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Ser conselheiro de um órgão de classe é uma honra. 
Nós, do CROSP, em particular, assumimos um cargo 
que representa uma das categorias profissionais mais 
bem vistas pela população, além de promover a saúde 
e a qualidade de vida das pessoas. Mas essa honraria é 

construída por meio de muito suor e sacrifício. Deixamos nos-
sos consultórios, que dão nosso sustento, para nos dedicarmos 
aos interesses dos mais de 75 mil cirurgiões-dentistas do Estado 
de São Paulo.

Essa dedicação é, porém, compensadora. O resultado de 
nosso trabalho, nos últimos dois anos, se traduz em conquis-
tas que vão muito além de nossa função legal de normatizar e 
fiscalizar a profissão. Foram muitas as realizações para colocar 
a Odontologia e o Conselho Regional sintonizados com as 
mudanças que se processam sem parar.

O CROSP esteve presente em várias áreas. Intensificou a fis-
calização do exercício profissional com a contratação de novos 
fiscais que passaram na prova de seleção. Instalou e moderni-
zou seccionais no interior para dar mais eficiência aos serviços 
prestados e conforto aos inscritos. Digitalizou todos os seus 
documentos, a fim de tornar as consultas mais ágeis, além de 
manter viva a história do maior Conselho Regional de Odon-
tologia do país.

Na defesa da profissão, o CROSP empenhou sua força e 
emprestou sua representatividade onde se fez necessário. Em 
Brasília, participou da mobilização pela aprovação do projeto 
de lei que estabelecia o “salário-mínimo” para os cirurgiões-
dentistas. Percorreu o interior com representantes do Mi-
nistério da Saúde para sensibilizar autoridades municipais a 
constituírem equipes de saúde bucal no Programa Saúde da 
Família e Centros de Especialidades Odontológicas. Teve êxito 
na retirada de uma campanha publicitária do Tribunal Superior 
Eleitoral que ofendia a classe veiculada nas rádios e na TV. 

Manteve encontros com prefeitos com o propósito de 
isentar ou reduzir a carga tributária dos cirurgiões-dentistas, a 
exemplo do que ocorrera na capital. Teve audiências na Pre-
feitura de São Paulo para a readequação dos índices da taxa 
de lixo e para concessão da isonomia salarial, prometida pelo 
Prefeito Gilberto Kassab. Criou um grupo de trabalho sobre 
planos odontológicos para discutir soluções para a insatisfação 

dos conveniados. Participou ativamente da retomada da Co-
missão Estadual de Convênios e Credenciamentos. Realizou 
cursos no interior e capital sobre Odontologia de Grupo, 
dando orientações aos cirurgiões-dentistas e esclarecendo 
pontos polêmicos dessa nova forma de mercado. Recebeu os 
ex-funcionários da empresa Imbra para dar aconselhamento 
nos aspectos éticos e jurídicos. 

Saiu à frente, promovendo a produção científica no país 
com o Prêmio Professor Alfredo Reis Viegas. Concedeu R$ 
65 mil reais em prêmios aos primeiros colocados que desen-
volveram pesquisas na área de saúde coletiva, contribuindo 
decisivamente para estimular a classe a realizar trabalhos que 
coloquem a Odontologia à serviço da saúde pública. Está 
criando câmaras técnicas para dar respostas à sociedade sobre 
questões pertinentes às especialidades odontológicas.

Continuou com seu trabalho social de conscientização da 
população sobre a importância da saúde bucal para a saúde 
geral. Dois programas exemplares são o concurso “A Saúde 
Bucal”, junto aos alunos da rede pública de ensino, para for-
mar gerações mais esclarecidas sobre o tema, e o de “Preven-
ção e diagnóstico precoce do câncer da boca”, levando saúde 
e informação a comunidades mais carentes e menos esclare-
cidas. Distribuiu milhões de fôlderes sobre câncer bucal nos 
pedágios e nas faculdades.

Projetou a imagem do cirurgião-dentista com campanhas 
publicitárias nos principais veículos de comunicação e com 
a instalação de painéis nas estradas do Estado. Além disso, 
vem oferecendo inúmeros benefícios aos inscritos como 
seguro de vida, descontos em exames laboratoriais e o envio 
de livros, guias e manuais orientativos para os profissionais 
sobre vários temas.

Todos esses assuntos foram destaque no ano ora que se 
encerra e que o colega poderá ter informações mais detalha-
das nas próximas páginas desta edição.

Aproveito para desejar a todos que tenham um próspero 
Ano Novo.

Um grande abraço 
do colega que o considera

Emil Adib Razuk

E d i t o r i a l

Caminho bem 
percorrido
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A entrega dos prêmios do progra-
ma e concurso “A Saúde Bucal” 
nas escolas da rede pública de 

ensino do município de São Paulo acon-
teceu no dia 2 de dezembro, no auditório 
da Prefeitura de São Paulo, com a pre-
sença do Prefeito Gilberto Kassab, numa 
deferência que confere credibilidade e 
importância à iniciativa do CROSP. “O 
programa é fundamental para conscien-
tizar as crianças sobre os aspectos que 
envolvem a saúde bucal. Esse trabalho 
precisa ser enraizado na saúde pública, 
capacitando os profissionais, expandido 
parcerias como esta com o CROSP, que 
formam gerações mais saudáveis. Não 
podemos esquecer que a alma desse pro-
grama é o Dr. Emil Adib Razuk, sem o 
qual não atingiríamos essa meta”, ressal-
tou o Prefeito Gilberto Kassab.

Este foi o segundo ano que o Con-
selho realiza o programa e concurso “A 
Saúde Bucal” em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação de São 
Paulo. Mais de 550 mil alunos partici-
param desta edição. Foram mobilizados 
16.500 professores das escolas, que fazem 
parte de 13 Diretorias de Ensino. Para 
a Secretária-Adjunta da Educação, Cé-
lia Regina Falótico, presente ao evento, 
houve sensível melhora na qualidade dos 
trabalhos deste ano em relação a 2009, 
que revelaram mais criatividade e versa-
tilidade sobre a importância dos cuidados 
com a saúde bucal. Ela percebeu também 
um envolvimento maior de professores e 
alunos no concurso, “o que foi bem po-

sitivo”. 
“Por isso, o sucesso do programa”, 

complementou Dr. Emil Razuk, presi-
dente do CROSP. “O objetivo é atingir os 
alunos através dos professores por quem 
eles têm o carinho e o respeito”, afirmou. 
Em seu discurso, Dr. Emil rendeu suas 
homenagens a todos que participaram da 
iniciativa de valorizar o sorriso perfeito, 
“ao empenho e competência do professor 
paulistano, aos cirurgiões-dentistas que 
deixaram seus consultórios para orien-
tar alunos e professores, à clarividência 
do Bradesco por identificar o mérito do 
programa, nas figuras do presidente do 
Conselho Administrativo da Fundação 
Bradesco, Dr. Lázaro de Mello Brandão, 
e do presidente do banco, Luiz Carlos 
Trabuco Cappi, ao Prefeito Gilberto Kas-
sab e ao Secretário Municipal da Educa-
ção, Alexandre Alves Schneider.”

O Vereador Gilberto Natalini, um 
dos incentivadores dessa parceria, afir-
mou que o programa tem o mérito de 
educar os jovens sobre a saúde e prepa-
rá-los para vida. “A conscientização é a 
base de uma sociedade saudável. Como 
militante do Sistema Único de Saúde, 
aprovo eventos como esse que ensinam 
as crianças e constroem cidadania”, disse, 

não antes de elogiar o Dr. Emil Razuk, 
“patrimônio da Odontologia, responsá-
vel por uma iniciativa que vai ao encon-
tro de minha vida pública de defensor da 
saúde pública.”

