposto na portaria n.º 453/98 da 
Anvisa, lei 9.656/1998 que dispõe 
sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde, código de 
defesa do consumidor lei federal n.º 
8.078/1990, código de ética odon-
tológica resolução n.º 118/2012 do 
CFO e, principalmente, se atenta 
para o previsto na resolução n.º 
102/2010, também do CFO, ordena-
mento que veda a exigência do uso 
indiscriminado de raios-x, visando 
a comprovação de procedimentos 
odontológicos.

Infelizmente, não é raro que se 

verifique no escopo destes instru-
mentos cláusula que prevê como 
obrigação do profissional que anexe 
a documentação a ser encaminhada 
ao plano para o devido pagamento 
exames radiográficos iniciais e fi-
nais, medida esta que não merece 
prosperar, pois conforme se denota 
da resolução n.º 102/2010, emitida 
pelo CFO, é vedado o uso indiscri-
minado de raios-x com finalidade 
exclusivamente administrativa. Isso 
porque se o procedimento não traz 
nenhum benefício direto à saúde 
do paciente, tratando meramente 
de uma simples comprovação da 
realização de procedimentos odon-
tológicos por exigência das opera-
doras, além de expor a população 
a riscos que poderiam ser evitados, 
pois é sabido que a exposição exces-
siva aos raios-x traz inúmeros male-
fícios à saúde. Ademais, esse risco 
poderia ser facilmente evitado pe-
las operadoras mediante contrata-
ção de um perito ou de um auditor.

A exigência indiscriminada de 
raios-x se trata em suma de con-
duta exigida ilegalmente por algu-
mas operadoras, conduta esta que 
fere a ética do cirurgião-dentista, 
ao colocar em dúvida a idoneidade 
de seus atos profissionais. Cabe ao 
cirurgião-dentista quando diante 
desta conduta ilegal e antiética de-
nunciar a operadora aos CROs, para 
que tomem as providências neces-
sárias, que garantam o cumprimen-
to da legislação em vigor.

As denúncias éticas deverão ser 
devidamente instruídas com docu-
mentos que retratem a irregulari-
dade na conduta das operadoras 
para que seja possível a instaura-
ção da competente ação ética e até 
mesmo adoção de outras medidas 
que visem a salvaguardar os direi-

tos éticos dos cirurgiões-dentistas. É 
necessário que o profissional tenha 
farta documentação sobre todos os 
procedimentos que envolvem o seu 
relacionamento com a operadora, 
tais como contrato de credencia-
mento, guias de tratamento odon-
tológico, prontuário do paciente, 
cópia das comunicações mantidas 
com a operadora, dentre outros.

Insta destacar que constatada a 
existência de glosas é fundamental 
que o cirurgião-dentista questione 
formalmente o setor responsável 
pelo indeferimento, auditoria, pois 
é seu direito tomar conhecimento 
dos fatos e se manifestar, apresen-
tando recursos administrativos ne-
cessários ao caso.

As denúncias devem ser enca-
minhadas para a sede do CRO/PR, 
aos cuidados da Comissão de Ética.

Grazielle Benedetti Santos, advogada, OAB/PR 
70.731. E-mail: grazielle@benedettimarques.com.br
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 DESPESAS GERAIS DO CRO/PR - 2016 JAN/16 % FEV/16 % NOV/15 %

1 Água (Apenas da Sede)  R$ 387,87 0,12%  R$ 181,74 0,05%  R$ 569,61 0,08%

2 Aluguel das regionais  R$ 10.331,39 2,88%  R$ 10.331,39 1,50%

3 Apoio ABOs / Associações / Congressos / Eleição - Material de Divulgação 0,00%  R$ -   0,00%

4 Aquisição Bens Moveis Sede e Regionais- licit. 0,00%  R$ -   0,00%

5 Combustível  Frota do CRO/PR  R$ 3.995,01 1,21%  R$ 326,90 0,09%  R$ 4.321,91 0,63%

6 Condomínio Regionais  R$ 1.560,90 0,47%  R$ 5.596,58 1,56%  R$ 7.157,48 1,04%

7 Correios (Malotes/Correspondências/Revista/Eleição)  R$ 8.644,07 2,62%  R$ 5.750,50 1,60%  R$ 14.394,57 2,09%

8 Despesas Aquisição de Materiais Expediente  R$ 438,28 0,13%  R$ 1.117,32 0,31%  R$ 1.555,60 0,23%

9 Despesas com limpeza das regionais e Sede  R$ 935,00 0,28%  R$ 1.554,01 0,43%  R$ 2.489,01 0,36%

10 Despesas com Funcionários / Estagiários (Salários /Férias/ 13ºSal /Rescisões/ Diárias / Ajuda de Custo -Uniforme)  R$ 89.370,52 27,10%  R$ 112.389,97 31,30%  R$ 201.760,49 29,29%

11 Despesas com segurança (alarme/monitoramento)  R$ 650,84 0,18%  R$ 650,84 0,09%

12 Despesas pequenas(agua,carimbos,lanches, Fotos p/Fisc, Pedágio, Sistema de Entrega, Cursos, Seguros, Produtos Copa e Cozinha, 
Vacinas, Diversos)  R$ 826,66 0,25%  R$ 1.746,22 0,49%  R$ 2.572,88 0,37%

