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Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze 1 

horas, no Conselho Regional de Odontologia do Paraná, sito à Avenida 2 

Manoel Ribas, n° 2281, na cidade de Curitiba, Estad o do Paraná, foi aberta a 3 

reunião da Comissão de Comunicação e Integração CROPR – Cirurgião 4 

Dentista conforme convocação, com presença dos CDs Handrey Prosdócimo, 5 

Isabelle Weiss e Geili de Brito e do funcionário César Sella. Como pauta 6 

foram discutidos os seguintes itens: Conversamos sobre a importância 7 

de delegar tarefas e estabelecermos as funções dos participantes da comis-8 

são a fim de que os objetivos sejam melhor traçados e alcançados. Falamos 9 

sobre as pautas para a Revista e determinamos que cada um irá sugerir 10 

algumas. Citei a Bichectomia como pauta importante. "Missão, visão e valores 11 

na Odontologia" também foi citado como pauta. Uma contra capa com tópicos 12 

importantes para os colegas se interessarem a pesquisar foi citado e lembra-13 

do nesta reunião pelo César. Outro objetivo citado pelo César foi a seleção e 14 

comunicação com parceiros para o Conselho. A rede de farmácias PanVel foi 15 

citada pela Geili como sendo de interesse geral. Todos concordaram com a 16 

possível parceria. A Geili lembrou que os funcionários da farmácia perguntam 17 

se o cliente é da Unimed (a qual oferece parceria), por exemplo, para que 18 

clientes possam obter o desconto. Falei da dificuldade em se comunicar com 19 

a classe através do site e do Facebook que têm alcance maior com postagens 20 

patrocinadas. Os dentistas não têm interesse em buscar informação, desta 21 

forma todo empenho em se obter bons parceiros seria em vão. A ideia de os 22 

funcionários oferecerem e perguntarem se o cliente é dentista e faz parte do 23 

Conselho, seria interessante.  César citou a amplitude do beneficio (se esten-24 

de para a familia?), e da importância de se estabelecer normas para ser 25 

"parceiro CRO-Pr".  Falou também que o Presidente Aguinaldo não 26 

quer expor o site como sendo "trampolim de publicidade" como o que aconte-27 

ceu com a Gazeta. Nada mais havendo a discutir, declarou-se encerrada a 28 

reunião, da qual, eu Isabelle Weiss, secretariei e lavrei a presente ata, que vai 29 

assinada por mim e pelos demais presentes. 30 