Representando o Bradesco, o diretor 
Mário Hélio de Souza Ramos ressaltou 
a agenda positiva construída entre as 
duas instituições dizendo que o Brades-
co está junto no programa e concurso “A 
Saúde Bucal”, por identificar as causas 
sociais que agregam valores. “A Funda-
ção Bradesco está impressionada com os 
números apresentados pelo programa”, 

afirmou. “A parceria está, de fato, conso-
lidada”, concluiu.

Estavam presentes também ao evento 
Luz Marina Toledo, da Secretaria Muni-
cipal da Educação, Dr. Rubens Orlandi, 
presidente da Associação Odontológica da 
Prefeitura de São Paulo, e o Dr. José Silves-
tre, presidente da ABO-SP. O Programa e 
Concurso “A Saúde Bucal” tem o apoio da 
Rede Globo de Televisão e da Unesco, que 
o considera o maior programa pedagógico 
de saúde bucal do mundo, que está servin-
do de exemplo para países da Ásia.

Ação Soc ioeduca t iva

Premiação do Concurso “A Saúde Bucal” teve a 

presença do Prefeito Gilberto Kassab

Premiação dos alunos da 
rede estadual de ensino

Evento premiou os melhores 
de um conjunto de mais de 
550 mil trabalhos

A premiação dos alunos da rede estadual de ensino aconteceu no dia 15 

de dezembro, na sede da Secretaria de Estado da Educação. Representando 

o Secretário Paulo Renato, estava a Professora Eleuza Guazzelli. Foram mais 

de 5,5 milhões de trabalhos entregues. Este é o 8º ano em que o concurso e 

programa “A Saúde Bucal” é realizado na rede pública de ensino do Estado.
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Ação Soc ioeduca t iva

»» Dr. Emil Razuk com representante do Bradesco, a Secretária-Adjunta da 
Educação, conselheiros e membros da comissão organizadora do concurso e 

programa “A Saúde Bucal”

Aluno usará prêmio para tratar os dentes

Foram distribuídos R$ 390 mil 
em prêmios

O aluno da escola Procópio Ferreira, de Campo Lim-

po, Jadson S. da Silva, primeiro colocado na categoria 

Poema, já sabe o que fazer com os R$ 2.300.00 que 

recebeu pelo seu trabalho. “Vou colocar aparelho nos 

dentes e, com o que sobrar, vou comprar um videoga-

me e roupas para passar o Natal”. Ele disse que gostou 

muito de participar do programa, porque o ensinou 

muito sobre saúde bucal e sobre o quanto “é bom es-

covar os dentes”. E garantiu que vai levar essa mensa-

gem para sua família e amigos.

Sua professora, Luzia Mercedes da Silva, disse, 

que em sala de aula, incentivou os alunos a participar 

do concurso e ensinou que era possível aprender de 

maneira prática sobre saúde bucal, com o propósito 

de dar qualidade de vida aos alunos. A diretora Cyn-

thia Yumi Mori, emocionada, revelou que o prêmio 

foi para o aluno certo, não só pela qualidade do tra-

balho, mas porque a família precisa do dinheiro para 

custear um tratamento dentário do filho. E confiden-

ciou, orgulhosa, que a professora Luzia Mercedes da 

Silva, num gesto de solidariedade e sensibilidade, do-

ará seu prêmio de R$ 2.300.00 ao jovem Jadson para 

ajudar nesse tratamento.

O total de prêmios distribuídos aos alunos das escolas públicas do município de 
São Paulo e da rede estadual de ensino foi de R$ 390 mil, valor doado pela Fundação 
Bradesco. Foram 4 as modalidades: colagem para os alunos do 1º ao 2º ano, frase 
para os alunos do 3º ao 4º ano, poema para os alunos do 5º ao 6º ano e jogos edu-
cativos para os alunos do 7º ao 9º ano. Os vencedores de cada modalidade e seus 
professores receberam:
Rede estadual de ensino - Os primeiros colocados das 4 modalidades receberam R$ 
2.000.00; os segundos colocados, R$1.500.00; e os terceiros colocados, R$ 1.000.00. 
Professores, diretores e as escolas dos respectivos vencedores também foram premia-
dos. Os trabalhos selecionados nas Diretorias de Ensino receberam R$ 300,00.
Rede municipal de ensino da capital de São Paulo - Os primeiros colocados re-
ceberam R$ 2.300.00 e o diretor e a escola, R$ 2.000.00. Os segundos colocados 
e seus professores receberam R$ 1.800.00 e o diretor e a escola, R$ 1.500.00. Os 
terceiros colocados e seus professores receberam R$ 1.300.00 e o diretor e a escola, 
R$ 1.000.00. Foram premiados também com R$ 300.00 os trabalhos de 40 alunos e 
seus respectivos professores selecionados pelas 13  Delegacias de Ensino.

Os melhores trabalhos foram escolhidos por uma comissão formada pelo CROSP 
integrada pelas Drªs. Adriana Cátia Mazzoni, Eunice Cristina Gardieri, João Carlos de 
Coelho de Faria, Maria Lucia Zarvos Varellis, Maria Marta Betânia Barbosa, Silvana 
Cherin Ziravello e Thais Valadão.

O processo de criação dos trabalhos começou com a exibição dos vídeos “Ciranda 
do sorriso” e o da União Francesa ADOS, enviados a todas as escolas, a fim de ajudar 
os alunos. Os professores também receberam um manual que continha informações 
básicas sobre saúde bucal, como higienização, doenças, prevenção e mastigação.

Jogo educativo Colagem
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O Juiz do Trabalho, Dr. Ra-
fael Marques de Setta, da 
10ª Vara do Trabalho de 

Campinas, atendendo a uma limi-
nar do Ministério Público do Tra-
balho - que investigara denúncia da 
Associação dos Cirurgiões-Dentistas 
de Campinas -, concedeu a tutela li-
minar inibitória, determinando que 
o Sindicato dos Odontologistas do 
Estado de São Paulo interrompa a 
cobrança das contribuições sindicais 
dos profissionais que não tenham 
exercido livre e espontaneamente a 
opção pelo pagamento da contribui-
ção sindical. “A farta documentação 
juntada com a inicial é suficien-
te para o convencimento do Juízo 
quanto à verossimilhança das alega-
ções, no que tange à irregularidade e 
abusividade da cobrança de contri-
buição sindical”, está escrito no des-
pacho do juiz.

O magistrado determinou ainda 
que o Sindicato pare de fazer ame-
aças de suspensão da atividade pro-
fissional ou inscrição em órgãos de 
proteção ao crédito para aqueles que 
não tenham feito o recolhimento 

Contribuição sindical: ACDC denuncia, 
Ministério Público entra com liminar e Justiça 
barra cobrança abusiva do SOESP

»» Despacho do juiz do Trabalho, Dr. 
Rafael Marques de Setta, acatando pe-
dido do Ministério Público do Trabalho 

de tutela inibitória contra a cobrança 
abusiva de contribuição sindical feita 

pelo SOESP

Jus t i ça



Novo Crosp    Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 7

da contribuição. O SOESP deverá 
igualmente deixar de enviar comuni-
cados ao CROSP, quanto à situação 
de adimplência ou inadimplência dos 
profissionais, e se abster de promover 
a cobrança da contribuição sindical 
sem prévia verificação das hipóteses 
legais de incidência do tributo. O 
SOESP entrou com recurso, mas a 
justiça negou pedido de suspensão 
da liminar. O juiz determinou que 
o descumprimento da liminar ense-
jará multa de R$ 1.000,00, que será 
aplicada em relação a cada obrigação 
imposta e a cada profissional indivi-
dualmente atingido.

