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ApucaranaCornélio Procópio

No dia 29 de março Curitiba faz mais um aniversário.
Em fevereiro, no dia 15, foi o município de Cornélio 

Procópio e em janeiro, no dia 28, Apucarana.

Cidades do Paraná
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Palavra dO Presidente

 Vivemos tempos difíceis em nosso país. Não, não estou me referindo às intem-
péries climáticas que têm assolado o Brasil, causando morte e destruição, deixando 
milhares de pessoas desabrigadas e ceifando vidas. Estou falando da crise moral e ética 
pela qual passamos.

Estamos vivendo um tempo que o “ter” sobrepuja em muito o “ser”. A tão conhecida 
“lei do Gérson” de levar vantagem em tudo parece ter tomado conta de muitos. Ou pior a 
lei da selva: cada um por si, passando por cima de relacionamentos, amizades, se é que 
algum dia elas foram verdadeiras, violando as próprias consciências em prol de alguma 
vantagem, seja ela financeira ou profissional, quebrando paradigmas éticos de há muito 
estabelecidos. Procurando manter suas posições custe o que custar.

Esta crise não escolhe raça, credo, ideologia ou sexo. Ela está em todo lugar.  Dia-
riamente tomamos conhecimento de práticas imorais, ilegais e antiéticas na vida pública 
do estado e do país. Após os fatos virem à tona na imprensa, surgem às explicações mais 
descabidas possíveis: como criança quando pega em alguma falta, ouvimos dos atores 
envolvidos: eu não sabia, não tinha conhecimento, já devolvi o que peguei e outras que tão 
bem conhecemos. Moradores de rua são queimados e espancados, e os autores quando 
pegos dizem que foi uma brincadeira. Por sinal de péssimo gosto. Pessoas que têm orien-
tação sexual diferente da maioria são agredidas em plena via pública sem nenhum motivo.

Uma parcela expressiva da população assiste reality shows em que os princípios mais 
comezinhos da moral são to-
talmente desprezados. 

E não são somente as 
pessoas que estão tomadas 
por esta falta de ética, por 
esta busca desenfreada do 
ter. Também instituições, e 
infelizmente entre elas al-
gumas educacionais, que 

proclamam aos quatro ventos que têm princípios éticos e morais, que formam cidadãos 
conscientes, em um discurso recheado de belas palavras, mas que na prática atuam de 
forma antiética, dissociando totalmente o discurso da prática.

 Infelizmente esta crise também assola a nossa classe. Todos os dias o Conselho 
recebe denúncias de propagandas antiéticas, padrões de comportamento ilegais realizados 
por Cirurgiões-Dentistas.

Propagandas que dão entender a população que a saúde bucal é uma mercadoria 
que está à venda em prateleiras de supermercado. Oferecendo tratamentos, sem saber da 
necessidade da população. Praticando terapias não condizentes com as patologias apre-
sentadas pelos pacientes.

Como é possível instituir uma terapia sem a realização de um diagnóstico? Como 
podemos informar o valor de algo sem sabermos o que o paciente realmente necessita?

Como disse é a luta do ter sobre o ser. A grande oferta de serviços odontológicos sem 
a correspondente demanda de procura, nos grandes centros, leva a essa busca desespe-
rada de “clientes”. Os pacientes passam então a ser tratados como clientes. Esquecem os 
que se valem deste tipo de propaganda que o Cirurgião-Dentista trata com seres humanos, 
e que como tal devem ser respeitados.

Como diz o publicitário Nizan Guanaes, em crônica que a revista do CRO reproduz 
nesta edição, na página 7: “Não paute sua vida nem sua carreira pelo dinheiro. Seja fasci-
nado pelo realizar, que o dinheiro virá como consequência”.

tempos difÍCeis

PRESIDENTE DO CRO/PR

roberto Cavali

O nosso paciente nos procura em busca de solução 
para seus problemas bucais, e devemos oferecer a ele a 
nossa melhor técnica, nosso conhecimento e tudo que es-
tiver ao nosso alcance para devolver a ele sua saúde bucal 
ou ajudar a preservá-la.

Não é por meio de mídia que vamos resolver os pro-
blemas bucais que assolam a população brasileira. Preci-
samos de políticas públicas concretas que ofereçam aos 
Cirurgiões-Dentistas condições de se estabelecerem em 
municípios pequenos, distribuindo de forma equânime os 
profissionais da Odontologia por todos os rincões deste 
Brasil. Necessitamos urgentemente a criação da carreira de 
estado para os Cirurgiões-Dentistas.

O poder público que oferece tratamentos de alta com-
plexidade na área médica, a custos elevados, não proporcio-
na a esta mesma população, por exemplo, implante dentá-
rio, que tem um custo infinitamente menor. Ao resolvermos 
problemas bucais da população estaríamos prevenindo ou-
tras patologias sistêmicas, fato sobejamente comprovado.

Faço um apelo aos colegas, jamais desistamos de 
nossa luta em prol da melhoria da qualidade da saúde bucal 
de nossos semelhantes, de nossa luta por uma Odontologia 
ética, sem aliciamento de pacientes, com respeito ao co-
lega, aos pacientes e as leis que regem a nossa profissão.

O CRO/PR está inteiramente envolvido nesta luta por 
um Brasil mais Ético e mais Justo para todos.

 
Quero aproveitar este espaço para agradecer a tur-

ma de formandos de Odontologia da PUCPR que colaram 
grau em janeiro de 2011, pela tocante homenagem com 
que fui distinguido. De todo o meu coração meu muito 
obrigado.
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secretaria de saúde
Dr. Léo Kriger, coordenador de 
Odontologia da Secretaria de Saúde, fala 
das expectativas do novo governo para o 
setor no Paraná.

02  Palavra do Presidente
O presidente do CRO/PR, Dr. Roberto Cavali, 
mostra a importância da ética na profissão de 
Cirurgião-Dentista.

04  Prestando contas
 O Conselheiro Tesoureiro, Dr. Edson Milani de 
Holanda, apresenta o relatório de receitas e 
despesas 2010/2011.

26  administração
Aproximadamente 30% dos diretores das 
Regionais de Saúde do estado do Paraná são 
da área de Odontologia.

23  Comissão de Ética
Em 2010, total de 239 processos tramitaram 
pela Comissão de Ética. Confira as áreas com 
maiores queixas.

ÍndiCe

A Revista CRO Paraná é uma publicação com distribuição gratuita e dirigida, com 

tiragem de 12.000 exemplares, editada pelo Conselho Regional de Odontologia 

do Paraná, com sede na Av. Manoel Ribas, 2.281 - Santa Felicidade - Curitiba - 

PR - CEP 80810-000 | Fone: (41) 3025-9500 | E-mail: revista@cropr.org.br | Site: 

www.cropr.org.br

Comissão editorial da revista:

Presidente: Dr. Antonio Ferelle

secretário: Henrique Arns de Oliveira

membros: Aguinaldo Coelho de Farias, Carlos Alberto Herrero de Morais, 

Guilherme Romano Salgado, Jussara Mara Salgado Ribeiro e Jussara Mendes 

Dias Massarelli

Jornalista responsável: Helio Marques | Registro profissional: 2524/10/82

Colaboração: Rafael Adamowski

Os artigos assinados não refletem, necessariamente, a opinião da publicação. 

Para sugerir matérias e enviar correspondências, entre em contato com Fernanda 

Salema Sanches - contatorevista@cropr.org.br.

fotos da capa: Divulgação.

impressão: Gigapress.

Projeto gráfico:

      Tel.: (41) 3233-7533

e
xP

e
d

ie
n

te

      Tel.: (41) 3233-7533

Os CeOs do Paraná
Estado conta, desde 2004, 
com Centros de Especialidades 
Odontológicas que contribuem 
para melhorar saúde bucal da 
população.

10

dr. luiz Pilotto
Professor-Doutor Luiz Fernando 
Boros conta a trajetória de vida do 
Professor-Doutor Luiz Pilotto, que 
morreu no final do ano passado.

08 16
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dr. edson milani de Holanda
Conselheiro Tesoureiro

RELAtÓRiO DE DESPESAS
E rECEITaS - Cro/Pr

PrestandO COntas

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal - Projeto SB Bra-
sil 2010 - realizada pelo Ministério da Saúde, mostrou uma 
sensível melhora no perfil da saúde bucal do brasileiro. 
Houve redução de 26% da incidência de cárie em crian-
ças de 12 anos desde 2003 e também o crescimento de 
31% para 44%, do número de crianças que nunca tiveram 
cárie na vida. Isso significa que 1,4 milhão de crianças não 
têm nenhum dente cariado atualmente - 30% a mais que 
em 2003.

Essa mesma realidade se constata também na faixa 
etária dos 15 aos 19 anos, que teve queda do CPO (sigla 
para dentes cariados, perdidos e obturados) ainda maior, 
passando de 6,1 em 2003, para 4,2 este ano - uma redu-
ção de 30%. São 18 milhões de dentes que deixaram de 
ser atacados pela cárie. Entre os adolescentes, 87% não 
tiveram perda dentária. A necessidade de prótese parcial 
(substituição de um ou alguns dentes) entre os adolescen-
tes caiu 50%.

A pesquisa foi realizada em 177 municípios com 38 mil 
pessoas de diferentes grupos etários, e aponta também 
melhora no acesso da população adulta aos serviços.

SAÚDE BUCAL 
melhorou

No final do ano passado, no dia 17 de dezembro, o CRO/
PR recebeu a visita de Michele Caputo Neto, hoje Secretário de 
Saúde do Paraná, que mesmo não tendo assumido o cargo na 
época, se colocou totalmente à disposição do Conselho. Na oca-
sião foi recebido pelos conselheiros Claudenir Rossato e Carlos 
Alberto Herrero de Morais, CD Paulo Affolter Filho, conselheiro 
Abrilino de Souza Ramos, CD Wellington Menyrval Zaitter, conse-
lheiro Antonio Ferelle e pelo presidente Roberto Cavali.

visita michele Caputo

ano 2010 
Mês receita   despesa 
JANEIRO   374.133,22   355.895,15 
FEVEREIRO 982.173,97   278.862,04 
MARÇO   701.234,00   579.629,08 
ABRIL   775.020,00   675.044,89 
MAIO  322.470,00   345.360,27 
JUNHO   142.700,00   406.750,17 
JULHO   151.390,00   477.794,27 
AGOSTO   164.110,00   382.944,01 
SETEMBRO  115.850,00   519.626,17 
OUTUBRO   106.668,00   367.112,14 
NOVEMBRO   81.904,00   564.719,46 
DEZEMBRO   138.840,00   396.489,36 
Total  4.056.493,19   5.350.227,01 
Média Mensal das Receitas 338.041,10  
Média Mensal das Despesas  445.852,25 

ano 2011 
Mês receita   despesa 
JANEIRO  576.294,00   435.443,98 
FEVEREIRO * 892.885,00   117.572,09 
MARÇO    
ABRIL    
MAIO   
JUNHO    
JULHO    
AGOSTO    
SETEMBRO   
OUTUBRO    
NOVEMBRO    
DEZEMBRO    
Total  1.469.179,00   553.016,07 
Média Mensal das Receitas 734.589,50  
Média Mensal das Despesas  276.508,04  
* Mês Fevereiro lançado até o dia 17/02/2011
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COmissãO de gestãO PÚBliCa

COntrOle sOCial:

Uma palestra realizada na Associação 
Comercial e Industrial de Paranavaí (Aciap) 
abordou o tema Emergências Odontológi-
cas. O palestrante foi o Dr. Gustavo Farah, 
professor de farmacologia da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM). 

O evento foi realizado em parceria entre 
o CRO/PR, o núcleo setorial de Odontolo-
gia da Aciap e a ABO de Paranavaí, no dia 
20 de agosto de 2010, com a presença da 
representante municipal, Dra. Jaqueline Dal 
Pra, da CD Núbia Dantas e do advogado 
Alexandre Mazzetto. 

Na ocasião, o Dr. Carlos Alberto Herrero 
de Morais, presidente da Comissão de To-
mada de Contas do CRO/PR, também es-
teve presente e falou sobre Ética na Odon-
tologia com o tema Prevenir para não Punir. 

 Segundo ele, o objetivo das palestras 
foi de levar informação para o CD, com a 
finalidade de orientar e prevenir para não 
precisar punir. 

A participação dos cidadãos nas deci-
sões das políticas públicas tem garantia na 
Constituição de 1998, que visa a cada vez 
mais ao bem-estar da população, consa-
grando assim a participação do cidadão 
brasileiro nesse processo.

 O Controle Social pode ser exercido pelo 
cidadão individualmente ou de forma organi-
zada; assim a instituição dos Conselhos de 
Saúde e seu funcionamento são condições 
essenciais para que os recursos aplicados 
na área da saúde sejam recebidos pelos es-
tados e municípios. 

 Eles são oriundos do governo federal, 
para ser aplicados nas mais diversas ações, 
atuando na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde, 
nos aspectos financeiros, fiscalizando e de-
cidindo sobre o uso das verbas do SUS.

 Assim, baseados na Lei n.º 8.142/90, 
criam-se os Conselhos de Saúde estabele-
cidos por lei municipal, estadual e federal, 

com características de um órgão colegiado, 
deliberativo e permanente do Sistema Único 
de Saúde, em cada uma das esferas de go-
verno, integrantes do Ministério da Saúde, da 
Secretaria de Estado da Saúde, do Distrito 
Federal e dos municípios.

 Os Conselhos de Saúde são formados 
por representantes de usuários, de trabalha-
dores de saúde, de prestadores de serviços 
e gestores do sistema, sendo esses conse-
lheiros os porta-vozes das instâncias da so-
ciedade que representam.

 Podemos, nós Cirurgiões-Dentistas, par-
ticipar nas Conferências de Saúde, nas ses-
sões plenárias e como membros integrantes 
nas diversas Comissões representando nos-
sa categoria profissional e nossas entidades.