13 Processo Trabalhista 0,00%  R$ -   0,00%

14 Diárias Conselheiros  R$ 25.795,00 7,82%  R$ 15.075,00 4,20%  R$ 40.870,00 5,93%

15 Jetton  R$ 3.015,00 0,91%  R$ 3.350,00 0,93%  R$ 6.365,00 0,92%

16 Ajuda de Custo - Reembolso - Conselheiros 0,00%  R$ -   0,00%

17 Ajuda de Custeio Quilometragem - Conselheiros  R$ 501,60 0,15%  R$ 718,30 0,20%  R$ 1.219,90 0,18%

18 Reembolso Pagamentos - Conselheiros / Convidados 0,00%  R$ -   0,00%

19 Diárias Convidados  R$ 536,00 0,16%  R$ 2.144,00 0,60%  R$ 2.680,00 0,39%

20 Ajuda de Custeio Quilometragem - Convidados  R$ 345,40 0,10%  R$ 1.098,95 0,31%  R$ 1.444,35 0,21%

21 Ajuda de Custo  - Membros de Comissões/Convidados 0,00%  R$ -   0,00%

22 Encargos Sociais - INSS, FGTS, Pis demais impostos  R$ 49.201,80 14,92%  R$ 65.495,87 18,24%  R$ 114.697,67 16,65%

23 Publicidades - Imprensa Oficial  R$ 160,00 0,04%  R$ 160,00 0,02%

24 Eventos - (Rádios, Jornais,Som,Iluminação, Outdoors, TV, Coquetel)  R$ 385,00 0,12% 0,00%  R$ 385,00 0,06%

25 Gráfica (Impressões Revistas), Impressos, Serv. Jornalista  R$ 4.820,00 1,46%  R$ 5.524,00 1,54%  R$ 10.344,00 1,50%

26 Locação de maquinas funcionais Sede do CRO/PR  R$ 1.817,40 0,55% 0,00%  R$ 1.817,40 0,26%

27 Locação de vagas estacionamentos - Sede e Regionais  R$ 378,57 0,11%  R$ 499,53 0,14%  R$ 878,10 0,13%

28 Locação de veículos  R$ 7.269,38 2,20%  R$ 7.269,38 2,02%  R$ 14.538,76 2,11%

29 Energia Elétrica Sede e Regionais - Copel  R$ 1.464,39 0,44%  R$ 6.152,38 1,71%  R$ 7.616,77 1,11%

30 Médico do Trabalho  R$ 648,36 0,20%  R$ 648,36 0,18%  R$ 1.296,72 0,19%

31 Mensalidade Cartão Ponto / Servidor /ACP/ Internet/Sistema Depto Ética, RH, Fiscalização, Jurídico e Cursos e Site  R$ 2.081,49 0,63%  R$ 3.281,49 0,91%  R$ 5.362,98 0,78%

32 Reembolso Pagamentos em Duplicid/Indev/Remido/Cancel./ Transf.-CFO  R$ 342,29 0,10%  R$ 342,29 0,05%

33 Pagamento em Juízo - Devolução de Anuidades  R$ 6.515,41 1,98% 0,00%  R$ 6.515,41 0,95%

34 Passagens /  Translado  R$ 11.397,63 3,46%  R$ 11.284,74 3,14%  R$ 22.682,37 3,29%

35 Plano Assistência Médica - Unimed  R$ 18.261,97 5,54%  R$ 16.865,52 4,70%  R$ 35.127,49 5,10%

36 Plano Assistência Odontológica - Den tal Uni  R$ 619,84 0,17%  R$ 619,84 0,09%

37 Serviços Gerais Sede e Regionais (Jardim/Eletricista/Manut.)  R$ 8.265,00 2,51%  R$ 3.482,50 0,97%  R$ 11.747,50 1,71%

38 Uniformes - Ajuda de Custo 0,00%  R$ -   0,00%

39 Sucumbências  R$ 2.105,48 0,64%  R$ 1.501,38 0,42%  R$ 3.606,86 0,52%

40 Suprimento de Fundos (Sede e Regionais)  R$ 5.200,00 1,58%  R$ 6.700,00 1,87%  R$ 11.900,00 1,73%

41 Tarifas, taxas, Custas Judiciais, Sistemas Jurídico  R$ 2.173,82 0,66%  R$ 1.368,67 0,38%  R$ 3.542,49 0,51%

42 Taxi / Locação de Transportes  R$ 2.579,57 0,78%  R$ 1.835,88 0,51%  R$ 4.415,45 0,64%

43 Telefones Fixo-Celulares-Internet Móvel e Fixo-Sede /Regionais / Conselheiros e Fiscais  R$ 10.104,50 3,06%  R$ 6.670,58 1,86%  R$ 16.775,08 2,44%