“A farta documentação 
juntada com a inicial 
é suficiente para 
o convencimento 
do Juízo quanto à 
verossimilhança das 
alegações, no que 
tange à irregularidade e 
abusividade da cobrança 
de contribuição 
sindical”, Juiz do 
Trabalho, Dr. Rafael 
Marques de Setta

Esclarecimento

Todos os temas abordados pelo Conselho Regional de Odontologia de São 

Paulo no jornal “Novo Crosp” têm o único objetivo de informar e esclarecer 

a classe sobre assuntos de seu interesse. A matéria sobre a decisão da Justiça 

do Trabalho sobre as cobranças da contribuição sindical feitas pelo SOESP não 

foge à regra.

A Justiça entendeu que o Sindicato está cobrando irregular e abusiva-

mente a contribuição e os cirurgiões-dentistas precisam ser informados dessa 

decisão para não serem lesados inadvertidamente. O CROSP está na defesa 

dos colegas, da sua integridade e continuará a cumprir seu papel de orientar 

os inscritos sempre que preciso.

Departamento Jurídico do CROSP

A função do CROSP é defender e orientar a 
classe contra irregularidades que possam lesá-la

O Procurador do Trabalho, Dr. Nei Messias Vieira, enviou ofício ao presi-

dente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, com cópia dos autos, solicitando que o 

Conselho informe o Ministério Público do Trabalho possível descumprimento 

da decisão judicial, sobretudo quanto às obrigações que se relacionem ao 

CROSP.

O CROSP, percebendo a importância e a gravidade do caso, atenderá a 

essa solicitação. Para tanto, a fim de que haja maior eficácia na identificação 

do descumprimento da liminar por parte do SOESP, o Conselho pede que os 

cirurgiões-dentistas, caso saibam que o Sindicato continua cometendo tais 

transgressões ao arrepio da lei, comuniquem o fato ao Departamento Jurídico 

do CROSP.

O e-mail do Departamento Jurídico do CROSP é juridico@crosp.org.br e o 

telefone é (11) 3549-5580 a 5583.

Ministério Público do Trabalho quer ser avisado 
caso o SOESP descumpra a liminar 

Jus t i ça

»» Ofício do Procurador do Traba-
lho de Campinas, Dr.  Nei Messias 
Vieira, ao CROSP, solicitando que seja 
informado caso haja caso de descum-
primento judicial
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Defesa  de  C lasse

OPrefeito Gilberto Kassab 
chegou sorridente ao audi-
tório do 6º andar da Pre-

feitura de São Paulo. Sua presença 
era aguardada para que ele fizesse a 
entrega dos prêmios para os primei-
ros colocados das quatro categorias 
do programa e concurso “A Saúde 
Bucal”, que aconteceu no dia 2 de 
dezembro. Porém, para surpresa dos 
cirurgiões-dentistas e dos conselhei-
ros do CROSP, a mais alta autoridade 
do Executivo paulistano reafirmou, 
em seu discurso, dirigindo-se, sobre-
tudo, ao Dr. Emil Razuk, a intenção 
de conceder isonomia salarial para 
a categoria na administração muni-
cipal. “Sabemos que nosso compro-

Isonomia salarial: Prefeito Gilberto Kassab 
reafirma compromisso com cirurgiões-dentistas

»» Dr. Emil Razuk escuta atento Prefeito 
Gilberto Kassab, que, na ocasião da 

entrega dos prêmios do programa  e 
concurso “A Saúde Bucal”, reafirmou 

compromisso da isonomia salarial

“Sabemos que nosso 

compromisso com a 

classe não foi cumprido 

de todo. Nem sempre, 

vem no tempo que 

gostaríamos, mas 

não foi esquecido. 

Daremos a equiparação 

salarial, não por 

puro corporativismo, 

mas porque é justa 

e correta”, Prefeito 

Gilberto Kassab

misso com a classe não foi cumprido 
de todo. Nem sempre, vem no tempo 
que gostaríamos, mas não foi esque-
cido. Daremos a equiparação salarial, 
não por puro corporativismo, mas 
porque é justa e correta”, afirmou, 
arrancando aplausos.

O CROSP vem fazendo gestões 
junto ao Prefeito Kassab há mais de 
quatro anos, reivindicando o restabe-
lecimento da isonomia com os médi-
cos, retirada dos cirurgiões-dentistas 
na gestão de Paulo Maluf. Em 2009, a 
prefeitura enviou mensagem à Câmara 
Municipal concedendo o prêmio por 
produtividade, primeiro passo para 
restabelecer o equilíbrio salarial que 
fora retirado dos cirurgiões-dentistas 

da Prefeitura de São Paulo - reivin-
dicação que o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo e a Asso-
ciação Odontológica da Prefeitura de 
São Paulo - AOPSP travam há anos 
em favor da classe.
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Saúde  Púb l i ca

Programa de prevenção e diagnóstico precoce do 
câncer de boca atende 5.582 pessoas

O câncer de boca é silencioso 
como a maioria das neopla-
sias malignas, ignorado pela 

quase totalidade da população, atinge 
a todos, independente da classe social 
ou do nível de instrução, ele cresce 
de forma descontrolada. O tipo mais 
comum é o carcinoma espinocelular 
(CEC) de boca, que mata quase 30% 
dos pacientes, além de mutilar as pes-
soas, comprometendo a qualidade de 
vida, às vezes afastando-as da socieda-
de. O CEC de boca é razoavelmente 
fácil de ser diagnosticado, basta des-
confiar de uma úlcera que não cica-
triza ou que tem sinais de cicatrização 
de 15 a 21 dias. Nesses casos se deve 
fazer uma biópsia. Quando diagnos-
ticado em seus estágios iniciais é um 
dos mais simples de ser tratado. Sua 
prevenção deve ser meta constante do 
cirurgião-dentista e a melhor forma de 
combatê-lo é por meio da informação 
e da conscientização. Essa é a proposta 
do programa de prevenção e diagnós-
tico precoce do câncer de boca, uma 
iniciativa do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo que desde 
2000 vem orientando milhares de pes-
soas em várias cidades do Estado sobre 
a necessidade de se fazer o autoexame 
da boca.

“O câncer da boca é um dos mais 
terríveis. É o 5º na incidência entre 
os homens e o 8ª entre as mulheres, 
mas, se diagnosticado precocemente, 
é curável. Por isso, a importância de 
difundir a prática do autoexame na 
boca principalmente entre a popula-
ção mais carente, com menos acesso 
ao serviço odontológico”, reforça o 

»» No alto: equipe do curso de Odon-
tologia da UNIP, coordenada pela profª. 

Drª.  Maria das Graças Bragança Silva (de 
óculos), ao lado do Dr. Emil Razuk e Ve-
reador Gilberto Natalini. Acima, pessoas 

fizeram fila para ser atendidas 

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib 
Razuk, idealizador do programa. Em 
2010, o Conselho, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo e com as universidades, montou 
seis bases de atendimento, além das 
26 Unidades de Saúde da Prefeitura. 
Foram examinadas 5.582 pessoas na 

cidade de São Paulo em dois dias de 
campanha (29 e 30 de novembro), das 
quais 159 foram encaminhadas para 
reavaliação e se necessário biópsia. 

Segundo o estomatologista, Prof. 
Dr. Haroldo Arid Soares, coordenador 
do programa, apesar de, na maioria 
das vezes, os pacientes encaminhados 
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Saúde  Púb l i ca

»» Em sentido horário: criança recebe 
instruções de escovação. Alunos do cur-
so de Odontologia examinam pacientes

apresentarem lesões benignas, é preci-
so investigar todos os casos identifica-
dos na triagem e encaminhados para 
local de referência da rede publica. 
“Temos que acompanhar os pacien-
tes encaminhados, ligando, man-
dando correspondência, para checar 
se ele realmente chegou ao ponto da 
referência indicada”. Lembra ainda 
que “é importante essa parceria entre 
CROSP, universidades e prefeituras, o 
envolvimento de alunos, professores e 
cirurgiões-dentistas da rede pública, 
no esforço de esclarecer e melhorar as 
condições de saúde bucal da popula-
ção carente.”