CrO/Pr promove EvENtO Em PARANAvAÍ

até onde avançamos?
Sua participação 
É imPOrtante                                                                                                                                       

Assim, a Comissão de Gestão Pública 

do CRO/PR solicita a todos os profissionais, 

nos 399 municípios do estado do Paraná 

que participam dos Conselhos Municipais 

de Saúde, como trabalhadores de saúde, 

que entrem em contato com o Conselho 

Regional de Odontologia do Paraná – CRO. 

Isso pode ser feito pelo e-mail comissões@

cropr.org.br, enviando dados como cidade, 

nome e entidade que representa, para que 

possamos nos preparar para 10.ª Confe-

rência Estadual de Saúde, de 20/10/11 a 

22/10/11, cujo tema é: SUS, PATRIMÔNIO 

DO POVO BRASILEIRO e, consequente-

mente, teremos que participar das Confe-

rências Municipais, cujo prazo encerra-se 

em 07/08/11. 
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1 - Na abertura do evento explicações sobre 
o objetivo da palestra.

2 - Dr. Gustavo Farah abordou o tema 
Emergências Odontológicas.

3 - O evento foi em parceria entre o CRO/PR, 
ABO Paranavaí e Aciap.
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OPiniãO

gerson i. Köhler*

CIRURGIÕES-DENTISTAS E DEMANDAS JUDICIAIS

Os profissionais da Odontologia, tal 
qual os da Medicina, estão cada vez mais 
expostos a demandas jurídicas, na justiça 
comum e demandas éticas, junto aos CROs. 
Parece estar havendo um cenário de litigiosi-
dade, cada vez mais intenso, na área da saú-
de, da qual somos parte integrante.

 As demandas judiciais costumam ser de 
cunho reparatório a pacientes, considerados 
sempre como hipossuficientes em relação ao 
profissional de saúde. 

Isto considerado, os profissionais preci-
sam estar preparados para enfrentar estes 
novos tempos que se instalaram – definitiva-
mente – após a vigência da nova Constituição 
Federal e principalmente do Código de Defesa 
do Consumidor. 

 O amparo legal aos chamados ‘consu-
midores’ – e nossos pacientes, embora haja 
divergências tanto jurisprudenciais quanto 
doutrinárias, são enquadrados nesta cate-
goria – aumentou sobremaneira a partir dos 
anos 90 do recente século passado. 

 Não se pode deixar de citar o fato de que 
fazem parte deste amparo, os benefícios da 
chamada justiça gratuita, utilizada por muitos 
pacientes em suas demandas judiciais, inclu-
sive – em muitos casos - por aqueles que não 
se enquadram como ‘pobres’ na acepção ju-
rídica do termo, pois há uma lei que determi-
na a não-exigibilidade da comprovação desta 
condição quando solicitada. 

 Isto acaba por gerar um fato curioso – que 
tem um viés diverso do costumeiro – pois tais 
pacientes, via de regra geral ficam protegidos 
contra a perda do processo e suas conse-
quências. Nestes casos – de demandas in-
fundadas - o Cirurgião-Dentista acaba, mes-
mo que vencedor da causa, tendo que arcar 
– entre outros - com todo o desgaste e custos 
financeiros havidos com advogados e perícias, 
mesmo tendo razão.

 O preparo para uma posição consciente 
perante a situação atual de litigiosidade come-
ça - além de todas as regras de nosso Código 

de Ética Odontológica – pela zelosa geração do prontuário odontológico, em 
todas as especialidades e especialmente em Ortodontia e Ortopedia Facial, 
nas quais o tratamento, via de regra geral, costuma ser de longa duração.

 Isto tudo sem esquecer jamais do Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE), exigido por lei.

 Ainda sobre o prontuário, existem dúvidas sobre a quem ele pertence, se 
ao paciente ou se ao profissional. Há, no entanto, duas correntes antagôni-
cas que tratam sobre a questão, uma pró-paciente e outra pró-profissional. 
Na dúvida, concordamos ser correto afirmar que o prontuário (não estamos 
aqui falando dos exames complementares e documentação) é propriedade 
intelectual do Cirurgião-Dentista e como tal ele é detentor do mesmo e do 
sigilo profissional que lhe é inerente.

 No entanto, em caso de demandas judiciais, ele (o prontuário) será com-
partilhado por ambos: o autor (paciente) e o demandado (profissional).

Estudiosos da matéria informam, nesse sentido – do preparar-se para 
a defesa - que o prontuário é revestido de tamanha dignidade que não é 
admissível qualquer negligência ou menos-caso em sua geração, manipu-
lação e utilização. Ele é peça importantíssima em casos de litígio.

 Vale citar – nestas breves considerações - uma recente tese de douto-
ramento defendida na USP, em São Paulo, onde foi abordado um assunto 
voltado à chamada ‘odontologia defensiva’ e também a uma prática clínica 
de baixo risco inerente aos diversos procedimentos odontológicos. É um as-
sunto sobre o qual muito há a falar e ao qual acrescentamos a necessidade 
de colocar-se a par da chamada ‘gestão do risco’ na atividade profissional.

 Feitas estas considerações, que – obviamente - em termos jurídicos não 
se esgotam em tão poucas palavras, pode-se concluir dizendo que é preciso 
estar vigilante nestas questões todas para que não se chegue à situação 
similar – de litigiosidade - a que ocorre no Estados Unidos da América, não 
só na Odontologia, como em todas as áreas da saúde.

 Finalizando, recomendamos – a quem interessar-se mais pelas consi-
derações feitas neste artigo - que os assuntos enfocados podem ser amplia-
dos, em maior profundidade e conteúdo, por meio de pesquisa na Internet, 
sempre levando em conta o necessário grau de credibilidade das fontes 
acessadas. 

 Mas, isto fica no âmbito da sua decisão e necessidade, caro leitor.

de importância
Algumas considerações

*Gerson I. Köhler é Cirurgião-Dentista (Ortodontia e Ortopedia Facial) 

e Advogado, pós-graduando em Direito Médico – UniCuritiba. Con-

tatos: kohler1@uol.com.br
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*Nizan Guanaes, publicitário e presidente do Grupo ABC. 

Este artigo foi publicado originalmente no jornal Folha de 

São Paulo, de 8/2/2011.

Sou, com frequência, chamado a fazer palestras para turmas de forman-
dos. Orgulha-me poder orientar jovens em seus primeiros passos profissionais. 

Há uma palestra que alguns podem conhecer já pela web, mas queria 
compartilhar seus fundamentos com os leitores da coluna. 

Sempre digo que a atitude quente é muito mais importante do que o co-
nhecimento frio. 

Acumular conhecimento é nobre e necessário, mas sem atitude, sem 
personalidade, você, no fundo, não será muito diferente daquele persona-
gem de Charles Chaplin apertando parafusos numa planta industrial do sé-
culo passado. 

É preciso, antes de tudo, se envolver com o trabalho, amar o seu ofício 
com todo o coração. 

Não paute sua vida nem sua carreira pelo dinheiro. Seja fascinado pelo 
realizar, que o dinheiro virá como consequência. 

Quem pensa só em dinheiro não consegue sequer ser um grande bandi-
do ou um grande canalha. Napoleão não conquistou a Europa por dinheiro. 
Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro.

E, geralmente, os que só pensam nele não o ganham. Porque são inca-
pazes de sonhar. Tudo o que fica pronto na vida foi antes construído na alma. 

A propósito, lembro-me de um diálogo extraordinário entre uma freira 
americana cuidando de leprosos no Pacífico e um milionário texano. O milio-
nário, vendo-a tratar dos leprosos, diz: “Freira, eu não faria isso por dinheiro 
nenhum no mundo”. E ela responde: “Eu também não, meu filho”. 

Não estou fazendo com isso nenhuma apologia à pobreza, muito pelo 
contrário. Digo apenas que pensar e realizar têm trazido mais fortuna do 
que pensar em fortuna. 

Meu segundo conselho: pense no seu país. Porque, principalmente hoje, 
pensar em todos é a melhor maneira de pensar em si. 

Era muito difícil viver numa nação onde a maioria morria de fome e a 
minoria morria de medo. Hoje o país oferece oportunidades a todos. 

A estabilidade econômica e a democracia mostraram o óbvio: que ricos 
e pobres vão enriquecer juntos no Brasil. A inclusão é nosso único caminho. 
Meu terceiro conselho vem diretamente da Bíblia: seja quente ou seja frio, 
não seja morno que eu vomito. É exatamente isso que está escrito na carta 
de Laodiceia.

É preferível o erro à omissão; o fracasso ao tédio; o escândalo ao vazio. 
Porque já li livros e vi filmes sobre a tristeza, a tragédia, o fracasso. Mas 
ninguém narra o ócio, a acomodação, o não fazer, o remanso (ou narra e fica 
muito chato!).

Colabore com seu biógrafo: faça, erre, tente, falhe, lute. Mas, por favor, 
não jogue fora, se acomodando, a extraordinária oportunidade de ter vivido. 

OPiniãO

Tenho consciência de que cada homem 
foi feito para fazer história.

Que todo homem é um milagre e traz em si 
uma evolução. Que é mais do que sexo ou di-
nheiro. Você foi criado para construir pirâmides 
e versos, descobrir continentes e mundos, ca-
minhando sempre com um saco de interroga-
ções numa mão e uma caixa de possibilidades 
na outra. Não dê férias para os seus pés. 

Não se sente e passe a ser analista da 
vida alheia, espectador do mundo, comenta-
rista do cotidiano, dessas pessoas que vivem 
a dizer: “Eu não disse? Eu sabia!”. 

Toda família tem um tio batalhador e bem 
de vida que, durante o almoço de domingo, 
tem de aguentar aquele outro tio muito inte-
ligente e fracassado contar tudo o que faria, 
apenas se fizesse alguma coisa. 

Chega dos poetas não publicados, de em-
presários de mesa de bar, de pessoas que 
fazem coisas fantásticas toda sexta à noite, 
todo sábado e todo domingo, mas que na 
segunda-feira não sabem concretizar o que 
falam. Porque não sabem ansiar, não sabem 
perder a pose, não sabem recomeçar. Porque 
não sabem trabalhar. 

Só o trabalho lhe leva a conhecer pessoas 
e mundos que os acomodados não conhece-
rão. E isso se chama “sucesso”. 

Seja sempre você mesmo, mas não seja 
sempre o mesmo. 

Tão importante quanto inventar-se é rein-
ventar-se. Eu era gordo, fiquei magro. Era cria-
tivo, virei empreendedor. Era baiano, virei tam-
bém carioca, paulista, nova-iorquino, global.

Mas o mundo só vai querer ouvir você se 
você falar alguma coisa para ele. O que você 
tem a dizer para o mundo?

nizan guanaes*

estúpido
Não é dinheiro,
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HOmenagem

Foram quase 60 anos dedicados ao 
magistério superior, ensinando Patologia, divi-
didos entre a Universidade Federal do Paraná 
e a Pontifícia Universidade Católica do Para-
ná. Foi o idealizador e fundador do Curso de 
Odontologia da PUCPR em 1977. Foi membro 
fundador do Conselho Regional de Odonto-
logia CRO/PR. Morreu aos 89 anos de idade 
no dia 14 de dezembro de 2010. Graduou-se 
em Odontologia pela Faculdade de Medicina 
do Paraná em 1945. Casou-se com Alice Rutz 
com quem teve 4 filhos. A Educação para o 
Professor Pilotto era um tema sempre atual. 
Para assistir a uma aula do Professor Pilotto 
não bastava apenas o aluno estar presente na 
sala de aula, obrigatoriamante, teria também 
que estar conectado na mesma frequência do 
pensamento do Professor Pilotto. Suas aulas 
não eram do tipo expositivas clássicas, eram 
aulas dialéticas, em que o aluno teria que sa-
ber dialogar e discutir. Estudou endodontia, 
mas, abraçou a Patologia e dizia que a “Pa-
tologia era o eixo mestre do conhecimento 
científico das Ciências da Saúde”. Dava uma 
especial atenção à Patologia Geral, principal-
mente, aos distúrbios circulatórios e na Pato-
logia Bucal às anomalias do desenvolvimento 
dos dentes. Colocou nas aulas práticas o uso 
do microscópio para a visualização de lâminas 
histológicas dando uma nova visão e novos 
conceitos na formação acadêmica do aluno 
de Odontologia e para o futuro Cirurgião-Den-
tista. Sem dúvida nenhuma o Professor Pilotto 
foi um expoente no ensino da Patologia dentro 
da Odontologia.

Paranista e poeta, defendia as causas paranaenses, exaltava o símbolo 
do Paraná - o Pinheiro. Publica em 1979 com o título “Símbolo”, composição 
poética a duas vozes que na última estrofe conclui: “Bendita seja a gleba onde 
nasce o pinheiro que do alto, no ar se perde e esse gigante belo a dominar 
a selva com seu madeiro, verde, louvado seja”. Publicou o Livro “Pinheiro: 
Árvore Inspiração” que é uma coletânea de autores que escreveram sobre o 
pinheiro do Paraná. Foi Presidente do Centro de Letras do Paraná.

Pintor e artista: admirador das artes plásticas, principalmente, as de Arthur 
Nizio, Theodoro De Bona, Langue de Morretes, Estanislau Traple. Organiza 
o Primeiro Salão de Belas Artes do Paraná. Em sua residência de veraneio 
na Prainha no litoral paranaense, tinha a inspiração pictórica, pinta aquarela 
sobre papel, a praia, o mar, as canoas, as pedras, a vegetação, em belas 
marinhas. Fez uma exposição individual na Galeria de Artes Nina Barontini em 
Curitiba. Produz outras obras em óleo sobre tela, desenhos.

Religioso, relatou a viagem com sua esposa Dona Alice à Terra Santa com 
profunda devoção à Deus, descreveu os locais sagrados com clareza de um 
conhecedor das Sagradas Escrituras. Escreveu e publicou o livro “Orações 
Ecumênicas” quando fez parte do Rotary Clube.

