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Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 1 

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

Ribas, n° 2281, na cidade de Curitiba, Estado do Pa raná, foi aberta a reunião 3 

da Comissão de Integração CROPR – Cirurgião Dentista conforme convoca-4 

ção, com presença dos CDs Handrey Prosdócimo, Isabelle Weiss e Geili de 5 

Brito. Foi conversado sobre a revista, as correções e o aplicativo. Quando o 6 

Dr. Aguinaldo chegou, ele logo abordou o assunto sobre escrevermos uma 7 

matéria para a próxima edição da revista a respeito dos meios de comunica-8 

ção usados pelo Conselho tais como: o site, o aplicativo, a revista. Foram 9 

discutidas as funções do aplicativo: receber as denúncias anônimas, a trans-10 

parência, CID, comunicação, gerar boletos e talvez a busca de profissionais. 11 

Falamos sobre a abordagem da importância da ética e fiscalização junto às 12 

universidades. Próximo assunto foi a reunião que será realizada dia 21/10 13 

com o empresário Felipe Torres e grupo Qualidade em Saúde. Quando o 14 

César retornou conversamos sobre o concurso realizado e as implicações 15 

geradas pela não contratação de profissionais aprovados. Conversamos 16 

ainda mais sobre a revista, sobre o Layout novo do portal e prazo da entrega 17 

das revistas. Falamos da parceria da Gazeta do Povo e como será a divulga-18 

ção. Lembramos sobre a importância em se escrever um release sobre a 19 

campanha comemorativa do Dia do Dentista e lançar nesta edição da revista. 20 

O César falou que pediria para a empresa Trade. Neste release constaria o 21 

objetivo da campanha, valorização profissional, mobiliário urbano e outdoors. 22 

Nada mais havendo a discutir, declarou-se encerrada a reunião, da qual, eu 23 

Fernanda Salema Sanches Nery do Prado, Secretaria Executiva, lavrei a 24 

presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 25 