Nem sempre é fácil, porém, con-
vencer as pessoas a passar por um exa-
me, mesmo que gratuito. A professora 
de Odontologia da UNIP, Drª. Maria 
Cristina Duarte Ferreira, conta que a 
palavra câncer ainda é um mito, um 
estigma, o que assusta muita gente. 
“As pessoas têm medo do diagnóstico, 
por isso, muitas vezes há a dificulda-
de de convencê-las a serem atendidas. 
Mas quando entram e veem que é ape-
nas um exame clínico, um trabalho 
preventivo, elas saem satisfeitas”, diz. 
Para ela, que está há oito anos traba-
lhando como voluntária do programa, 
a iniciativa do CROSP é perfeita por 
levar conhecimento, disseminar cons-
ciência, educar a população e promo-
ver a saúde entre a comunidade.  

No programa, o primeiro passo é 
abordar as pessoas que passam pró-
ximas às unidades de atendimento, 
apresentando o folheto explicativo, 
orientando-as sobre os fatores asso-
ciados, necessidade de autoexame e 
convidando-as a serem examinadas. 
Alunos dos cursos de Odontologia 
fazem a primeira abordagem e junto 
com professores, especialistas na área, 
examinam as pessoas em busca de alte-
rações da normalidade que possam ca-

racterizar patologias. Nos anos anterio-
res sempre houve histórias de ”feridas 
que não cicatrizavam”. É importante 
o conhecimento da população sobre 
como realizar o autoexame da boca e 
sobre cuidados com a saúde bucal. A 
todos os pacientes é entregue folder 
com as explicações sobre o autoexame.

Algumas pessoas que passaram na 
triagem ignoravam que o câncer pode 
também acometer a boca, muito me-
nos sobre a necessidade e como fazer 
o autoexame. Foi o caso da estudante 
Ana Carolina da Silva: “Gostei, por-
que foi gratuito, deu orientações im-
portantes. Nem todos sabem que exis-
te câncer na boca. A gente ouve falar 
de câncer em outros lugares do corpo. 
Vou levar comigo esse folheto para en-
tender melhor o assunto e repassar as 
informações para meus amigos e para 
minha família.” O aposentado Cíce-
ro Julião Marques também gostou do 
atendimento, até porque, nunca pas-
sara antes por uma consulta odonto-
lógica: “Ensinaram-me como cuidar 
melhor da minha boca e também dos 
dentes e me aconselharam a diminuir 
o cigarro e a bebida alcoólica”, contou.

“É de vital importância 

difundir a prática do 

autoexame na boca 

principalmente entre a 

população mais carente, 

com menos acesso ao 

serviço odontológico”, 

Dr. Emil Adib Razuk
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Educação

O Conselho Regional de Odonto-

logia de São Paulo enviou aos inscritos 

mais um vídeo socioeducativo sobre 

saúde bucal. O material foi produzido e 

cedido gentilmente pela Union Françai-

se Pour La Sante-Bucco-Dentaire. Coube 

ao CROSP a dublagem, cuidadosamente 

adequada para o público infanto-juvenil 

que frequenta os consultórios dentários 

e para o uso dos escolares da rede públi-

ca e privada do Estado de São Paulo. O 

vídeo “Alimentação, Dentes, Objetivo, e 

Saúde” é muito elucidativo e lúdico. 

Idealizador dessa parceria, o presiden-

te do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, pede 

aos cirurgiões-dentistas, que tenham 

aparelhos de TV e DVD, para exibirem a 

produção do audiovisual a seus clientes 

que aguardam na sala de espera. É uma 

produção que traz de maneira bem-hu-

morada a conversa entre uma garota e 

um cirurgião-dentista sobre alimentação, 

mastigação, cáries e escovação.

CROSP sugere que cirurgiões-
dentistas exibam na sala de 
espera do consultório produção 
francesa sobre saúde bucal

Conselho firma parceria com a 
ADA para 4 novas produções de 
vídeos socioeducativos

O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo 
esteve presente, em 2010, 

no congresso da American Dental 
Association - ADA, em Orlando - 
Flórida, para firmar parceria em prol 
da  saúde bucal. As tratativas tiveram 
início no ano de 2007 e puderam ser 
finalizadas, graças à perseverança do 
presidente da autarquia, Dr. Emil 
Adib Razuk, e da sensibilidade de Mi-
chael J. Barry, gerente de negócios in-
ternacionais e comunicação da ADA.

A parceria foi firmada em face da 
magnitude do programa e concurso 
“A Saúde Bucal”, que já havia sido 
apresentado anteriormente. Os da-
dos de 2010, com a participação de  
2.643.770 alunos da rede estadual de 
ensino fundamental e 486.992 da rede 
municipal, totalizando 5.050 escolas 
estaduais  e 535 escolas municipais, 
foram decisivos para a concretização 
da parceria. 

O Sr. Michael J. Barry trabalhou 
incessantemente para que fossem ce-
didos ao CROSP gratuitamente, os 
direitos de 4 filmes educativos com 
a finalidade de ser utilizado como 
ferramenta de ensino para o referido 
programa, desenvolvido nas escolas 
de ensino fundamental,  alertando o 
público alvo quanto à importância da 
saúde bucal para a saúde geral.

Duas reuniões foram realizadas du-
rante o 151° Congresso da ADA: a pri-
meira no dia 8 e a segunda no dia 10 
de outubro, as quais contaram com a 
participação do Dr. Emil Adib Razuk, 
da conselheira Drª. Maria Lucia Zar-
vos Varellis e do Sr. Michael J. Barry.

Os filmes deverão passar por um 
processo de tradução e dublagem e em 
2011 deverão ser distribuídos às esco-
las participantes do programa e con-
curso “A Saúde Bucal”, bem como a 
todos os cirurgiões-dentistas.
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Trabalho dignificante que demonstra 
seriedade e transparência

Nos últimos dois anos, o Con-
selho Regional de Odonto-
logia de São Paulo atuou 

em muitas frentes, foi responsável pela 
execução de vários programas socio-
educativos, patrocinou iniciativas de 
caráter social, modernizou a autarquia, 
montou grupos de trabalho para deba-
ter o mercado de trabalho e as especia-
lidades, projetou a imagem do CROSP 

e dos cirurgiões-dentistas com campa-
nhas na mídia, estimulou a produção 
científica, tudo isso sem comprometer 
a qualidade na fiscalização do exercício 
profissional e na prestação de serviço 
aos seus mais de 75 mil inscritos.

Esse trabalho, desempenhado por 
um grupo de conselheiros - liderados 
pelo Dr. Emil Adib Razuk -, que sacri-
ficam o trabalho em seus consultórios 

dentários em nome da causa da coletivi-
dade, pode ser agora conferido nas pró-
ximas páginas. O presidente do CROSP, 
Dr. Emil Razuk, observa que só se tem 
noção do tamanho da obra, quando se 
olha para trás. Ao fazer um balanço do 
que foi realizado, o resumo poderá bali-
zar as novas ações do CROSP, nos pró-
ximos anos.