Na sala dos professores no segundo andar do atual Prédio Histórico da 
Universidade Federal do Paraná com vista para a Praça Santos Andrade 
quando o corpo docente da disciplina se reunia, na época formado pelo Pro-
fessor Pilotto, o responsável pela disciplina de Patologia Aplicada, Professor 
Carlos Ordonez Gambus, Professor Assistente de Ensino, e eu o Professor 
Auxiliar de Ensino, conversar com o Professor Pilotto não era cansativo sequer 
monótono. Sempre ele queria contar as descobertas da vida, as experiências 
pessoais, os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Nos últimos anos 
dedicou-se às atividades da Academia Paranaense de Odontologia.

Muitos alunos tiveram a satisfação de tê-lo como professor e aprovei-
taram os conhecimentos transmitidos, muitos profissionais Cirurgiões-Den-
tistas tiveram a satisfação de tê-lo como Presidente na Associação Brasilei-
ra de Odontologia – Seção - Paraná, como colega e amigo, mas, ninguém 
pode negar a sua importância dentro da Odontologia, seu papel de mestre 
e educador nas universidades. No conjunto de Salas da Disciplina de Pato-
logia Bucal do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná, 
no Jardim Botânico, a sala de Histopatologia recebeu o nome de “Sala de 
Histopatologia Professor Dr. Luiz Pilotto”, homenagem dada em vida. Ficam 
os escritos, publicações e a saudade.

Por Professor-Doutor Luiz Fernando Boros

A história
dO PrOfessOr-dOutOr 

luiZ PilOttO
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Em fevereiro, a Cielo anunciou, em 
parceria com a CRO/PR, uma iniciativa 
inovadora para os Cirurgiões-Dentistas: 
a possibilidade de aceitação dos cartões 
de crédito e débito das bandeiras Visa, 
MasterCard  e Amex para o pagamento 
de consultas e procedimentos odontoló-
gicos. Para isso, a Cielo oferece hoje di-
versas opções de tecnologia – POS Fixo 
ou móvel (GPRS), aplicativo Cielo Mobile 
(para aparelhos Apple – iPhone, iPod tou-
ch e iPad) e o Multi EC, que possibilita 
a inclusão de até 30 CDs em um único 
terminal, ideal para consultórios compar-
tilhados. 

 Para se credenciar, consulte as con-
dições especiais enviando um e-mail para 
novosmercados@cielo.com.br. A aprova-
ção do cadastro está sujeita à aprovação 
pelo CRO/PR e as condições financeiras 
são válidas apenas para novas afiliações.

 Dentre as diversas vantagens no mo-
mento da adoção desta tecnologia de 
pagamentos com cartão, os CDs creden-
ciados à Cielo terão a possibilidade de, 
com segurança e agilidade nos proces-
samentos de suas transações, aumentar 
a receita e diminuir a inadimplência da 
modalidade pagamento com cheques; 
financiar próteses, implantes e tratamen-
tos clínicos sem impactar no capital de 
giro, e financiar por meio do CDC em até 
48 vezes com recebimento em D+1, ou 
em 10 vezes no cartão de crédito.

 Os dados do pagamento são crip-
tografados e nenhuma informação do 
cartão fica armazenada no celular, o que 
garante um pagamento mais tranquilo 
por parte do consumidor e agilidade para 

teCnOlOgia

Tela inicial do aplicativo 

da Cielo que funciona nos 

aparelhos Apple.

Parceria entre CRO/PR e Cielo permite pagamentos de consultas 
e procedimentos odontológicos com cartões de crédito

Dinheiro de plástico

os profissionais liberais que possuam os 
aparelhos iPhone, iPad e iPod touch.

 Para utilizar essa solução é necessá-
rio baixar o aplicativo na App Store, loja 
de aplicativos da Apple. O download, gra-
tuito no lançamento, pode ser feito direta-
mente do iPhone, iPod touch, do iPad por 
meio da App Store da Apple, ou pelo sof-
tware iTunes, para aqueles que preferirem 
baixar o arquivo pelo computador e de-
pois transferi-lo para o dispositivo móvel. 

 Após a instalação, o profissional 
deve se credenciar na Cielo. Em seguida, 
pode começar a efetuar as vendas pelo 
seu iPhone, iPod touch ou iPad com a 
simples inserção do montante da venda, 
número de parcelas, número do cartão 
de crédito, data de validade e código de 
segurança. Na semana do lançamento o 
aplicativo ficou como o mais baixado na 
categoria “Finance”. Foram mais de 20 
mil downloads. 

Para se credenciar, 
consulte as condições 
especiais enviando 
um e-mail para 
novosmercados@cielo.
com.br. A aprovação 
do cadastro está 
sujeita à aprovação 
pelo CRO/PR.

 A Cielo possui moderno parque bra-
sileiro de equipamentos (com média de 
1,7 ano) e uma rede com cerca de 1,140 
milhão de estabelecimentos ativos (con-
siderados aqueles que efetuaram transa-
ções nos terminais da Cielo nos últimos 
60 dias), cobrindo 98,1% do território 
nacional.



10 l   Revista CRO

infraestrutura

Em 2004, o então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva inaugurou em Londrina o pri-
meiro Centro de Especialidades Odontoló-
gicas (CEO), do estado do Paraná. Desde 
então, o atendimento especializado no setor 
representa a melhoria contínua da qualidade 
da saúde bucal da população. 

A preocupação com as pessoas que 
dependem dos serviços do Sistema Único 
de Saúde (SUS) é o grande motivo do Pro-
grama Brasil Sorridente, a que estão ligados 
os CEOs. Em seis anos, o número de muni-
cípios beneficiados no estado chegou a 44. 

Ainda este ano, mais cidades receberão 
novos centros de especialidade. No dia 28 

de fevereiro, o CEO de Santo Antônio da 
Platina entra em ação. Ainda está prevista a 
implantação nos municípios de Ubiratã, Pato 
Branco, Dois Vizinhos e Bandeirantes.

O coordenador nacional de Saúde Bucal 
do Ministério da Saúde e professor de Odon-
tologia e Saúde da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), Gilberto Pucca, afirma que 
só em 2010, R$ 4,5 milhões foram destina-
dos aos CEOs paranaenses. “Desde o iní-
cio, já foram realizadas mais de um milhão 
de consultas. São atendidos 349 municípios, 
o que corresponde a 88% das cidades do 
estado, e 37% da população, que encontra 
o benefício”, diz ele. 

Participantes do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), os 
CEOs estão adaptados, segundo Pucca, 
para oferecer a população os serviços de 
diagnóstico bucal, com ênfase no diagnós-
tico e detecção do câncer de boca, perio-
dontia especializada, cirurgia oral menor dos 
tecidos moles e duros, endodontia e aten-
dimento aos portadores de necessidades 
especiais.

Moacir Paludetto, assessor técnico CD da 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal, expli-
ca que as especialidades atendidas represen-
tam um grande ganho à população. “Desde 
então os procedimentos especializados em 

Os CEOs do Paraná

O coordenador nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Pucca, com o prefeito Luciano Ducci, em recente encontro 

realizado em Curitiba.
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Moacir Paludetto, 
assessor técnico da 

Coordenação Nacional 
de Saúde Bucal.

Centro de Especialidades Odontológicas construídos 
no estado têm contribuído para melhorar o nível da 
saúde bucal da população
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municípios do Paraná que contam 
com os Centros de especialidades 
Odontológicas 

Apucarana - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde
Apucarana - UBS Central - Municipal
Arapongas
Arapoti
Araucária
Cambé
Campo Mourão
Candói
Cascavel - Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná

Cerca de 15 mil pessoas a partir de 40 anos já passaram 
pelas clínicas odontológicas da prefeitura de Curitiba, desde ou-
tubro do ano passado para fazer o exame preventivo de câncer 
bucal. E esse número só tende a crescer. 

 É que mais 26 novos equipamentos públicos de saúde serão 
inaugurados em Curitiba até o final de 2011. Entre eles um Cen-
tro de Especialidades Odontológicas. “As obras são a resposta 
da prefeitura para o crescimento populacional e de suas deman-
das”, diz o prefeito Luciano Ducci. 

O novo CEO - o terceiro da prefeitura – funcionará nas proxi-
midades do terminal de ônibus do Carmo, na Regional Boquei-
rão. A exemplo do que hoje acontece no CEO Rosário, no Centro, 
e no Sylvio Gevaerd, no Portão, o CEO Hauer oferecerá consultas 
especializadas aos pacientes encaminhados pelos dentistas das 
clínicas odontológicas das unidades de saúde de Curitiba.

saúde bucal quadruplicaram, contribuindo 
para uma redução significativa de extrações 
dentárias. Cerca de 650 mil dentes deixaram 
de ser extraídos neste período”, diz ele. 

Para 2011, a meta é ampliar as estatísti-
cas. “Com o acréscimo do número de CEOs 
teremos a ampliação do acesso à Odonto-
logia especializada que, aliada ao aumento 
da cobertura populacional das equipes de 
saúde bucal, na Estratégia Saúde da Famí-
lia, fortalecerá a rede de atenção em saúde 
bucal no estado”, afirma. 

O primeiro atendimento ao paciente é 
responsabilidade dos profissionais da aten-
ção básica, que encaminham aos centros 
especializados apenas casos mais comple-
xos. No Paraná, são 1.195 equipes em atu-
ação. Os recursos aplicados no serviço são 

fruto de parceria entre o governo federal, es-
tados e municípios. 

Aos CEOs tipo I, que contam com três 
cadeiras odontológicas, são destinados 
mensalmente R$ 6,6 mil para manutenção e 
R$ 40 mil em parcela única para implanta-
ção, que corresponde aos investimentos em 
reformas, aquisição de equipamentos e am-
pliação do espaço físico. CEOs tipo II, com 
quatro ou mais cadeiras, recebem R$ 8,8 
mil e R$ 50 mil para implantação. Nos cen-
tros de especialidades tipo III, que possuem 
uma quantidade mínima de sete cadeiras, os 
recursos correspondem a R$ 15.400,00 de 
custeio e R$ 80 mil para instalação.

 Segundo estatísticas recentes do Minis-
tério da Saúde, o câncer bucal e a ausência 
de dentes são os problemas mais graves da 

Curitiba terá terceiro CEO

Paciente faz exame preventivo no CEO Rosário, em Curitiba.

atÉ final dO anO

saúde bucal do brasileiro. Atualmente, 75% 
dos idosos são desdentados. Este mesmo 
problema representa um índice de 30% dos 
adultos com idade entre 30 a 44 anos. Mas 
a ausência dentária não é exclusividade de 
adultos e idosos. Aproximadamente cinco 
mil adolescentes aumentam estes dados, e 
não têm prótese na boca. A estimativa é de 
que oito milhões de pessoas necessitam de 
prótese dentária no país.

 Para amenizar esta situação, também 
há a instalação em várias localidades dos 
Laboratórios Regionais de Prótese Dentária 
(LRPD), que são unidades próprias do mu-
nicípio ou terceirizadas, credenciadas para 
confecção de próteses totais, parciais remo-
víveis e prótese coronária/intrarradiculares e 
fixas/adesivas. 

Castro
Cianorte - Consórcio Intermunicipal de Saúde
Colombo
Colorado - Consórcio Intermunicipal de Saúde
Cornélio Procópio
Curitiba (2)
Foz do Iguaçu
Guarapuava - Consórcio Intermunicipal de Saúde
Guarapuava 
Ibiporã
Irati
Jacarezinho
Laranjeiras do Sul
Londrina - Universidade Estadual de Londrina
Maringá - Consórcio Intermunicipal de Saúde
Maringá  - Universidade Estadual de Maringá

Medianeira
Palmital
Paranavaí - NIS II Central Paranavaí
Paranavaí - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde
Pato Branco - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde
Ponta Grossa (3)
Rolândia
Santa Terezinha de Itaipu
Santo Antônio da Platina
São José dos Pinhais
São Miguel do Iguaçu
Toledo
Umuarama - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde
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Santo Antônio da Platina ganha CeO
Autoridades estiverem presentes na abertura do Centro de Especialidades 
que tem a meta de melhorar a saúde bucal da população da região

Com instalações espaçosas e agradáveis, os 
funcionários do novo Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), inaugurado no município de 
Santo Antônio da Platina, no norte do estado, têm 
agora um ambiente adequado para prestar servi-
ços odontológicos para a população da região. O 
CEO, que é do nível I, atenderá as especialidades 
de bucomaxilofacial, diagnóstico bucal, periodon-
tia, portadores de necessidades especiais, endo-
dontia e consultório bebê clínica. As instalações 
contam com quatro consultórios, sala de reuniões, 
coordenação, refeitório, laboratório de prótese, 
expurgo-esterilização e sala de raios-X. 

Estiveram presentes na solenidade o coorde-
nador Nacional de Saúde Bucal, Gilberto Pucca, o 
diretor da 19.ª Regional de Saúde, Antonio Carlos 
Setti, que representou os doutores Leo Kriger e 
Michele Caputo Neto, da Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná; e a Dra. Lazara Rezende, coor-

denadora da Macrorregional de Londrina do CRO/
PR, que representou o Dr. Roberto Cavali, presiden-
te do Conselho no estado. Compareceram ainda a 
prefeita da cidade, Dra. Maria Ana Guimarães Pom-
bo, o presidente da Câmara Municipal, Dr. Cesar 
Camargo; a secretária municipal de saúde, Luciva-
ne Gouvêa Delfino, a coordenadora de Saúde Bucal 
e a coordenadora do CEO, Dra. Jussara Mendes 
Dias Massarelli. “É um momento importante para 
a Odontologia onde tantos representantes da ca-
tegoria estiveram presentes em uma inauguração”, 
disse a prefeita da cidade durante o seu discurso. 

Os Centros de Especialidades Odontológi-
cas fazem parte do programa Brasil Sorridente, 
e o tratamento oferecido é uma continuidade do 
trabalho realizado pela rede de atenção básica. 
Nos municípios que estão na Estratégia Saúde da 
Família, o tratamento é realizado pelas equipes de 
saúde bucal.

CrO/Pr PrOmOve ações na região de Londrina
Em busca de integração e fortalecimento na profissão, e proporcionar informação ao Cirurgião-
Dentista, o CRO/PR realiza diversas atividades na Macrorregional

Representantes do CRO/PR estiveram em visi-
ta ao Procon de Londrina.