44 Vale Alimentação  R$ 55.683,68 16,89%  R$ 47.037,28 13,10%  R$ 102.720,96 14,91%

45 Vale transporte / Vale Combustível Func.  R$ 3.030,08 0,92%  R$ 10.344,20 2,88%  R$ 13.374,28 1,94%

46 Total Despesas no Mês  R$ 329.734,84 100%  R$ 359.115,61 100%  R$ 688.850,45 100%

47  Total Receitas no Mês   R$ 1.043.601,76  R$ 1.059.315,02  R$ 2.102.916,78 

Relatório de despesas 
e receitas - CRO 2016

Dr. Aguinaldo Coelho de Farias
Conselheiro Financeiro
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• Delegacia Regional de Cascavel
Delegado(a): CD André Lazaro Gonçalves Pirolla - CRO 17.716
Rua Minas Gerais, 2.566 - Sala 11 – 1.º andar – Centro Clínico Empresarial Vitalle. 
CEP: 85812-035 - Fone: (45) 3038-5454
E-mail: reg_cascavel@cropr.org.br
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h45
• Delegacia Regional de Foz do Iguaçu
Delegado(a): CD André Luiz Ribas Vieira - CRO 11.157
Rua Almirante Barroso, 1.293 – Sala 304, Condomínio Pedro Basso
CEP: 85851-010 - Fone: (45) 3027-3131
E-mail: reg_foz@cropr.org.br
Horário de funcionamento: Terça, quinta e sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h às 17h45 - Segundas e quartas sem atendimento ao público.
• Delegacia Regional de Francisco Beltrão
Delegado(a): CD Rodrigo Manfroi - CRO 13.794
Av. Julio Assis Cavalheiro, 494 – 6º andar - Sala 61, Edifício Trade Center
CEP: 85601-000 - Fone: (46) 3524-0047
E-mail: reg_beltrao@cropr.org.br
Horário de funcionamento: Terça, quinta e sexta-feira, das 8h às 12h e
das 13h às 16h45 - Segundas e quartas sem atendimento ao público.
• Delegacia Regional de Guarapuava
Delegado(a): CD Ellen Cristhie Fae - CRO 7.064
Av. Senador Pinheiro Machado, 2.073 – 4º andar - Sala 401. Edifício Samoara - Centro
CEP: 85010-100 - Fone: (42) 3035-3232
E-mail: reg_guarapuava@cropr.org.br
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h45.
• Delegacia Regional de Londrina
Delegado(a): CD João Noivo Henriques - CRO 2.862
Av. Tiradentes, 501 - sala 602 – Torre I – Edifício Twin Tower
CEP: 86070-545 - Fone: (43) 3026-7272
E-mail: reg_londrina@cropr.org.br
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h45.
• Delegacia Regional de Maringá
Delegado(a): CD Edson Betazzi - CRO 978
Rua Santos Dumont, 2.166 – Sala 705
CEP: 87050-100 - Fone: (44) 3031-8999 - Fiscalização: (44) 3031-2602
E-mail: reg_maringa@cropr.org.br
Horário de funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h45.
• Delegacia Regional de Paranaguá
Delegado(a): CD Marco Antonio Sato - CRO 7.265
Av. Artur de Abreu, 29 – 8º andar, sala 7, Edifício Condomínio Palácio do Café
CEP: 83203-210 - Fone: (41) 3038-6200
Horário de funcionamento: Terça, quinta e sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h às 17h45 - Segundas e quartas sem atendimento ao público.
• Delegacia Regional de Pato Branco
Delegado(a): CD José Ricardo Pereira Martins - CRO 19.312
Rua Tapajós, 305 - Sala 105 – Edifício Comercial Itália
CEP: 85501-030 - Fone: (46) 3225-4280
Horário de Funcionamento: Terça, quinta e sexta-feira, das 8h às 12h
e das 13h às 16h45 - Segundas e quartas sem atendimento ao público.
• Delegacia Regional de Ponta Grossa
Delegado(a): CD Giselle Caos Tatim - CRO 6.433
Pç. Marechal Floriano Peixoto, 42 - Sala 3 - Centro
CEP: 84010-680 - Fone: (42) 3027-2828
E-mail: reg_pontagrossa@cropr.org.br
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h45.
• Delegacia Regional de Santo Antônio da Platina
Delegado(a): CD José Mário Domingos Fraiz - CRO 15.141
Rua Rui Barbosa, 567 – 10º andar- Sl. 1.002, Cond. Empresarial Palácio do Comércio
CEP: 86430-000 - Fone:  (43) 3534-2352
E-mail: reg_platina@cropr.org.br
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h45.
• Delegacia Regional de Umuarama
Delegado(a): CD Ricardo Mendes Lavado - CRO 7.187
Rua Des. Munhoz de Melo, 3.800 sala 801 - 8º andar, Edifício Centro Comercial
CEP: 87501-180 - Fone:  (44) 3623-4119
E-mail: reg_umuarama@cropr.org.br
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h45

Endereços
Delegacias Regionais do CRO/PR

Endereço para devolução

Conselho Regional de Odontologia (CRO/PR)

Avenida Manoel Ribas, 2.281 | Mercês
CEP 80810-000 | Curitiba-PR

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h45
Telefone (41) 3025-9500 | 0800-6009500

Agora com atendimento online 
no site www.cropr.org.br