2009
2010

Mercado de Trabalho

CROSP retoma parceria com Ministério 
da Saúde e organiza encontros com 
prefeitos no Estado. Os encontros com 
gestores municipais tiveram a finalidade 
de estimulá-los a ampliar os programas 
de saúde bucal com a criação de equipes 
de saúde bucal no âmbito do Programa 
Saúde da Família e divulgar entre os 
profissionais da classe a importância de 
se aplicar essa política pública no campo 
da saúde bucal 

Equipes de saúde 
bucal no PSF 

Prefeito Gilberto Kassab recebe Dr. 
Emil Razuk, em setembro de 2009, e 
assegura que dará a isonomia salarial 
aos 1.500 cirurgiões-dentistas da Pre-
feitura de São Paulo, corrigindo uma 
desequilíbrio que vinha desde a gestão 
de Paulo Maluf. É uma antiga reivin-
dicação travada com o Executivo pelo 
CROSP, pela Associação dos Odontolo-
gistas da Prefeitura, pela APCD e pela 
ABCD

Isonomia salarial dos 
cirurgiões-dentistas 

Foi retomada a Comissão de Convê-
nios e Credenciamentos do Estado para 
defender a classe nas negociações com as 
operadoras, seguradoras, cooperativas e 
auto-gestões odontológicas. A Comissão  
visa melhorar as condições de atuação dos 
cirurgiões-dentistas no que diz respei-
to aos honorários e também a outras 
questões que interferem na relação entre 
o cirurgião-dentista e às operadoras de 
planos odontológicos

Comissão de Convênios 
e Credenciamento

O CROSP desenvolveu ações junto a 
várias prefeituras da Grande São Paulo 
e interior (Campinas, Avaré, São Car-
los, Marília, Santos, Guarujá, Ribeirão 
Preto, Piracicaba, São Bernardo do 
Campo e Santo André), para melhorar 
as condições de trabalho e salários 
para os profissionais de saúde bucal

Melhores Condições  de 
Trabalho

Ret rospec t iva
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Realização de Fórum e Manual para 
recém-formados com o objetivo de dire-
cionar os cirurgiões-dentistas que estão 
ingressando na carreira para o exercício da 
profissão, sanando as principais dúvidas 
como a ética profissional, o papel do 
CROSP, dicas e informações sobre a loca-
lização do consultório, questões burocráti-
cas e legais

CROSP mobilizou a classe pela aprova-
ção do projeto de lei na Câmara dos 
Deputados que fixou o salário-mínimo 
em R$ 7 mil mensais e definiu o valor 
da hora trabalhada em R$ 31,81 para 
o cirurgião-dentista. O Conselho pediu 
apoio para a aprovação da matéria a 
todos os deputados de São Paulo da 
Comissão de Trabalho e da Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara

Manual e Fórum para 
recém-formado

Salário-mínino para o 
cirurgião-dentista

Mercado de Trabalho

CROSP reúne ex-funcionários da clínica 
para dar orientações jurídicas e éticas. 
Tem gestão junto à ex-controladora da 
Imbra, para que os profissionais sejam 
devidamente pagos, a qual atende 
solicitação e inicia o acerto de contas 
com cirurgiões-dentistas e técnicos de 
prótese dentária

Funcionários da 
clínica Imbra

Em novembro de 2009, com a propos-
ta de atualizar o cirurgião-dentista e 
prestar esclarecimentos em várias áreas 
da atividade profissional, iniciou-se a 
realização de cursos e seminários aos 
inscritos. O interesse pelo tema fez com 
que o CROSP organizasse vários even-
tos na capital e no interior, ministrados 
pelo especialista Dr. Roberto Porto, 
sobre Odontologia de Grupo

Cursos sobre 
Odontologia de Grupo

CROSP e ANS lançam, em fevereiro de 
2010, guia sobre os convênios de saúde. 
O guia, foi o primeiro material elaborado 
pela ANS com uma entidade de classe 
com a finalidade de esclarecer os profis-
sionais sobre vários aspectos como seus 
direitos, deveres e responsabilidades, 
o tamanho do segmento, como ele se 
encontra dentro do sistema de saúde e o 
alcance dos procedimentos odontológicos. 
O lançamento do guia atendeu a grande 
demanda por informações do tema

Guia sobre convênio 
de saúde

Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo inicia caravana para redu-
zir o ISS para o cirurgião-dentista no 
interior do Estado, a exemplo do que 
aconteceu na cidade de São Paulo, 
onde o Prefeito Gilberto Kassab isen-
tou os profissionais desse imposto. O 
Conselho desenvolveu intenso traba-
lho, por exemplo, com as administra-
ções municipais de Campinas, Avaré, 
Santos e Piracicaba

Redução da carga 
tributária 

Ret rospec t iva
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valorização da Odontologia

Foi lançado em fevereiro de 2009 o livro 
“Emergências Médicas na Prática Dental – 
Prevenção, Reconhecimento e Condutas”, 
de autoria do professor titular aposentado 
de Cirurgia da Faculdade de Odontologia 
da USP de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Regis 
Alonso Verri. O Conselho envia também 
o Código de Defesa do Consumidor para 
todos os profissionais, atendendo uma 
exigência legal, a fim de evitar que os 
profissionais sejam multados

Edição de manuais e 
guias orientativos

Tribunal atende CROSP e retira do ar 
filmete que feria imagem da Odon-
tologia. O Conselho manifestara 
a preocupação, em relação à peça 
publicitária, que reforçava uma visão 
deturpada da categoria profissio-
nal, podendo induzir a população a 
crer que existam cirurgiões-dentistas 
atuando na ilegalidade. Os efeitos 
eram nocivos nas crianças, causando 
prejuízos psicológicos em relação ao 
tratamento odontológico

TSE retira do ar peça 
publicitária 

O programa, o maior na área de saúde 
bucal do mundo, segundo a Unesco, 
é realizado pela segunda vez na rede 
pública de ensino da Prefeitura de São 
Paulo. O CROSP também firmou parceria 
com as Secretarias da Educação dos mu-
nicípios de São José dos Campos e Santa 
Cruz das Palmeiras. O programa procura 
introduzir o tema “saúde bucal” na vida 
das crianças e transformá-las em vetores 
de informação em suas comunidades

Programa e concurso 
“A Saúde Bucal”

Para estimular a pesquisa em áreas 
importantes da profissão e que apon-
tam para as necessidades atuais da 
população, Conselho concede R$ 65 
mil aos melhores trabalhos que con-
correram ao Prêmio Prof. Alfredo Reis 
Viegas. O CROSP dá o exemplo para 
que outros órgãos e entidades de clas-
se caminhem no sentido de identificar 
deficiências e de buscar soluções para 
a saúde bucal no país

Prêmio Prof. Alfredo 
Reis Viegas 

Foram distribuídos nos pedágios de 
São Paulo, em abril de 2009, 3 milhões 
de folhetos sobre o autoexame da 
boca. O folder, com a top model Ca-
roline Bittencourt como modelo para 
o autoexame, orienta as pessoas como 
identificar lesões que podem indicar 
câncer da boca e informa sobre a gra-
vidade dessa doença que mata mais de 
3,5 mil pessoas por ano em todo o país

Distribuição de 
fôlderes nos pedágios 

Crosp firma parceria com a Union 
Française Pour La Santé-Bucco-Dentaire, 
que cede o vídeo “Alimentação, Dentes, 
Objetivo, e Saúde” para dublagem e 
legendagem. O vídeo foi enviado para as 
escolas municipais e para os cirurgiões-
dentistas exibirem nas salas de espera 
de seus consultórios. A produção de 15 
minutos traz de maneira bem-humorada 
uma conversa entre uma garota e um 
cirurgião-dentista sobre alimentação, 
mastigação, cáries e escovação. Firma 
também parceria com a ADA para a 
dublagem de outras 4 produções

Vídeo socioeducativo 

Ret rospec t iva
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valorização da Odontologia

CROSP veicula nos principais jornais e 
revistas do país e nos jornais do Estado 
campanha pelo Dia do Cirurgião-Dentista. 
A campanha de 2010 foi “Valorize sua 
saúde bucal. Promover a saúde é promo-
ver sorrisos. Conquiste qualidade de vida, 
visitando  regularmente um cirurgião-
dentista. Sorria para quem cuida de seu 
sorriso. 25 de outubro, Dia do Cirurgião-
Dentista. Homenagem do Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo”