Tesoureiro, Dr. Edson Milani de Holanda; se-
cretário Dr. Aguinaldo Coelho de Farias; co-
ordenadora da macrorregional, Dra. Lazara 
Rezende; presidente do CRO/PR, Dr. Roberto 
Cavali; delegada de Londrina, Dra. Norma 
Nabuti; palestrante Dr. Fernando Benedetti; 
representante do CROPrev; presidente da Co-
missão de Ética, Dr Rossato; e presidente da 
Comissão de Tomada de Contas, Dr. Carlos 
Alberto Herrero de Morais.

Visita ao Promotor Paulo C. V. Tavares, em Londrina.

Mais de 80 pessoas participaram da palestra 
em Londrina. 

Atividade de Apucarana: De-
legado de Apucarana, Paulo 
Utaka Yoshii; conselheiros, 
Presidente do CRO/PR; pa-
lestrante Dr. André Benedetti 
de Oliveira, Coordenadora 
da Macro Regional de Lon-
drina, e demais conselheiros.

 A aposentadoria do Cirurgião-Dentista foi tema de pa-
lestras realizadas em Londrina, no dia 11 de novembro de 
2010. Na cidade, mais de 80 pessoas estiveram presentes 
no evento. No mesmo dia, ocorreu a visita ao Procon-PR. 
Nesta oportunidade, o presidente do CRO/PR, Dr. Roberto 
Cavali, entregou ao coordenador da atividade um exemplar 
do Código do Consumidor editado pelo Conselho, e fez 
considerações sobre a propaganda envolvendo a prática 
Odontológica.

Em 2011, no dia 24 de fevereiro, o Promotor de Justiça 
e Direitos Constitucionais da Saúde Pública e Saúde do Tra-
balhador de Londrina, Dr. Paulo César Vieira Tavares, tam-
bém recebeu a visita do presidente do Conselho, acompa-
nhado pela coordenadora da macrorregional, Dra. Lázara 
Rezende, e pelo conselheiro Claudenir Rossato. Na ocasião 
foi entregue uma cópia da Decisão (Liminar/Antecipação da 
Tutela) e discutida a importância da Odontologia na promo-
ção da saúde da população.

Ainda no dia 24, durante a 
noite, ocorreram na cidade de 
Apucarana as palestras sobre 
Aposentadoria do Cirurgião-Den-
tista, ministradas pelo advogado 
Dr. André Benedetti de Oliveira e 
representante da CRO Previdên-
cia, que contou com a participação 
de aproximadamente 50 pessoas.
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Dr. Gilberto Pucca e Dra. Jussa-
ra Mendes Dias Massarelli, coor-
denadora do CEO.
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O diretor da 19.ª Re-
gional de Saúde, Dr. 
Antonio Carlos Setti, e 
a coordenadora da Ma-
crorregional de Londrina 
do CRO/PR, Dra. Lázara 
Rezende.
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Recentemente o CRO/PR constatou uma 
prática que fere os princípios do Código de Ética 
Odontológica. A divulgação de preços de pro-
cedimentos Odontológicos por parte de alguns 
profissionais em sites de vendas coletivas, siste-
ma que se popularizou no Brasil. 

Hoje a estimativa é de que existam quase 
mil sites com esse sistema de vendas. Funcio-
na assim: o anunciante que normalmente vende 
um produto a R$ 100,00, disponibiliza-o por R$ 
50,00, a metade do preço. Mas isso só é pos-
sível porque é estabelecido um número mínimo 
de clientes. Se este número for atingido no prazo 
estipulado pelo site, a oferta passa a valer. Caso 
contrário, não.

Os interessados então recebem um cupom 
virtual, normalmente enviado por e-mail. Com ele 
o cliente comprova a compra e ganha o descon-
to na loja que ofereceu o produto. Normalmente 
os sites de compras coletivas trazem as informa-
ções mais relevantes para os usuários bem à vis-
ta, tais como tempo que falta para a oferta expirar 
e quantos já foram vendidos, dentre outros itens.

Mas e quando esses produtos colocados 
à venda são procedimentos Odontológicos, li-
gados à saúde das pessoas? O CRO/PR vê na 
prática ilegalidades e publicou, no mês de feve-
reiro, esclarecimento em jornal de grande circu-
lação no estado para alertar a população para 
os riscos de adquirir tratamento bucal nessas 
condições. 

O presidente do Conselho, Dr. Roberto Ca-
vali, explica que todos os profissionais devem 
consultar o Código de Ética Odontológica antes 
da inserção de propagandas. Outra forma de 

agir dentro da conduta adequada é se informar no CRO sobre qual a le-
galidade deste tipo de propaganda. Uma primeira medida adotada pelo 
Conselho foi a solicitação encaminhada aos sites para que não divulguem 
a venda de tratamentos Odontológicos. 

A conscientização, segundo Cavali, é um processo que começa cedo. 
“O respeito à ética é uma forma de vida que passa muito além dos muros 
da universidade. Ela vem da educação recebida no lar, no convívio com os 
familiares, nos exemplos vistos na comunidade, nas pessoas que estão 
expostas à mídia. Enfim é um conjunto de aprendizados que nós todos 
devemos ter desde o nosso nascimento até a nossa morte”, afirma ele. 

Mas com o objetivo de reforçar a atenção dos futuros profissionais, o 
Conselho também está ligado às universidades. “O CRO mantém pales-
tras nos cursos de Odontologia que nos convidam para falar sobre a ética 
odontológica”, completa.

O presidente alerta sobre a necessidade de a população estar cons-
ciente da situação, e agir de forma correta quando necessitar do serviço 
de um Cirurgião-Dentista. “O tratamento Odontológico é cuidado com a 
saúde. Desta forma é preciso primeiro passar por uma consulta com um 
profissional que fará o diagnóstico dos problemas do paciente, para depois 
instituir o tratamento necessário”, explica Cavali. Ele exalta a questão do 
consumismo impulsivo que pode derivar de um anúncio, o que pode resul-
tar em um serviço sem necessidade e prejudicar a saúde do consumidor.

O CRO/PR já age com a meta de coibir que a situação se repita. Além 
da nota oficial publicada em jornal, as informações também aparecem no 
site do Conselho, que também enviou e-mails aos Cirurgiões-Dentistas do 
Paraná. “Quanto aos profissionais que infringiram o Código de Ética estão 
sendo processados administrativamente pelo Conselho. Também envia-
mos aos sites de desconto notificações extrajudiciais informando sobre a 
ilegalidade, pois estão sendo coniventes”, explica Cavali. 

Os profissionais que transgridem o Código de Ética estão sujeitos 
às penas previstas em lei, que correspondem desde uma advertência 
confidencial até a cassação do exercício profissional (Veja na páginas 
15 desta edição alguns exemplos de profissionais que estão com pro-
cessos administrativos).

Existe ainda a necessidade de estar atento que outras formas de publi-
cidade do serviço também são ilegais. “Saúde não pode ser comprada em 
prateleiras, e cada caso é um caso diferente, não podendo ser tabelado, 
sem ser realizado o diagnóstico”, ressalta o presidente. E este problema 
não é exclusividade dos Cirurgiões-Dentistas paranaenses. A partir disso, o 
Conselho Federal de Odontologia apoia todas as iniciativas dos CROs que 
enfrentam esse problema. 

Uma reunião está prevista para ser realizada em Brasília e contará com 
a participação de todos os presidentes de regionais, para o debate de ou-
tras medidas que podem ser tomadas para coibir esses tipos de anúncio, 
que podem lesar a população.

ferindO O

Código de Ética
Conselho faz alerta aos profissionais sobre divulgação 
de anúncios em sites de vendas coletivas

O respeito à ética é 
uma forma de vida que 
passa muito além dos 
muros da universidade.
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COmuniCadOs OfiCiais

DECISÃO CRO/PR Nº 03/2011

O Presidente do Conselho regional de Odontologia do 
Paraná e sua diretoria executiva, no uso de suas atribuições 
legais que lhe conferem a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, 
regulamentada pelo Decreto Lei nº 68.704, de 03 de junho de 1971, 
em especial no disposto no artigo 89, § 2° e artigo 13, inciso IV, do 
Regimento Interno;

COnsiderandO, o art. 2º da Lei 5.081 de 24/08/66 que diz 
que o exercício da Odontologia só é permitido ao cirurgião-dentista 
habilitado por escola ou faculdade oficial reconhecida, após o 
registro do diploma na diretoria do ensino superior;

COnsiderandO, o art. 1º da Consolidação das Normas para 
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia que diz que estão 
obrigados os cirurgiões-dentistas ao registro no Conselho Federal 
e à inscrição nos Conselhos Regionais de Odontologia em cuja 
jurisdição estejam estabelecidos ou exerçam suas atividades;

COnsiderandO, o Art. 44, inciso III, da Lei 9.394 de 
20/12/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que diz 
que a educação superior abrangerá cursos e programas de pós-
graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 
candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam as 
exigências das instituições de ensino;

COnsiderandO, o Art. 44, inciso IV, da Lei 9.394 de 20/12/96 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que diz que a 
educação superior abrangerá cursos e programas de extensão, 
abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em 
cada caso pelas instituições de ensino;

COnsiderandO, as disposições da Lei 11.788, de 25 de 
setembro de 2008 - Lei de Estágio;

deCidem:

Art.1º. A prática clínica em pacientes por acadêmicos de 
Odontologia somente é permitida dentro das diretrizes e plano 
pedagógico da instituição de ensino superior, seja no regular curso 
de graduação seja em atividades e cursos de extensão oferecidos 
pela instituição de ensino superior ou dentro do programa de estágio, 
neste último caso obedecida as disposições da Lei 11.788/08, sendo 
considerado exercício ilegal da profissão o atendimento a pacientes 
fora dessas situações.

§1º. Aqueles que oferecerem estágio, atividades, programas 
ou cursos de extensão a acadêmicos de Odontologia, que envolva 
prática clínica de atendimento a pacientes, fora das diretrizes e plano 
pedagógico de instituição de ensino superior ou programa de estágio 
em desconformidade com as determinações da Lei 11.788/08, 
comete infração ética, sujeitando-se as sanções decorrentes da 
conduta.

§ 2º. Todos os profissionais da área odontológica que 
coordenar, lecionar, ou de qualquer formar concorrer para as 
condutas proibidas, indicadas no parágrafo anterior, sujeitar-se-ão 
as sanções éticos disciplinares daí decorrentes. 

Art. 2º. A participação de acadêmicos de Odontologia em cursos 
de pós-graduação lato ou estrito sensu, cursos de aperfeiçoamento, 
atualização e outros, destinados a graduados, conforme dispõe a 
Lei 9394/96, que envolva prática clínica de atendimento a pacientes, 
viola os preceitos éticos odontológicos, sujeitando-se aqueles que 
concorrerem para a infração as devidas sanções.

Art. 3º. A presente Decisão entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.

Curitiba, 11 de fevereiro de 2011.

 edson milani aguinaldo Coelho roberto eluard
 de Holanda  de farias da veiga Cavali 
Conselheiro-Tesoureiro Conselheiro-Secretário Presidente

DECISÃO CRO/PR Nº 04/2011

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Paraná 

e sua Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições legais que lhe 

conferem a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada 

pelo Decreto Lei nº 68.704, de 03 de junho de 1971, em especial no 

disposto no artigo 89, § 2° e artigo 13, do Regimento Interno;

COnsiderandO, o disposto o disposto na Lei 4324/64 

e Lei 5081/66, bem como as disposições do Código de Ética 

Odontológica;

deCidem:

Art.1º. O anúncio de preços e modalidades de pagamento em 

qualquer meio de comunicação, no que se inclui a oferta de serviços 

odontológicos em sites de compras coletivas, é vedado pela Lei 

5.081/66, em seu artigo 7º, “g”, bem como constitui infração aos 

preceitos estabelecidos pelo Código de Ética Odontológica, artigos 

24 e 34.

Art. 2º. A prática referida no artigo 1º deve ser tipificada nos 

processos éticos que vierem a tramitar no CRO/PR como infração de 

manifesta gravidade, na medida em que a conduta se enquadra na 

previsão do artigo 42, inciso VII, do Código de Ética Odontológica, 

mostrando-se indigna quando viola princípios basilares da 

Odontologia e, ainda, porque aqueles que violam os preceitos 

éticos odontológicos causam desarmonia na classe, desprestigia a 

imagem e bom conceito da profissão, concorrem deslealmente com 

aqueles que respeitam a lei e a ética profissional.

Art. 3º. O CRO/PR deve alertar a população e toda a classe 

odontológica, nos mais variados meios de comunicação, quanto a 

ilegalidade da conduta referida no artigo 1º, caracterizada também 

como antiética e de manifesta gravidade.

Art. 4º. A presente Decisão entra em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2011.

edson milani de Holanda

Conselheiro-Tesoureiro

aguinaldo Coelho de farias

Conselheiro-Secretário

roberto eluard da veiga Cavali  

Presidente
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atOs OfiCiais

edital de Censura PÚBliCa

ClÍniCa dentária sãO PaulO s/s ltda – Cl 1146
Cd – sOnia rOsa de sOuZa – CrO/Pr 16378

Cd – CarlOs delfinO esteves – CrO/Pr 15674

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) e Conselho Federal de Odontologia  nos 
autos do Processo Ético nº. 04/08, contido no teor do acórdão lavrado transitado em julgado,  faz saber que foi aplicada   ao Cd CarlOs delfinO es-
teves – CrO/Pr 15674 a pena de Censura Pública em Publicação Oficial, cumulada com pena pecuniária equivalente a 50 (cinquenta) anuidades, 
a Cd sOnia rOsa de sOuZa – CrO/Pr 16378 a pena de Censura Pública em Publicação Oficial, cumulada com pena pecuniária equivalente a 10 
(dez) anuidades, a CliniCa dentária sãO PaulO s/s ltda – Cl 1146 a pena de Censura Pública em Publicação Oficial, cumulada com pena 
pecuniária equivalente a 10 ( dez) anuidades,  por infração aos artigos: Artigos 5º – Inciso XI,  Artigo 9.º – Inciso III,   Art. 33, Art. 34 – Inciso I , todos do 
Código de Ética Odontológica (Res. 42/03 e 71/06).  A presente publicação decorre dos termos do Artigo 40, inciso III e Art. 45 Capítulo XVI do Código 
de Ética Odontológica – Resolução 42/03 e 71/06.

Curitiba (PR), 17 de janeiro de 2010.
Roberto Elaurd da Veiga Cavali , CD

Presidente CRO/PR

O Edital do processo 04/08 foi publicado no Diário Ofi cial.

edital de Censura PÚBliCa

Cd – alexandre esteves – CrO/Pr 16599

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) e Conselho Federal de Odontologia  nos 
autos do Processo Ético nº. 29/07, contido no teor do acórdão lavrado transitado em julgado,  faz saber que foi aplicada   ao Cd alexandre este-
ves – CrO/Pr 16599 a pena de Censura Pública em Publicação Oficial, cumulada com pena pecuniária equivalente a 50 (cinquenta) anuidades, 
por infração aos artigos: Artigos 5º – Inciso XI,  Artigo 9º - Inciso III, Art. 24,   Art. 33, Art. 34 – Inciso I e VII, todos do Código de Ética Odontológica (Res. 
42/03 e 71/06).  A presente publicação decorre dos termos do Artigo 40, inciso III e Art. 45 Capítulo XVI do Código de Ética Odontológica – Resolução 
42/03 e 71/06.

Curitiba (PR), 17 de janeiro de 2010.
Roberto Elaurd da Veiga Cavali , CD

Presidente CRO/PR

O Edital do processo 29/07 foi publicado no Diário Ofi cial.

edital de Censura PÚBliCa

Cd – JOrge augustO de Oliveira sOuZa – CrO/Pr 18878

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) e Conselho Federal de Odontologia  nos 
autos do Processo Ético nº. 44/08, contido no teor do acórdão lavrado transitado em julgado,  faz saber que foi aplicada   ao Cd JOrge augustO 
de Oliveira sOuZa – CrO/Pr 18.878 a pena de Censura Pública em Publicação Oficial, cumulada com pena pecuniária equivalente a 10 (dez) 
anuidades,   por infração aos artigos: Artigos 5º – Inciso XI,  Artigo 9º – Inciso III,  Art. 24 – Inciso X, Art. 33, Art. 34 – Inciso I , todos do Código de Ética 
Odontológica (Res. 42/03 e 71/06).  A presente publicação decorre dos termos do Artigo 40, inciso III e Art. 45 Capítulo XVI do Código de Ética Odon-
tológica – Resolução 42/03 e 71/06.

Curitiba (PR), 17 de janeiro de 2010.
Roberto Elaurd da Veiga Cavali , CD

Presidente CRO/PR

O Edital do processo 44/08 foi publicado no Diário Ofi cial.

edital de Censura PÚBliCa

aPd – CelsO marOneis de Paiva – CrO/Pr 59

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR), nos autos do Processo Ético nº. 165/08, 
contido no teor do acórdão lavrado transitado em julgado, sem interposição de recurso, faz saber que foi aplicada ao aPd CelsO marOneis de 
Paiva – CrO/Pr 59 a pena de Censura Pública em Publicação Oficial, cumulada com pena pecuniária equivalente a 05 (cinco)  anuidades,  por 
infração aos artigos: 42 – Inciso II do Código de Ética Odontológica (Res. 42/03 e 71/06).   A presente publicação decorre dos termos do Artigo 40, inciso 
III e Art. 45 Capítulo XVI do Código de Ética Odontológica – Resolução 42/03 e 71/06. 

Curitiba (PR), 17 de janeiro de 2011.
Roberto Eluard da Veiga Cavali, CD

Presidente CRO/PR

O Edital do processo 44/08 foi publicado no Diário Ofi cial.
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C 
om a mudança de gestão no governo estadual, muitas alterações ocorreram nas 

diversas repartições, em especial nos cargos de alguns profissionais. Na Secretaria de Saú-
de do Estado do Paraná (Sesa), um dos setores que está com nova coordenação é o de 
Odontologia. 

O Cirurgião-Dentista Léo Kriger, que já foi responsável pelo cargo entre 1995 e 1998, 
ressalta que muito trabalho tem sido realizado ao longo dos anos em vista da melhoria da 
saúde bucal dos paranaenses. “A principal mudança ocorreu em 1979, quando houve uma 
grande reforma, e se começou a trabalhar de maneira eficiente”, lembra Kriger. 

Setor de Odontologia da Secretaria de Estado 
da Saúde pretende intensificar projetos e se 
aproximar ainda mais da população

entrevista

Capacitação 
e mOtivAçãO

CD Léo Kriger, 
coordenador da área 

de Odontologia da 
Secretaria de Estado 

da Saúde, diz que 
um dos objetivos da 

gestão é a valorização 
profissional
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Passadas algumas décadas, o objetivo é 
manter o trabalho que tem sido eficaz e apli-
car as medidas necessárias para a obtenção 
de mais resultados positivos. O foco princi-
pal, segundo o coordenador, é a valorização 
do profissional, para que haja capacitação e 
motivação no exercício da função.

Kriger analisa que desde quando deixou 
o cargo foi bem sucedido, e o trabalho no 
setor continuou a ser realizado com qualida-
de. Mas para que as consequências a médio 
e longo prazos possam suprir as expectati-
vas da atual gestão, novas ideias passarão 
a ser integradas no sistema. Valorização do 
profissional no serviço público, reciclagem 
periódica, curso de educação permanente, e 
um levantamento de todos os profissionais 
que prestam serviço ao estado. Tudo para 
que haja conhecimento sobre suas virtu-
des, dificuldades, e aplicar novas etapas de 
conhecimento conforme as necessidades, 
para obter o nível esperado de retorno. A in-
tenção é também verificar se os profissionais 
possuem registro. 

A meta de qualificação deve refletir nos 
projetos já existentes, e naqueles que devem 
surgir. Em atuação com o Ministério da Saú-
de, o Programa Brasil Sorridente, a partir da 
Política Nacional de Saúde Bucal, promove 
no Paraná ações que visam desde o aten-
dimento primário, nas Unidades Básicas de 
Saúde, até o atendimento nos Centros de 
Especialidades Odontológicas. Estes servi-
ços estão inseridos na estratégia de saúde 
bucal familiar. 

A partir do segundo semestre deste 
ano, as cinco universidades estaduais es-
palhadas pelo território paranaense, acres-
cidas da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), e Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), estarão em trabalho 
conjunto com a Coordenação de Odonto-
logia da Sesa. “Haverá o Centro de Apoio 

de Diagnóstico. A ideia é ter câmeras de 
raios-X digital, por meio de um sistema de 
teleodontologia, onde as imagens são cap-
tadas em um computador e repassadas 
para análise dos professores”, afirma Kri-
ger. “No momento em que se capacita os 
profissionais, se pode cobrar mais deles”, 
complementa. 

Para que as atividades sejam coloca-
das em prática, o ministério entra com os 
recursos financeiros, a secretaria estabelece 
os critérios e normas de aplicação e exerce 
apoio total. Entre os focos principais, estão 
os pequenos municípios. Neste momento é 
que entra em ação a Equipe de Saúde da Fa-
mília, outro projeto que busca bons resulta-
dos em atuações realizadas pelo Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF). Após ser 
estabelecido um território, as equipes visitam 
famílias, a partir das necessidades levanta-
das por um agente de saúde, que faz parte 
do processo.

PARCERiAS que 
dão certo

O Dr. Léo Kriger diz que a Secretaria 
de Estado da Saúde, em parceria com 
o CRO/PR e a Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO), seção do Paraná, 
será realizado entre 6 e 8 de outubro, 
em paralelo ao Congresso Internacio-
nal de Odontologia (Ciopar), a décima 
edição do Encontro Paranaense de 
Técnicos e Administradores de Saúde 
Pública Odontológica (Epatespo). 

Também neste ano haverá as co-
memorações dos 30 anos do Progra-
ma de Bocejo com Flúor. Por conta dis-
so, deve acontecer, possivelmente em 
agosto, um seminário sobre o tema. 
Segundo Kriger, há motivos de sobra 
para manter o foco no trabalho. 

Um dos exemplos de resultado é 
uma estatística importante: em 1980, 
uma criança de 12 anos tinha em mé-
dia dez dentes cariados. Em 2010, este 
número era próximo de apenas um. 
“Houve uma diminuição nos casos”, 
garante o coordenador. 

Ele ressalta que a sequência de 
aplicação e investimento em novos 
projetos deve garantir às famílias pa-
ranaenses uma melhor qualidade na 
saúde bucal, que reflete de forma geral 
em condições de vida saudáveis.

Novas ideias passarão pela reciclagem 
periódica, curso de educação permanente e 
um levantamento de todos os profissionais que 
prestam serviço ao estado.
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PR-CD-21580 SAmARA ROBERtA DALZOtO PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21581 JULiANA SiLvEiRA POSPiCH PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21582 DANiEL KLAZURA PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21583 PAtRiCiA PORtUGAL COURA PRiNCiPAL 7/12/2010

PR-CD-21584 RODRiGO APARECiDO FLAUSiNO PERON PRiNCiPAL 7/12/2010

PR-CD-21585 FRANCiNE mERLiN RAmAO tRANSFERENCiA 7/12/2010

PR-CD-21586 JOAO mARCOS DA SiLvA tRANSFERENCiA 7/12/2010

PR-CD-21586 JOAO mARCOS DA SiLvA ESPECiALiDADE 7/12/2010

PR-CD-9754 EUGENiA KiRACZ PRiNCiPAL 8/12/2010

PR-CD-9849 EDUARDO ANDRE AHYUB ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-11079 ALESSANDRA FRASSON GARCiA GONZALES ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-12703 ELOiSA DE PAULA GODOY ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-13721 ANA PAULA GEBERt DE OLivEiRA FRANCO ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-14232 LEONARDO PiAZZEttA PELLiSSARi ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-17649 CARiN CAROLiNE PEGORARO ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-17806 ANA LUiSA CALDEiRA DE LACERDA RYmSZA ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-18011 BRUNO D’AUREA FURQUim ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-18423 FLAviA PARDO SALAtA NAHSAN ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-5596 OLimPiO KOGA SAKURAi ESPECiALiDADE 10/12/2010

PR-CD-21587 EDUARDO FERNANDO POLi PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21588 KEROLiN FELiCE OLESCOvE PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21589 NABiLA BiSSOLi ALLY PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21590 ANDREZZA PORtES CLARO PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21591 ANA PAULA DE FREitAS FARiAS PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21592 BRUNA GUi RiZARDi PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21593 CRiStiANi viCHEtti PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21594 SAmARA ROZAO mORELLO PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21595 CAROLiNE GOmES DA SiLvA DRESCH PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21596 ERiCA FRANZOi PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21597 CAROLiNE FAXiNA BELtRAmiN PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21598 JULiE HEiDi miYAZAKi WAtANABE PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21599 ANDREY mOREiRA CANDiDO PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21600 mARCiO APARECiDO PEREiRA PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21601 JULiANA SAtiE iSHii PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21602 FERNANDES BiANCHiNi JUNiOR PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21603 GUStAvO SANti PERON PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21604 ARiANE mELO COUtO PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21605 tAtiANE miCHELLE StRiECHEN PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21606 ALtAiR BUENO DE OLivEiRA JUNiOR PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21607 JESSiCA LUiSY BECHER PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21608 CAROLiNE HARmAtiUK PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21609 LARiSSA SANCHES PUPO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21610 mARAiSA BERNARDELLi GARCiA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21611 CRiStiANO PAULi DE ARAUJO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21612 ANA PAULA FRANCA DALANHOL PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21613 JOAO PAULO ANHAiA ARRiEiRA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21614 JERUSA CLECi DE OLivEiRA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21615 JESSiCA ELAiNE WitEK PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21616 FABiANE RENO DE SOUZA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21617 CARmELLA CORAZZA KLOtH PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21618 CAiLENE SimONE SCORSAtO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21619 HENERY DE OLivEiRA viCENtiN PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21620 mARiANA FRANCiSCO REBELLAtO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21621 tiAGO LUiZ FORmiGHiERi PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21622 ORivALDiR PEREiRA GUARNERi PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21623 tHOmAS EDiSON mARQUES SANtOS PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21624 GABRiELLA tRUNCKLE BAPtiStA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21625 WAGNER BENEDitO DA SiLvA SOARES PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21626 EDER DE SOUZA mEDEiROS PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21627 GUiLHERmE FARiNAZZO mAiOLi PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21628 PAtRiCiA NOvAES SANtOS PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21629 NAYARA CARLA BRAGA DiONiSiO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21630 tAmiRES FONSECA tOmAZiNi PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21631 ANDRESSA SORACE CRONtHAL PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21632 GABRiELE FERNANDA DE ANDRADE PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21633 RENAN ROSA DE mORAES PRiNCiPAL 10/1/2011
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PR-CD-21580 SAmARA ROBERtA DALZOtO PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-9754 EUGENiA KiRACZ PRiNCiPAL 8/12/2010

PR-CD-18011 BRUNO D’AUREA FURQUim ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-21592 BRUNA GUi RiZARDi PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21600 mARCiO APARECiDO PEREiRA PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21608 CAROLiNE HARmAtiUK PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21616 FABiANE RENO DE SOUZA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21630 tAmiRES FONSECA tOmAZiNi PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21584 RODRiGO APARECiDO FLAUSiNO PERON PRiNCiPAL 7/12/2010

PR-CD-13721 ANA PAULA GEBERt DE OLivEiRA FRANCO ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-21588 KEROLiN FELiCE OLESCOvE PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21596 ERiCA FRANZOi PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21604 ARiANE mELO COUtO PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21612 ANA PAULA FRANCA DALANHOL PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21626 EDER DE SOUZA mEDEiROS PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21620 mARiANA FRANCiSCO REBELLAtO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21582 DANiEL KLAZURA PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-11079 ALESSANDRA FRASSON GARCiA GONZALES ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-5596 OLimPiO KOGA SAKURAi ESPECiALiDADE 10/12/2010