Projeção da 
Odontologia na mídia 

Mantém painéis nas principais estradas do 
Estado de São Paulo com mensagens para 
a opinião pública, valorizando a Odonto-
logia e alertando para a necessidade de ir 
regularmente ao consultório dentário

Painéis nas principais 
rodovias

CROSP solta nota de esclarecimento, 
salientando que a oferta de serviços pela 
internet, por meio de sites de compra 
coletiva para oferecimento de vantagens 
de seus serviços profissionais, é considera-
da infração ética. Trinta processos éticos já 
foram instaurados

Sites de compras coletivas

Foi concluída mais uma etapa do pro-
cesso de informatização dos serviços do 
CROSP. Todas as informações e dados 
dos cirurgiões-dentistas, num total de 2,5 
milhões de documentos, foram digitaliza-
dos. Com o cadastramento e a digitali-
zação, não é mais necessário o desloca-
mento físico do inscrito até o CROSP, que 
agora oferece as informações via online, 
permitindo um atendimento rápido e 
uma atualização imediata de dados

Digitalização de 
documentos 

Em abril de 2009, para atender a 
grande demanda do CROSP de fiscali-
zar o exercício profissional dentro das 
normas éticas, foi realizado um pro-
cesso seletivo, aplicado pela Fundação 
Vunesp, para a contratação de fiscais 
e para outras áreas como as de direito, 
informática e administrativa. Cin-
quenta e cinco funcionários já foram 
contratados para melhorar os serviços 
na capital e no interior

Mais Fiscais

Ret rospec t iva

Modernização

Plano Diretor de Tecnologia da Infor-
mação do CROSP, em desenvolvimen-
to pela renomada Fundação Vanzolini, 
permitirá ao cirurgião-dentista inscrito 
o uso de ferramentas disponíveis na 
Internet, propiciando maior rapidez e 
eficiência no atendimento das necessi-
dades da classe odontológica, além de 
melhorar os fluxos e processos inter-
nos dos diversos setores da autarquia

Tecnologia

Prestação de Serviços

Conselho consegue descontos em 
exames laboratoriais e clínicos no 
Centro de Medicina Diagnóstica Fleury, 
no Laboratório Delboni Auriemo e no 
Lavosier

Descontos em 
laboratórios
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Junto com a Secretaria de Saúde do 
Município de São Paulo, o CROSP realizou 
em 2009 e em 2010 mais um programa 
de prevenção e diagnóstico de câncer da 
boca. A ação atendeu nesses dois anos 
15.135 pessoas em postos instalados nas 
estações de metrô e teve a cobertura da 
mídia. Os pacientes que apresentaram sin-
tomas do câncer bucal foram encaminha-
dos para exames em faculdades parceiras

O CROSP lutou pela extensão da flu-
oretação das águas de abastecimento 
público para os 645 municípios do 
Estado. Os 117 municípios que ainda 
não dispunham de água fluoretada 
estão recebendo equipamentos e 
capacitação técnica do Governo do 
Estado e da SABESP

Prevenção ao câncer 
de boca 

Fluoretação das águas 
da Sabesp

Saúde Pública

Conselho conseguiu junto à Secretaria 
de Estado da Saúde que os cirurgiões-
dentistas entre 40 e 59 anos de idades 
fossem imunizados contra a Gripe 
H1N1. O CROSP vinha alertando para 
o risco de esses profissionais tornarem-
se vetores de propagação do vírus. No 
Brasil, são 89.450 profissionais nessa 
faixa etária, dos quais mais de 40% da 
categoria estão no Estado de São Paulo. 
Preocupado com o aumento do número 
de casos da Gripe A, o Conselho enviou 
também nota de esclarecimento aos 
cirurgiões-dentistas sobre o vírus, a fim de 
evitar sua disseminação entre os profissio-
nais e a população

Imunização contra a 
pandemia da Gripe A

Prestação de Serviços

O valor do benefício aumentou 100% em 
relação a 2008. Inscrito passa a ter um 
seguro de vida no caso de morte natural 
de R$ 20 mil ou invalidez permanente 
e de morte acidental de R$ 40 mil, sem 
qualquer ônus. É um benefício que pode 
ser usufruído num momento de dor e fra-
gilidade, assegura um pouco de tranqui-
lidade à família, cobrindo as despesas de 
funeral e dos primeiros meses seguintes 
ao falecimento do titular. Nenhum conse-
lho de classe oferece essa vantagem

Seguro de vida

Ret rospec t iva

Especialidades

Conselho realizou, em setembro de 
2009,  primeira prova a candidatos para 
a obtenção de certificado de aptidão 
para exercer as práticas integrativas: 32 
para Laserterapia, 21 para Acupuntura, 
8 para Terapia Floral, 4 para Hipnose, 2 
para Homeopatia e 1 para Fitoterapia. 
Apesar do avanço, o CROSP defende que 
essas práticas sejam reconhecidas como 
especialidades para ampliar o mercado de 
trabalho nos serviços de saúde pública

Práticas Integrativas e 
Complementares

CROSP decide criar 30 Câmaras Técnicas 
de Especialidades e Habilitações. Competi-
rá às Câmaras Técnicas, o assessoramento 
ao Conselho, não apenas sobre assuntos 
científicos relacionados às suas respectivas 
especialidades odontológicas, mas também 
em manifestações oficiais junto à comuni-
dade científica, à população e à imprensa, 
além de serem responsáveis pela elabora-
ção de material informativo. Mais de 1.100 
especialistas no Estado manifestaram 
interesse em participar dessa Câmaras

Câmaras Técnicas de 
Especialidades
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Araçatuba 
homenageados
Dr. Paulo Cezar Batagello
Dr. Paulo Edson Bombonatti
Dr. Edmur Aparecido Callestini 
Dr. Michel Saad Neto 
Drª. Dilma Magalhães

N a ocasião da Semana da 
Saúde Bucal, as seccionais 
do CROSP iniciaram a re-

alização de solenidades para home-
nagear os colegas que se destacaram 
no ano de 2010, por sua dedicação 
à Odontologia. O Conselho acredita 
que a entrega da Medalha Tiradentes 
a cirurgiões-dentistas, os quais, no 
seu exercício profissional elevaram a 
o conceito da classe, é um reconheci-
mento e um dever.

Os nomes são escolhidos por in-
dicação dos delegados do CROSP 
da respectiva seccional, das Unio-
dontos, das APCDs e  dos cursos de 
Odontologia. O Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo para-
beniza todos os laureados pelo exem-
plo que poderão se tornar a todos os 
que veem na profissão uma forma de 
levar saúde e qualidade de vida à po-
pulação de São Paulo. A seguir, fotos 
da solenidade de entrega da mais alta 
comenda do CROSP, a Medalha Ti-
radentes.

Andradina
homenageados
Dr. Sérgio Kiyoshi Yoneda 
Dr. José Ernesto de Queiroz

Botucatu
homenageados
Dr. Waldir Cesar de Souza
Dr. Adolpho Dinucci Venditto 
Dr. Marcos José Ribeiro Dias 
Dr. Edgard Sebastião Cardoso de Sordi 

Taubaté 
homenageados
Dr. Renato Galli
Dr. Mauricio Rodolfo L. Nunes
Dr. Jair Antonio Roma
Drª. Ana Christina Claro Neves
Dr. Juliano Palhari, representando 
Dr. Luis Otavio Palhari
Dr. Plinio de Oliveira  Guarany
Dr. Eliel de Almeida

Araras
homenageados
Drª. Marina Célia Breda
Dr. Waldomiro Viganó 
Drª. Sofia Takeda Uemura 
Dr. Paulo Roberto Rahal
Dr. Rubens Ferreira de Albuquerque

Osasco
homenageados
Dr. Geraldo Yukio Kimura 
Dr. João Roberto Ferreira da Rosa
Dr. Flávio de Ávila Kfouri
Dr. Jorge Minoru Tanaka