PR-CD-21594 SAmARA ROZAO mORELLO PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21602 FERNANDES BiANCHiNi JUNiOR PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21610 mARAiSA BERNARDELLi GARCiA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21624 GABRiELLA tRUNCKLE BAPtiStA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21618 CAiLENE SimONE SCORSAtO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21632 GABRiELE FERNANDA DE ANDRADE PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21586 JOAO mARCOS DA SiLvA tRANSFERENCiA 7/12/2010

PR-CD-17649 CARiN CAROLiNE PEGORARO ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-21590 ANDREZZA PORtES CLARO PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21598 JULiE HEiDi miYAZAKi WAtANABE PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21606 ALtAiR BUENO DE OLivEiRA JUNiOR PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21614 JERUSA CLECi DE OLivEiRA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21628 PAtRiCiA NOvAES SANtOS PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21622 ORivALDiR PEREiRA GUARNERi PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21581 JULiANA SiLvEiRA POSPiCH PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-9849 EDUARDO ANDRE AHYUB ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-18423 FLAviA PARDO SALAtA NAHSAN ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-21593 CRiStiANi viCHEtti PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21601 JULiANA SAtiE iSHii PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21609 LARiSSA SANCHES PUPO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21617 CARmELLA CORAZZA KLOtH PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21631 ANDRESSA SORACE CRONtHAL PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21585 FRANCiNE mERLiN RAmAO tRANSFERENCiA 7/12/2010

PR-CD-14232 LEONARDO PiAZZEttA PELLiSSARi ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-21589 NABiLA BiSSOLi ALLY PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21597 CAROLiNE FAXiNA BELtRAmiN PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21605 tAtiANE miCHELLE StRiECHEN PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21613 JOAO PAULO ANHAiA ARRiEiRA PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21627 GUiLHERmE FARiNAZZO mAiOLi PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21621 tiAGO LUiZ FORmiGHiERi PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21583 PAtRiCiA PORtUGAL COURA PRiNCiPAL 7/12/2010

PR-CD-12703 ELOiSA DE PAULA GODOY ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-21587 EDUARDO FERNANDO POLi PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21595 CAROLiNE GOmES DA SiLvA DRESCH PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21603 GUStAvO SANti PERON PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21611 CRiStiANO PAULi DE ARAUJO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21625 WAGNER BENEDitO DA SiLvA SOARES PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21619 HENERY DE OLivEiRA viCENtiN PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21633 RENAN ROSA DE mORAES PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21586 JOAO mARCOS DA SiLvA ESPECiALiDADE 7/12/2010

PR-CD-17806 ANA LUiSA CALDEiRA DE LACERDA RYmSZA ESPECiALiDADE 8/12/2010

PR-CD-21591 ANA PAULA DE FREitAS FARiAS PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21599 ANDREY mOREiRA CANDiDO PRiNCiPAL 7/1/2011

PR-CD-21607 JESSiCA LUiSY BECHER PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21615 JESSiCA ELAiNE WitEK PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21629 NAYARA CARLA BRAGA DiONiSiO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21623 tHOmAS EDiSON mARQUES SANtOS PRiNCiPAL 10/1/2011

Movimento Secretaria/Registro Profissional
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PR-CD-21541 DAYANNA LiZ FREYER FRANCO PRiNCiPAL 23/11/2010

PR-CD-21542 FLAviO HENRiQUE SiLvEiRA tOmAZi tRANSFERENCiA 24/11/2010

PR-CD-21543 viCtOR HUGO PiNGUELLO tRANSFERENCiA 24/11/2010

PR-CD-21544 CLAUDiA ZORAiDA BALDERRAmA viLLARROEL mONtES tRANSFERENCiA 24/11/2010

PR-CD-8471 LUCiLA miCHEtEN DiAS ESPECiALiDADE 24/11/2010

PR-CD-9065 ELiNA KAZUE mURAtA ESPECiALiDADE 24/11/2010

PR-CD-15985 FERNANDA PASiNi PERES ESPECiALiDADE 24/11/2010

PR-CD-6073 mARiANGELA RADiGONDA LOPES ESPECiALiDADE 30/11/2010

PR-CD-9677 JACKSON LUiZ mACHADO PiNtO ESPECiALiDADE 30/11/2010

PR-CD-11946 HELCiO ROGERiO LOPES ESPECiALiDADE 30/11/2010

PR-CD-13471 LUCiANA PEREiRA mARQUES ESPECiALiDADE 30/11/2010

PR-CD-15837 ALvARO BEDiN ESPECiALiDADE 30/11/2010

PR-CD-21453 ANDREA FREiRE DE vASCONCELOS ESPECiALiDADE 30/11/2010

PR-CD-21545 DANiELA DE OLivEiRA NimER tRANSFERENCiA 1/12/2010

PR-CD-21546 DANiELA mAYUmi iNAtOmi KAvANO SANCHEZ tRANSFERENCiA 1/12/2010

PR-CD-2038 ELOAH COELHO DE CAStiLHO ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-2443 BEAtRiZ GREGOLEttO ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-6355 LYGiA mADi ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-7328 SiLviA mARA CAmARGO KREUZ ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-10331 ALFEU BOttAZZARi JUNiOR ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-10875 NAiADE LANZiANi JANEiRO ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-11919 PAULO RENAtO SEBRAO FiLHO ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-12286 DENiSE CANtO DA SiLvA DELAtORRE ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-13601 mARCELLi CiCHOCKi SPADOttO BARROS ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-14309 JACQUELLiNE tRiZ LONGHi ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-14504 GELSON RABAiOLLi ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-16481 FABiO YOSHiJi ABE ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-16509 SABRiNA DE CARvALHO SAKANE ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-17563 ALEXANDER HUBERt FECHt ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-17661 mARiNA PiRAGiBE SANtiAGO ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-18664 FELiPE AUGUStO SAPAtA ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-18814 RiCARDO JOSE GOtARDO SERENA ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-21545 DANiELA DE OLivEiRA NimER ESPECiALiDADE 1/12/2010

PR-CD-21547 tHARLiNE SERRAt iORiS PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21548 mARiANA DE SOUZA FABRiS PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21549 LEtHiCiA BORGES tESSEROLi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21550 mARiA DA GRACA KAEFER PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21551 SUiRE BERNARDi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21552 tAiS LEtiCiA DE ROSSi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21553 BRUNA RAiSA DE ROSSi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21554 tAtiANE CARNEiRO PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21555 LEtiCiA mARA FERREiRA DA COStA PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21556 PAULA RiBEiRO DE ALBUQUERQUE ARRUDA PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21557 GiSELLE StOCO PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21558 BRUNA RiBEiRO PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21559 mAGNUS JOSE ESS DE RAmOS PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21560 DiEGO DE miRANDA ANDRADE PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21561 mORGANA CORDEiRO mALUCELLi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21562 mARCELA vARGAS CALDEiRA PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21563 LARiSSA mENDONCA BERNiNi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21564 CARLOS GUiLHERmE SiLvA DO AmARAL PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21565 DiANDRA CARLA NOvAK PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21566 CARLOS EDUARDO SCHmiDt PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21567 DiEGO RiCARDO GERmiNiANi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21568 RODRiGO DOS SANtOS CARNEiRO PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21569 GiSELLY CRiStiNA mAtEi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21570 CAROLiNA BARBOSA viCARi PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21571 WELLiNGtON tAQUES DE ALmEiDA PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21572 FABRiCiO PAES DE ALmEiDA PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21573 CAtiA REGiNA CHRiStiANEtti PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21574 LEANDRO CAmARGO PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21575 SHERON CAROLiNA DE OLivEiRA mELO PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21576 GiANCARLO DE QUADROS PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21577 mARCELA DEZANEtti COStA KimURA PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21578 JULiANO PAULAK PRiNCiPAL 3/12/2010

PR-CD-21579 CLEvESON NUNES PRiNCiPAL 3/12/2010
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PR-CD-21634 BRUNO UtUmi mONtEiRO PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21635 FELiPE DOS SANtOS PASSONi mAiOR PRiNCiPAL 10/1/2011

PR-CD-21636 JULiANA tANNO miRANDA PRiNCiPAL 11/1/2011

PR-CD-21637 RAPHAEL HENRiQUE PALCZEWSKi PRiNCiPAL 11/1/2011

PR-CD-21638 ANA DAiSY ZACHARiAS PRiNCiPAL 13/1/2011

PR-CD-21639 LUCiO BALLEi ALvES RiBAS PRiNCiPAL 13/1/2011

PR-CD-21640 DANiELA ALONSO ORtiZ PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21641 vANESSA BOBiG DOS SANtOS PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21642 ANDRE RiCARDO RiNALDi mALAQUiAS PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21643 REBEKA FLAviA mAZiERO DA SiLvA PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21644 GUiLHERmE AvELiNO DE LimA PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21645 KARiNE mAYARA NOvAiS ROmAN PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21646 LAiLA FRANCiELLE DOS SANtOS viGO PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21647 PAULO HENRiQUE SAiD PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21648 PAULO HENRiQUE CAPEL GUSmAO PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21649 LEONARDO AUGUStO SimOES GARRiDO PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21650 BRUNA mENDES PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21651 CECiLiA SALGADO PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21652 LORENNA LUiSA CARvALHAiS COUtO PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21653 HENRiQUE CARvALHO FERNANDES PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21654 FABiANO UEHARA GUSKUmA PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21655 KiLLiAN EvANDRO CRiStOFF PRiNCiPAL 25/1/2011

PR-CD-21656 LEONARDO AUGUStO mAZUREK PRiNCiPAL 1/2/2011

PR-CD-21657 EDUARDO CHUEiRE OKUYAmA PRiNCiPAL 1/2/2011

PR-CD-21658 GUiLHERmE BORDiNi DO AmARAL PASQUiNELLi PRiNCiPAL 1/2/2011

PR-CD-21659 WESLEY BALEStRA FRAtiNi PRiNCiPAL 1/2/2011

PR-CD-21660 JEFERSON mOREiRA DA SiLvA PRiNCiPAL 1/2/2011

PR-CD-21661 BRUNA SCHREiBER mAZOtti PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21662 DANiLO RUiZ RAmOS PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21663 JOSE RODOLFO mARtiNS UtUmi PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21664 FERNANDA NEiSS PELLiZZARO PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21665 ELLEN CARLA vERDiNELLi PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21666 GUStAvO DA SiLvA DAGOStim PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21667 JOSEvANiA NESi PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21668 SAmiR mAHmOUD tAHA PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21669 BRUNA mARiA DOS SANtOS COStA CARNEiRO PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21670 PALLAS AtHENEiA mAtOS SPARtALiS PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21671 DiEGO ROBERtO DA ROSA PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21672 PAULA PAtRiCiA PRimO PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21673 LUiZ GUStAvO GUiLHERmE PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21674 mARiO SERGiO mOtA FERNANDES PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21675 mERYLiN SANtOS DE OLivEiRA PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21676 FABiANA BARBOSA LOPES BONADiO PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21677 PAULA StADLER PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21678 GLAUBER AiELLO PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21679 CAiO HENRiQUE REZENDE PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21680 ALiNE mANGANARO BiGUEti PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21681 GLEYCE KELLY DE JESUS NEvES PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21682 BRUNA GEmiN DELPONtE PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21683 LEANDRO CAmPEStRiNi PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21684 WiLLiAm SiLvEiRA FURLAN PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21685 ALiNE CRiStiNA mALAFAYA GOmES PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21686 PALOmA NAiARA mELAO PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21687 FERNANDO COStA SANCHES PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21688 CiNtiA SHimA ALvES PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21689 JESSiCA miRANDA FARiAS PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21690 tHAiANA NEvES DE CAmPOS PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21691 BRUNO mAtHEUS mOREiRA PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21692 ANGELA mARiA POLEtO PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21693 EDSON RODRiGUES mARQUES PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21694 JEFERSON LOPES DE SOUZA PRiNCiPAL 3/2/2011

PR-CD-21695 mHAmED FEiZ HUSSEiN YASSiN SECUNDARiA 7/2/2011

PR-CD-21696 mARiANA PORtELA tREviSAN DUDEQUE PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21697 BRUNO mAFRA CERiBELLi PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21698 HELDO CESAR FiGUEiRA JUNiOR PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21699 ANA CAROLiNA CAitANO ORtEGA PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21700 DAYANA CAROLiNE mASSAROttE PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21701 JOAO PAULO tRiNDADE PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21702 CARLA NAiRANA GONCALvES DA SiLvA PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21703 SAmANtHA GREiCE DOS SANtOS PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21704 BiANCA NUNES DE SOUZA PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21705 ANA CAROLiNA FRANCiSCO REBELLAtO BERtOLiNO PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21706 ANDRE YUKiO KimURA PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21707 mARiANA Emi NAGAtA PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21708 ANA CAROLiNA OGAWA PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21709 tAiANA HELEN StROHER PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21710 BRUNA GOiS ARRUDA PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21711 ALANA EvELiN PORtO ALvES PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21712 FERNANDA KARiNA mAGRiNELLi mARQUES PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21713 RAiSSA SiLvEiRA tOBiCH PRiNCiPAL 10/2/2011

PR-CD-21714 EDUARDO AUGUStO GALBiAtti mUNCiNELLi PRiNCiPAL 14/2/2011

PR-CD-21715 NOEmi RODRiGUES miRANDA PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21716 DiEGO miStURA RAimONDi PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21717 CAROLiNA SiLvA FARiNAZZO PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21718 GUStAvO FERNANDES LOPES PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21719 mARiELi PAtRiCiA CORREiA PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21720 NAtHALiA GOmES EKO PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21721 ANA PAULA BONOttO PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21722 CRiStiANE YURi KOHiYAmA SCHUtZ PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21723 EDER FLORiANO PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21724 ALiNE BARBOZA SALLES PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21725 DANiELLE ESPiNDOLA NANDi PimENtA PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21726 JULiA KESiA DE GODOY ALvES mENEGUEL PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21727 LiGiANA viNCENZi BORtOLOtti PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21728 GUiLHERmE GAYER mADUREiRA PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21729 miRELLA OLivEiRA PEREiRA PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21730 miCHELLE CRiStiNA FRANCO PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21731 DANiELLE PiCOLO DE LALA SANtOS PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21732 ANDRE LUiZ NOCERA CORADiN PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21733 JESSiCA CARDOSO ALANO PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21734 CAmiLA RYCHUv SANtOS PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21735 KEiLA RODRiGUES PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21736 mONiCA JAREmA SCHmiDt PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21737 SANDRO REvAY CHAvES PRiNCiPAL 16/2/2011

PR-CD-21738 JULiANA PARtYKA LONGHO PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21739 RAFAEL SANtOS mELHADO PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21740 RAFAEL ROSSi mAROUBO PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21741 tAtiANA CRiStiNA NEvES BOSi PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21742 CESAR HENRiQUE SANO PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21743 KARiNE LEAHY ANtUNES PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21744 JAQUELiNE mALAvAZi JEROmiNE PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21745 mAtHiAS tEiXEiRA DE PONtON PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21746 LEONARDO SiQUEiRA ROCHA PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21747 DiEGO CiviERO RODiO PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21748 WELLiNGtON CARLOS tAQUES GONCALvES PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21749 GABRiEL RiSKALLA PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21750 LEtiCiA tOSSOLiNi RitA PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21751 EDUARDO ROSSEtti PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21752 mONiCA tRENtiN PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21753 JULiO CEZAR viDOLiN PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21754 PAULA iNES SEGER SCHUStER PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21755 CAmiLLA viLLELA vENDRAmiN PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21756 mARiANA RiNALDi PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21757 LARiSSA ALvES PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21758 SELmA CAmARGO PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21759 CAROLiNA ESPER iLYAS PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21760 REJANE PAtRiCiA miLANEZ ZimmER PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21761 vANESSA mACULAN PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21762 CELiO ROBERtO RENOStE FiLHO PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21763 mARCOS ANtONiO DA SiLvA PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21764 FELiPE GARCiA DE mAtOS PRiNCiPAL 17/2/2011

PR-CD-21765 ADRiANA LEmOS mORi UBALDiNi PRiNCiPAL 17/2/2011
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O CRO/PR estuda a possibilidade de 
transformar esta publicação em uma revista 
digital, a partir do próximo ano. Atualmente 
os inscritos ficam por dentro das informa-
ções sobre o que ocorre na área de Odon-
tologia no Paraná, e sobre as novidades do 
CRO/PR, por meio desta revista impressa. 

 Também como profissionais, os CDs 
veem o quanto a tecnologia ajuda no traba-
lho cotidiano. Este movimento tecnológico, 
que transforma o mundo e se agiganta cada 
vez mais, motiva o Conselho a inovar. 

 A ideia é fazer com que a sua revista 
chegue ao seu alcance com mais comodida-
de, e lhe proporcione vantagens impossíveis 
de serem implantadas nos veículos impres-
sos.  Várias são as prerrogativas que tornam 
a ideia conveniente aos interesses do CRO e 
dos profissionais. 

 Caio Beltrão é designer gráfico e profes-
sor de web designer nas Faculdades Integra-
das do Brasil, em Curitiba. Ao longo de sua 
experiência, ele acredita que os passos do 
Conselho em direção às tendências da mo-
dernidade podem representar benefícios. 

 As principais vantagens, em seu ponto 
de vista, começam pela economia, com o 
corte dos custos de impressão. Isto reflete 
diretamente em outro aspecto de grande im-

Caio Beltrão acredita que o CRO/PR estará seguindo 

as tendências de modernidade com uma revista 

digital.

portância. O novo formato é ecologicamen-
te correto. “Não consome papel e não gera 
resíduos dos materiais utilizados em gráfica, 
principalmente a tinta”, explica ele. 

 A facilidade e o baixíssimo custo de dis-
tribuição também entram nesta lista. Beltrão 
cita ainda o que a revista num formato digital 
possibilita: “permite a utilização de conteúdo 
interativo, como vídeos, animações, links en-
tre as páginas da revista e links externos, e 
permite a personalização do conteúdo dire-
cionado ao usuário”, afirma ele. 

 Alguns dados colaboram diretamente 
para esta tendência. Em dezembro de 2010, 
98,7% dos usuários de internet tinham algu-
ma versão do Flash Player instalado em seus 
computadores. Este software representa a 
tecnologia mais difundida para este tipo de 
recurso. Além disso, todos os navegadores 
atuais possibilitam a leitura de arquivos no for-
mato PDF diretamente no próprio navegador. 

 Atualmente, é possível encontrar na in-
ternet serviços on-line gratuitos que permitem 
que qualquer pessoa, mesmo sem conheci-
mento de linguagens de programação, consi-
ga converter um arquivo de PDF, PowerPoint 
ou Word em uma revista no estilo flip page. 

 Por outro lado, muitas pessoas podem 
analisar algumas desvantagens no método 
de leitura em uma tela. Em vista disso, sal-
tos tecnológicos facilitam o acesso e a leitu-
ra dos e-books. Beltrão cita a popularização 
dos laptops, da banda larga e dos tablets 
como aspectos positivos neste sentido.     

 Outro profissional da área, André Gui-
marães, da Abissal Design, também com-
partilha esta afirmação. “Vivemos uma época 
em que o formato digital não será somente 
visto no computador pessoal. E sim em te-
las, sejam elas dos nossos computadores 
pessoais que temos em casa, notebooks, 
netbooks, celulares e mais recentemente em 
tablets. Isso nos possibilita ter acesso à infor-
mação em qualquer lugar, com comodidade, 

segurança, rapidez e sem agredir o meio 
ambiente”, diz ele, antes de complementar: 
“no formato digital, tenho acesso a todas 
as edições, buscando por um determinado 
termo sem precisar folhear centenas de pá-
ginas para encontrar o que procuro”, explica. 

 André também analisa a tecnologia e 
novos produtos, que são desenvolvidos 
para facilitar a leitura de e-books. “O tablet, 
por exemplo, faz com que a experiência de 
leitura de textos digitais se torne muito agra-
dável. Seu tamanho semelhante a um livro, 
seu controle de luminosidade, traz muito da 
leitura impressa. No entanto, recursos como 
tela sensível ao toque e ampliação de ima-
gens e textos, ‘corrige’ alguns problemas 
existentes na mídia tradicional. Muitos des-
ses recursos também são encontrados nos 
demais meios digitais, como notebooks”, 
completa o profissional. 

 O CRO/PR informa que o estudo está 
em fase inicial e que em breve – e nas pró-
ximas edições da revista neste ano – outras 
informações serão passadas a todos os 
inscritos. Dentre os principais objetivos da 
mudança está a redução de custos com im-
pressão e distribuição, via Correios e, aliado 
a isso, possuir um veículo antenado com as 
tendências mundiais de comunicação.

Revista digital

André Guimarães diz que o formato digital traz 

comodidade, segurança, rapidez, tudo sem agredir o 

meio ambiente.

teCnOlOgia

CRO/PR estuda transformar a versão impressa em um 
veículo mais ágil e moderno a partir do próximo ano
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Os profissionais da região de Cascavel 
ganharam mais comodidade com as novas 
instalações da sede da Delegacia Regional 
da cidade. Mas a mudança não termina pelo 
endereço. Segundo a fiscal Mariana Círico, 
que há dois anos ocupa o cargo, a nova 
sede representa uma série de benefícios 
para funcionários e atendimento ao público. 

 Entre as novidades que podem ser vis-
tas em relação ao antigo local, há a sala de 
recepção e atendimento, sala de reuniões e 
copa interna, todos ambientes climatizados. 
A nova sede conta também com banheiros 
adaptados para pessoas portadoras de defi-
ciência, copa comunitária, lavanderia, fraldá-
rio, além de estacionamento próprio para o 
veículo da regional.

 Quanto à estrutura interna, que passa 
a ser monitorada por um sistema interno de 
câmeras de segurança, todos os móveis são 
novos, e há previsão de que novos compu-
tadores sejam adquiridos em breve, o que 
permitirá mais eficiência para a realização 
dos trabalhos por parte dos funcionários. 
“Tudo de bom. Nós podemos agora oferecer 
um melhor atendimento para os profissio-
nais. Nós como funcionárias nos sentimos 
mais valorizadas em poder trabalhar em 
um ambiente mais confortável, agradável e 
adequado para desempenharmos nossas 
funções”, afirma a fiscal. 

Paraná

delegaCia regiOnal de CasCavel

tem nova sede

 A nova sede está localizada na Rua Minas Gerais, 2.566, sala 11, 1.º andar, no Centro 
Clínico Empresarial Vitalle, em Cascavel. O telefone de contato continua o mesmo: (45) 
3038-5454.

No último dia 3 de fevereiro, faleceu em Londrina, aos 77 anos, o Cirurgião-Dentista 

danilo José Silvestri. Formado em Odontologia pela Universidade Federal do Pa-

raná (UFPR), em 1957, o gaúcho de Erechim exerceu durante 43 anos a profissão nas 

cidades de Londrina e Cambé. Ficou conhecido por desempenhar seu trabalho de for-

ma humanizada e com ética, conhecimento, mãos suaves e uma gentileza nata. Teve 

participações constantes na sociedade por meio do Lions Club, Gedeões e Escola 

Superior de Guerra (Adesg). 

 

Deixa esposa Neyde Silvestri, com quem esteve casado por 50 anos, os filhos An-

dré Silvestri, que exerce a profissão de arquiteto, e Cristiane Silvestri Madi, que seguiu 

os passos do pai e é CD, os netos Caio, Tales, Kalil, e também inúmeros amigos.Danilo José SilvestriDanilo José Silvestri

Nota de faleCimentO
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aCademia

Os formandos do curso de Odontologia da PUCPR, da turma de janeiro de 2011, 
prestaram homenagem aos mestres. O professor Luis Pilotto, recentemente falecido, 
(ver reportagem nesta edição) e o  atual presidente do CRO/PR, professor Roberto 
Eluard da Veiga Cavali,  foram agraciados com palavras de agradecimentos por parte 

dos formandos, representados pela alunas Bru-
na Venturin e Camila Rychuv Santos, que as-
sim se manifestaram:  “...mas não poderíamos 
deixar de citar, nem de dar um agradecimento 
especial, ao nosso professor e doutor, mestre e 
também amigo, Roberto Cavali. Foi uma imen-
sa satisfação e orgulho para nós, termos sido 
seus discípulos. Certa vez, tivemos o prazer de 
ouvir o professor Luiz Piloto e ele nos demons-
trou um entusiasmo sem igual com a profissão 
de Cirurgião-Dentista e foi exatamente este en-

tusiasmo que encontramos no senhor. Você nos trouxe motivação e exemplo, o qual 
com certeza cada aluno dessa turma levará consigo por toda a vida. A sua presença 
nas cirurgias nos transmitia segurança e principalmente admiração diante de tamanha 
habilidade. Tremenda foi a perda ao nos despedirmos. Mas não foi isso que nos deixou 

de selar a amizade e a satisfação de termos tido 
o senhor como nosso mestre. É com tristeza, 
porém com muito orgulho e gratidão, que nos 
despedimos há meses do professor Dr. Luiz Pi-
loto. Agradecemos por tudo feito durante sua 
jornada na Odontologia e, principalmente, por 
levarmos o seu nome no nosso Centro Acadê-
mico Luiz Piloto.” 

Após as palavras proferidas pelas alunas, o 
professor Roberto Cavali, que se encontrava pre-
sente na sessão de formatura, foi saudado por to-
dos os alunos, em pé, com uma salva de palmas, 
e teve seu nome entoado por todos eles.

Para o presidente a homenagem foi emocio-
nante. “São atos como este que nos fazem conti-
nuar acreditando nos nossos jovens, que mantêm 
a conduta ética e altaneira mesmo frente a padrões 
comportamentais que não condizem com os para-
digmas democráticos esperados por instituições 
de ensino”.

alunOs
homenageiam mestres
Presidente do CRO/PR é homenageado pelos 
formandos da PUCPR 2010



23Revista CRO   l

No ano de 2010 tramitaram 239 processos na Comissão de Ética do 
CRO-PR. Em relação aos novos processos que deram entrada neste Con-
selho Regional, 50 processos (62%) são relacionados a questões envolven-
do pacientes e 31 processos (38%) foram motivados por outros problemas 
como, por exemplo, CD que denuncia outro CD por concorrência desleal e/
ou publicidade irregular.

As especialidades mais envolvidas nos processos referidos acima fo-
ram a Ortodontia e a Prótese Dentária, seguidas pela Implantodontia, Endo-
dontia, Cirurgia e Dentística Restauradora.

COmissãO de ÉtiCa

em 2010
239 processos tramitaram

Outro aspecto a mencionar, por revestir-se de gran-
de importância nas denúncias éticas, consiste no pro-
blema de relacionamento entre o Cirurgião-Dentista e 
seus pacientes. Dentre os problemas incluem-se os 
seguintes fatores de motivação: profissional que aban-
dona paciente sem fornecer-lhe explicações para tal; 
profissional que encerra atividade em seu consultório 
ou clínica e não comunica o paciente seu novo en-
dereço; Cirurgião-Dentista que recebe os honorários 
profissionais acordados pelo tratamento e em seguida 
abandona o paciente; ruptura de cláusulas contratu-
ais, agressões verbais para com seus pacientes e, até 
mesmo, assédio sexual.

Cumpre-nos realçar que consiste em dever do Ci-
rurgião-Dentista, previsto no Código de Ética, exercer 

sua profissão mantendo comportamento exemplar, as-
sim como acolher e tratar seus pacientes com respeito 
e dignidade que todo cidadão merece. Um bom re-
lacionamento entre profissional e paciente certamente 
sempre renderá bons frutos, tanto no aspecto econô-
mico quanto no social.

Vale a pena lembrar que o lema atual da atual Di-
retoria deste Conselho Regional é “Prevenir para não 
punir”. Portanto, o respeito integral ao Código de Ética 
Odontológico pelo Cirurgião-Dentista ainda é e sem-
pre será a melhor opção, onde quer que esteja e em 
qualquer nova situação que lhe apareça.