Presidente 
Prudente
homenageados
Dr. Reinaldo Fedato 
Dr. Aquiles Ferreira 
Drª. Cristina Berbel Custódio Gatto
Dr. Luis Fernando G. Nogueira

Lins
homenageados
Dr. João Ailton Vieira 
Dr. Mitsuru Ogata

CROSP homenageia colegas que se destacaram 
em 2010 com a Medalha Tiradentes

Na próxima edição, serão 

publicados os homenageados 

dos demais municípios
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Homenagem

Catanduva

Fernandópolis e
votuporanga

Assis

Bauru

Guaratinguetá
homenageados
Dr. Vlamir Oliveira da Silva
Dr. Pedro Gonzaga da Silva Neto
Dr. Amilton Carvalho
Dr. Eduardo José Costa

homenageados
Drª. Gilza Cristina Franco de Almeida Miotto
Drª. Luciana Estevam Simonato
Drª. Sâmira Ambar
Dr. Paulo Antonio Peres
Dr. Evaldo Romeiro da Silva
Dr. Rodolpho Ricci 
Dr. Celestino da Silva Costa
Dr. Walber Sesmilo Peron                            
Dr. Doélio Jabur homenageados

Dr. João Tarcio de Paiva
Dr. Paulo Paulista de Azevedo Andrade
Drª. Zilda Israel Ramos
Dr. Tulio Cabianca
Dr. Clelio Zanonhomenageados

Dr. Carlos dos Reis Pereira de Araujo
Dr. Luiz Fernando Pegoraro
Dr. Amauri Antonio Bornello
Drª. Claudia Almeida Prado 
Piccino Sgavioli
Dr. Milton Carlos Gonçalves Salvador 
Dr. Aymar Pavarini

homenageados
Dr. José Geraldo Cardoso Júnior
Drª. Carmem Lúcia da Silva Nunes
Dr. Jaime Freitas Ribeiro
Dr. Rogério de Lima Romeiro

Santo André
homenageada
Drª. Terezinha L. A. Canatarino Dias  
Drª. Nádia Bastos da Silva                  
Dr. João Felipe Moraes dos Santos

Jaú
homenageados
Dr. Valdemar Nicolau
Dr. José Carlos Venturin 

Mococa
homenageados
Dr. Ricardo Soares Pereto 
Dr. Aurélio Nogueira

Dr. Reynaldo Luiz Rossi Sperancini 
Dr. Miguel Jorge Jayme Neto

Mogi Guaçu
homenageados
Drª. Maria Elisabete Zanco Bueno
Dr. Luiz Carlos Machado

Dr. Lélis Rodrigues Pompeo Jr.
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Homenagem

Jaboticabal
homenageados
Dr. João José Pagnan
Dr. Marco Antônio Ignácio
Dr. Edison Dagoberto Mariano
Drª. Luciana Sanches Labella
Drª. Leda Aparecida Pereira Macari
Dr. Gilberto Rangel de Oliveira

Guarulhos
homenageados
Dr. Francisco Pereira Sapata
Dr. Roberto Boschetti Ferrari
Drª. Monika Elizabeth J. Matroni
Drª. Tania Rocha Cabral Ribas
Dr. Luiz Carlos Francisco da Silva

Marília
homenageados
Dr. Antônio José Teruel
Dr. Hélio de Freitas
Dr. Marco A. S. Pelli
Drª. Beatriz Flávia M. T. Pagani

Jundiaí
homenageados
Dr. Pedro José Duarte 
Dr. Rubens Simoes de Lima 
Dr. José Clovis Tomazoni 
de Oliveira 

Mogi das Cruzes
homenageados
Dr. Fabio Antonio Signorini Sartorato 
Dr. Paulo José Bordini 
Dr. Brasilio Aoki 
Dr. Luiz Gonzaga Cardoso 
Dr. Bruno Costa 

Piracicaba
homenageados
Dr. Antonio Carlos Pereira
Dr. Eduardo Dias de Andrade
Sr. Lincoln, representando o 
pai Dr. Jonas Vaz de Arruda 
Dr. Krunislave Antonio Nóbilo
Drª. Maria Ângela Forti Teixeira
Drª. Sandra Aparecida Barroso Furlan 
Dr. Marcos Tomazello 

Franca
homenageados
Dr. Carlos Alberto Silva 
Dr. Abib Salim Cury
Dr. Jales Amâncio de Castro 
Dr. Walter F. Telles 
Dr. Élcio Garcia Ricco

São Carlos
homenageados
Dr. Helio Ferraz Porci-
úncula
Drª. Marisa Ribeiro Gar-
cia Gullo
Dr. Antonio Fernando 
Gentil
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A ética impede 
anúncios em sites de 
compra coletiva

É t i ca

COMISSÃO DE ÉTICA

Presidente : Dr. Ideval Serrano

Membros: Dr. Caio Perrella de Rezende,

Dr. Marco Antônio Rocco, Drª. Eunice

Cristina Gardieri, Drª. Maria Lucia

Zarvos Varellis e Dr. Marco Antonio

Manfredini

Colaboradores: Drª. Marie Eid, Drª.

Maria Cristina M. Fávero, Drª. Maria

Valéria Davini Akkaoui e Dr. Edson

Humberto Lednik

A oferta de serviços pela internet, 
por meio de sites de compra co-
letiva ou clube de compras, tem 

sido utilizada pelos cirurgiões-dentistas e 
clínicas odontológicas para oferecimento 
de seus serviços profissionais, anunciando 
preços, modalidades de pagamento, des-
contos, benefícios e vantagens.  

A idéia vendida por esses sites é a de 
conceder um grande desconto para ge-
rar a compra por impulso, oferecendo, 
assim, um preço muito menor do que 
o costumeiramente praticado, tornando 
possível a conquista de um grande volu-
me de compradores, futuros pacientes. 

Preocupado com essa realidade, o 
CROSP publicou no dia 04 de outubro 
- e republicou em 23 de novembro - nota 
de esclarecimento à classe odontológica, 
salientando que essa prática na Odonto-
logia é considerada infração ética, uma 
vez que fere veementemente as normas 
dispostas no Código de Ética Odonto-
lógica e Resoluções do Conselho Federal 
de Odontologia a respeito de descontos, 
publicidade e propaganda. 

A legislação ética veda, sob qualquer 
forma, a divulgação (anúncio) de valores, 
formas de pagamento, vantagens, benefí-
cios e descontos. Não se questiona o direi-
to do profissional ou clínica odontológica 
em divulgar seus serviços. Todavia, essa 
divulgação deve ser feita com observân-
cia à ética, considerando que a legislação 
disciplina quais os requisitos obrigatórios 
à comunicação e atribui, expressamente, 
quais informações são permitidas ou ve-

dadas. Tão pouco se questiona o direito 
de conceder aos seus pacientes descontos 
ou qualquer modalidade de pagamento, 
contudo, essa tratativa deve acontecer no 
momento da elaboração do plano de tra-
tamento e contrato de prestação de servi-
ços profissionais. 

Ademais, a Resolução CFO-77 /200 
proíbe a participação de cirurgiões-den-
tistas como proprietários, sócios, dirigen-
tes ou consultores dos chamados cartões 
de descontos, considerando infração éti-
ca a associação ou referenciamento de 
cirurgiões-dentistas a qualquer empresa 
que faça publicidade de descontos sobre 
honorários odontológicos. 

Assim, resta evidenciado e inquestio-
nável o fato de que os profissionais, que se 
aventuraram ou vierem a se aventurar na 
utilização dessa prática antiética de anún-
cio, estarão infringindo o Código de Éti-
ca e responderão processo para apuração 
de tal conduta, com as punições previstas, 
na medida da infração praticada. 