                

Comissão de Ética do CRO/PR

Do número total, 28% se 
referem à Ortodontia, seguido 
de Prótese Dentária (24%) e 
problemas de relacionamento 
(18%) entre CDs e pacientes

na COmissãO de ÉtiCa

Endodontia (10%)

Ortodontia (28%)

Prótese Dentária (24%)

Implantodontia (12%)

Dentística Rest. (2%)

Cirurgia (6%)

Problemas Relacionamento (18%)

Processos Pacientes - tipificação
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O  Conselho Regional de Odontologia do Paraná 
(CRO/PR), por intermédio da Coordenação da Macrorregio-
nal de Ponta Grossa, realizou no dia 18 de fevereiro, dentro de 
seu Projeto de Interiorização, mais uma Ação de Descentrali-
zação, desta vez no município de União da Vitória.

administraçãO

AçãO

CRO/PR leva Projeto de 
Interiorização para o município 
de União da Vitória

Dr. Cesar José Campagnoli; Dr. Julio Cezar Sandrini; vice-prefeito Warribe Motta; Dra. Gilce Czlusniak Alves da Costa; Dr.Roberto Cavali; Dr. Carlos Wahl.

 descentralizada
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Reunião com Representantes Municipais do CRO no interior do estado.

Como primeiro compromisso da agenda, o presidente do CRO/
PR, Dr. Roberto Eluard da Veiga Cavali, acompanhado pelo Coorde-
nador da Macrorregional de Ponta Grossa, Dr. Julio Cezar Sandrini, 
do Representante Municipal do CRO de União da Vitória, Dr. Carlos 
Wahl; da Conselheira Dra. Gilce Czlusniak Alves da Costa; do Dr. Ce-
sar José Campagnoli e da Auditora do CRO/PR, Karin Correia Gaspe-
chach, esteve na prefeitura de União da Vitória onde foram recebidos 
pelo vice-prefeito, cirurgião-dentista, Dr. Warribe Motta.

 Entre os diversos assuntos tratados, vale destacar a solicita-
ção do presidente do CRO/PR para que o município nomeie um 
Cirurgião-Dentista para atuar no Setor de Vigilância Sanitária ob-
jetivando que as inspeções nos consultórios e clínicas odontoló-
gicas sejam realizadas por um profissional do setor, facilitando a 
comunicabilidade com os colegas, além de viabilizar uma orienta-
ção mais técnica.

 Num segundo momento, na sede do Clube dos Diretores Lojis-
tas de União da Vitória, ocorreu uma reunião com os Representantes 
Municipais do CRO/PR dos municípios daquela região. Estiveram 
presentes os seguintes profissionais: Dra. Adriana Sachser (Mallet), 
Dr. Albino Panko (Irati), Dr. Carlos Alexandre Schaeffer Pereira (Cruz 
Machado), Dr. Carlos Wahl (União da Vitória), Dr. César Pantaroto 
Sanches (São Mateus do Sul), Dra. Izaura Gaiovis (General Carnei-
ro), Dr. Luiz Fernando Diavão (Palmas) e Dra. Thelma Camargo Delle 
(Pinhão), além do Dr. Leonardo José Iwanko, presidente da ABO de 
União da Vitória.

 Nessa reunião, o presidente do CRO fez uma explanação sobre 
o papel dos Representantes Municipais, destacando que os mesmos 
são o CRO em cada município do estado do Paraná fazendo a liga-
ção entre os Cirurgiões-Dentistas e o Conselho. 

 Na sequência o Dr. Cesar Campagnoli falou aos Representan-
tes Municipais sobre a regulamentação da profissão de Auxiliar de 
Saúde Bucal (ASB) e Técnico de Saúde Bucal (TSB), enaltecendo 
a necessidade da adequação desses profissionais que atuam nos 
consultórios e clínicas odontológicas.

 Encerrando o evento, no início da noite, com a presença de diver-
sos Cirurgiões-Dentistas de União da Vitória e região, as palestrantes 
Dra. Sara Nunes Ferreira Wahl (advogada), Jéssica de Souza Ben-
venutti (assessora Setor Previdenciário) e Suienne Amora (gerente 
de clientes Institucionais da Petros) discorreram sobre Planejamento 
Tributário e Previdência Institucional e Privada, assunto que despertou 
grande interesse dos presentes, os quais tiveram oportunidade de 
esclarecimento de muitas dúvidas a respeito do tema.

 O presidente do CRO/PR, Dr. Roberto Cavali, considerou o en-
contro um sucesso, destacando a importância de levar o CRO/PR 
cada vez mais perto dos Cirurgiões-Dentistas do Paraná. 

Entre os diversos assuntos tratados em União da Vitória vale 
destacar a solicitação do presidente do CRO/PR para que o 
município nomeie um Cirurgião-Dentista para atuar no Setor de 
Vigilância Sanitária objetivando que as inspeções nos consultórios 
e clínicas odontológicas sejam realizadas por um profissional do 
setor, facilitando a comunicabilidade com os colegas, além de 
viabilizar uma orientação mais técnica.
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também ministra palestras sobre liderança 
e trabalho em equipe. Na área de Odonto-
logia, Bueno vê como prioridade a saúde 
bucal, atenção primária, o diagnóstico de 
atendimento e o agendamento estratégico. 
O aumento significativo de profissionais da 
área nos cargos de direção na Secretaria de 
Saúde é para ele motivo de “muito orgulho e 
valorização”.

João Antônio Almeida Júnior assumiu 
em janeiro a quarta regional, em Irati. Se-
gundo ele, é a primeira vez que um CD as-
sume o cargo nesta regional. “Precisamos 
demonstrar que o Cirurgião-Dentista tem 
capacidade”, afirma ele. Para Almeida Jú-
nior, os desafios na região aumentam pelo 
baixo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) na região. “Nós fizemos um levanta-
mento sobre os índices e foram constata-
das 40 mortes materno-infantis somente em 
2010. Em março realizaremos um encontro 
com a promotoria pública, em busca da di-
minuição destes números”, diz Almeida. 

Haverá também um trabalho intensi-
ficado no combate à dengue. No setor de 
Odontologia, a meta é aumentar a oferta 
de serviços especializados por meio dos 
Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEOs).

O aumento da representatividade e da 
importância dos Cirurgiões-Dentistas em 
relação à saúde da população permite que 
cada vez mais profissionais recebam cargos 
de confiança à frente de administrações re-
gionais de saúde. Ao todo, seis CDs e uma 
Técnica em Saúde Bucal (TSB) fazem parte 
do quadro de diretores na Secretaria de Es-
tado da Saúde. 

A primeira regional, em Paranaguá, é pela 
segunda vez administrada pelo CD José Re-
nato Pinheiro. Aos 66 anos, 44 deles dedica-
dos à Odontologia, ele foi o primeiro secre-
tário municipal de saúde da cidade litorânea. 

Pinheiro foi também o fundador da re-
gional da Associação Brasileira de Odonto-
logia no litoral, onde foi presidente por três 
gestões. O novo diretor destaca o controle 
de doenças como tuberculose e aids como 
os grandes desafios no litoral. “Vamos traba-
lhar junto aos municípios no combate a estas 
doenças”, afirma ele. Segundo Pinheiro, os 
Cirurgiões-Dentistas estão conquistando es-
paços importantes, pelo conhecimento que 
possuem. 

Outra importante regional, na cidade de 
Ponta Grossa, é administrada neste novo 
governo por Giovatan de Souza Bueno. Es-
pecialista em gestão pública municipal, o CD 

são da área de 
Odontologia

administraçãO

aPrOximadamente 30% dOs 
diretOres das regiOnais de saÚde

Cristiane Mendonça Papin Ferreira, Regional de 
Saúde de Ivaiporã.

Giovatan de Souza Bueno, Regional de Saúde de 
Ponta Grossa. CD Vinícius Traiano, de Guarapuava

Nada mais justo do que ser contemplado. 
Faz parte da profissão atender essa 
demanda. É mais uma porta que se abre.
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É uma nova fase, 
de muito trabalho. 
Tem a questão da 
dengue, em que Foz 
era a primeira cidade 
do estado em índices, 
e agora já ocupa a 
terceira colocação. Para 
isso é preciso continuar 
com os trabalhos 
essenciais.

O Cirurgião-Dentista Vinícius Traiano as-
sumiu a quinta regional de saúde, em Gua-
rapuava. Ele fala sobre a importância dos 
profissionais do setor assumirem cargos 
como este. “Nada mais justo do que ser 
contemplado. Faz parte da profissão aten-
der esta demanda. É mais uma porta que 
se abre”, explica Traiano. Quanto aos desa-
fios da gestão na Odontologia, o diretor fala 
sobre planos: “Pensamos em um projeto 
para atender os 20 municípios da região”, 
diz. Atualmente, o Consórcio Municipal de 
Saúde é responsável pelo serviço, em 13 
distritos de Irati. 

Na fronteira, quem assume o cargo na 
direção da regional de Foz do Iguaçu é o 
CD Odair José Silveira. E já no início da ges-
tão, Silveira percebeu que são grandes as 
metas na região das cataratas. “É uma nova 
fase, de muito trabalho. Tem a questão da 
dengue, em que Foz era a primeira cidade 
do estado em índices, e agora já ocupa a 
terceira colocação. Para isso é preciso con-
tinuar com os trabalhos essenciais”, explica. 

Em odontologia, o município realiza tra-
balhos de tratamento de câncer bucal. A 
atenção primária também é vista com im-
portância, em todos os setores. Sobre o fato 
de muitos CDs assumirem cargos nas dire-
ções das regionais, Silveira avalia: “É um re-
conhecimento das classes. O secretário de 
saúde de Foz, por exemplo, é farmacêutico. 
E a Odontologia tem seu lugar mais eviden-
ciado, de destaque”, complementa. 

A vigésima segunda regional, em 
Ivaiporã, norte do estado, é dirigida pela 
empresária e Técnica em Higiene Dental 
(THD), Cristiane Mendonça Papin Ferreira. 
Sobre a oportunidade, ela destaca que é 
preciso aproveitar em vista de melhorar o 

João Antonio Almeida Júnior, Regional de Saúde 
de Irati.

José Renato Pinheiro, Regional de Saúde de 
Paranaguá.

Odair José Silveira, Regional de Saúde de Foz do 
Iguaçu.

Vinicius Traiano, Regional de Saúde de 
Guarapuava.

regionais que contam com profissionais da área de Odontologia na direção:         

1.ª Regional de Saúde (Paranaguá) José Renato Pinheiro

3.ª Regional de Saúde (Ponta Grossa) Giovatan de Souza Bueno

4.ª Regional de Saúde (Irati) João Antonio Almeida Júnior

5.ª Regional de Saúde (Guarapuava) Vinicius Traiano

9.ª Regional de Saúde (Foz do Iguaçu)  Odair José Silveira

19.ª Regional de Saúde (Jacarezinho)  Antonio Carlos Setti

22.ª Regional de Saúde (Ivaiporã) Cristiane Mendonça Papin Ferreira

Luiz Setti, Regional de Saúde de Jacarezinho.

atendimento no setor odontológico. “Esta-
mos atendendo 16 municípios, oferecendo 
um serviço de melhor qualidade. Há um pla-
nejamento para a questão de saúde bucal, 
com atendimentos realizados nas unidades 
de saúde”, explica Cristiane. 

Outra regional que é gerenciada por um 
CD fica em Jacarezinho. A décima nona re-
gional é dirigida por Antônio Carlos Setti.

CD Odair José Silveira.
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Regional de Cascavel
Rua Minas Gerais, 2.566 centro sala 11, 1.º andar

Centro Clinico Empresarial Vitalle

Fone (45) 3038-5454 - CEP 85812 – 035.

Horário: segunda a sexta-feira – das 9h às 12h e das 13h às 18h.

Regional de Foz do Iguaçu
Rua Almirante Barroso, 1293 - sala 304

Condomínio Pedro Basso

Fone: (45) 3027-3131 - CEP.: 85851-010

Horário: segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 18h

Regional de Francisco Beltrão
Av. Julio Assis Cavalheiro, 494 - 6.º andar - sala 61

Edifício Trade Center

Fone: (46) 3524-0047 - CEP.: 85601-000

Horário: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h

Regional de Guarapuava
Rua Senador Pinheiro Machado, 2073 - 4.º andar - sala 401

Edifício Samuara

Fone: (42) 3035-3232 - CEP.: 85010-100

Horário: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h

Regional de Londrina
Rua Pará, 1531 - sala 103

Edifício Pará Office Tower

Fone: (43) 3026-7272 - CEP.: 86010-400

Horário: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h

Regional de Maringá
Rua Santos Dumont, 2166 - sala 705
Fone: (44) 3031-8999 - CEP.: 87050-100

Horário: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h

Regional de Paranaguá
Rua Artur de Abreu, 29 – 8.º andar - sala 7

Edifício Condomínio Palácio do Café

Fone: (41) 3038-6200 - CEP.: 83.203-210

Horário: segunda, terça, quinta e sexta das 9h às 12h e das 13h às 17h45

Regional de Pato Branco
Rua Tapajós, 305 - sala 105

Edifício Comercial Itália

Fone: (46) 3225-4280 - CEP.: 85501-030

Horário: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h

Regional de Ponta Grossa
Pç. Marechal Floriano Peixoto, 42 - sala 3 - Centro 

Fone (42) 3027-2828 - CEP: 84010-680

Horário: segunda a sexta-feira das 9h às 12h e 13h às 18h

Regional de Santo Antonio da Platina
Rua Rui Barbosa, 567 - 10.º andar - sala 1002

Cond. Emp. Palácio do Comércio

Fone: (43) 3534-2352 - CEP.: 86430-000

Horário: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h

Regional de Umuarama
Rua Des.Munhoz de Melo, 3800 - sala 801

Fone: (44) 3623-4119 - CEP.: 87501-180

Horário: segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 18h

Sede Curitiba
Avenida Manoel Ribas, 2.281 - Santa Felicidade

Fone: (41) 3025-9500 - CEP.: 80810-000

Central de Benefícios: 0800-600-9500

Horário: segunda a sexta-feira das 9h às 17h45

Website: www.cropr.org.br