Até o momento, o CROSP instaurou 
mais de 30 processos éticos, envolvendo 
profissionais e clínicas da cidade de São 
Paulo e interior. Parte desses processos 
já foi julgada, sendo o trâmite processu-
al sigiloso e a publicidade da penalidade 
aplicada somente é dada após o trânsito 
em julgado da decisão, ou seja, quando já 
não couber recurso da decisão proferida. 

Visando resguardar o bom conceito 
da Odontologia, zelar pela harmonia da 
classe e evitar o aviltamento da profis-
são ou sua mercantilização, o CROSP 

também notificou por ofício 
os sites de compra coletiva, 
esclarecendo que essa prática 
para a Odontologia não é permitida, 
requerendo a colaboração para que esses 
serviços não sejam oferecidos à catego-
ria, salvaguardando os princípios 
éticos e a moralidade de nos-
sa profissão. 

Muitos são os e-mails, li-
gações recebidas pelo CROSP, de-
nunciando, diariamente, os colegas que 
utilizam esse meio antiético de anúncio, 
requerendo averiguação e justiça contra 
essa conduta que configura aliciamento 
de pacientes, concorrência desleal e avil-
tamento da profissão. 

Oferecer a Odontologia como um 
produto generalizado, sem considerar as 
condições de saúde - geral e bucal -, do 
pretenso cliente, é um ato temerário, é 
uma promessa de concretização de um 
procedimento ao qual não se sabe se o 
indivíduo poderá ser submetido, é consi-
derar erroneamente a Odontologia como 
uma ciência de resultado, onde o profis-
sional garante um produto final, deixan-
do de ponderar que cada paciente deve 
ser avaliado de acordo com sua situação 
específica, bem como que o resultado de 
um mesmo procedimento é variável e 
não determinante. 

Não podem os profissionais se encan-
tar com a possibilidade de lucro fácil; ao 
contrário, estes devem manter a visão de 
que saúde não se vende. 

Lembramos que o CROSP atua em 
observância à Lei, respeitando os princí-
pios constitucionais, legais e éticos. Nossa 
fiscalização permanece atuante em bene-
fício da moral e da decência na Odon-
tologia. Contamos com a colaboração de 
todos os colegas na fiscalização da ética 
profissional, sendo que as denúncias de-
verão ser encaminhadas para fiscaliza-
cao@crosp.org.br. 

A Comissão de Ética enfatiza: “Os 

profissionais e clínicas odontológicas não 
devem fazer uso dos sites de compra cole-
tiva como meio de anúncio, publicidade 
ou propaganda. Essa conscientização será 
como um vetor no caminho para a valori-
zação da Odontologia e seu bom concei-
to perante a sociedade”. 

Comissão de Ética. CROSP

Os profissionais e 

clínicas odontológicas 

não devem fazer uso 

dos sites de compra 

coletiva como meio de 

anúncio, publicidade ou 

propaganda.
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Gera l

Imbra: ex-funcionários começam a receber

Projeto social qualifica jovens de baixa renda para ASB

A ex-controladora da Imbra co-
meçou a realizar acordos com 
seus ex-funcionários. Até o 

fechamento desta edição, pelo menos 
114 pessoas já tinham recebido ou es-
tavam em processo de receber a rescisão 
contratual. O desfecho começou a ser 
desenhado a partir de outubro, quando, 
preocupado com a situação dos profis-
sionais da Imbra e dando continuida-
de às suas ações para tentar equacionar 
essa situação, o CROSP reuniu-se com 
o advogado Dr. Euclydes José Marchi 
Mendonça, que representa os interesses 
da clínica Imbra, para tratar dos débitos 
trabalhistas dos ex-funcionários. 

Já na reunião, o advogado demons-
trara a vontade em firmar acordos em 
ações trabalhistas (já ajuizadas e aquelas a 
serem ajuizadas), com base em valores de-

O projeto “Um sorriso no meu fu-
turo”, da Prefeitura de São Bernardo do 
Campo, vem tirando jovens de situa-
ção de risco e de vulnerabilidade social, 
formando-os como auxiliares em saúde 
bucal. A primeira turma do curso de qua-
lificação foi diplomada, em 29 de julho, 
com a presença do Prefeito Luis Mari-
nho; do conselheiro do CROSP, Dr. Caio 
P. Rezende, representando seu presidente, 
Dr. Emil Adib Razuk; Dr. Francisco An-
gelo Biagioni, chefe de Saúde Bucal do 
município; Drª. Kristiane Porta, coorde-
nadora do curso; Dr. João Costa de Assis, 
presidente da APCD de São Bernardo do 
Campo; e vários secretários municipais.

Os 64 jovens entre 19 e 29 anos de 

vidos em decorrência da rescisão contra-
tual. O advogado revelara na ocasião que 
algumas ações trabalhistas estavam sendo 
ajuizadas contra as clínicas locais: a Imbra 
S/A, Arbeit, Baladare Participações S/A e 
Smiles Llc. O Conselho havia sugerido 
que tal procedimento fosse igualmente 
observado nas demandas a serem propos-
tas, como medida de cautela. 

Dr. Euclydes José Marchi Mendon-
ça adiantara que havia a disposição de 
conciliação imediata, independente da 
data designada para a primeira audiên-
cia ou do comparecimento de todas as 
empresas reclamadas. O CROSP espera 
que todos os profissionais, que foram 
prejudicados com o fechamento da 
Imbra, sejam ressarcidos o mais breve 
possível.

idade, que concluíram o curso, tiveram 
matérias de aspectos técnicos, porém, com 
uma formação voltada à humanização do 
futuro profissional como agente de saúde. 
O curso teve uma carga semanal de 20 ho-
ras por 9 meses, das quais 12 horas de ati-
vidades práticas supervisionadas nas UBSs 
e no Centro de Especialidades Odontoló-
gicas da rede municipal e 8 horas de ativi-
dades teórico-práticas, na CAJUV.

O projeto teve a parceria das se-
cretarias de Saúde, Educação, Desen-
volvimento Social e Cidadania, Co-
ordenadoria de Ações para Juventude 
e Fundação Criança, e o apoio do 
CROSP e da APCD local.

»» CROSP reúne-se com ex-funcionários 
da Imbra para prestar esclarecimentos 

nas áreas jurídica e ética

»» Ao lado: Drª. Kristiane Porta, Dr. Francisco Angelo Biagioni, Dr. Caio Rezende, 
Prefeito Luis Marinho, Dr. João Costa de Assis e secretários e representantes da 
Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Cidadania, Coordenadoria de Ações para 
Juventude e Fundação Criança
»» Embaixo, formatura da primeira turma do “Um sorriso no meu futuro” 
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Modern ização

SECCIONAL FISCAL ADMISSÃO

ANDRADINA  MARCELO SANCHES 17/5/2010

ARAÇATUBA TARCILA LIDIANE DANIEL 25/10/2010

ARARAQUARA KARINA ANTUNES NEVES 28/1/2010

ASSIS DANIEL ISRAEL DE ANCHIETA RAMOS 28/1/2010

BAURU CRISTIANE ANDREO MAZA 28/1/2010

BRAGANÇA PAULISTA ALUISIO DOUGLAS FERRARI 28/1/2010

CASSIA LAGROTTA BRIGAGÃO 28/1/2010

JULIANA MANÇANO MELHADO 28/1/2010

FERNANDÓPOLIS MELISSA CRISTINA DA SILVA MARIN 8/3/2010

FRANCA GIOVANA MOREIRA GRANZOTO 28/1/2010

GUARATINGUETÁ ALETÉIA MASSULA DE MELLO FERNANDES 28/1/2010

ITAPETININGA MAURO FRANCISCO PRIGENZI VILELA 28/1/2010

JAU ROSILENE CHECHETO VINCENZI 6/4/2010

LIMEIRA TIBERIO GRACO DE OLIVEIRA 28/1/2010

LINS MARIA SILVIA DE LIMA 28/1/2010

MARILIA SUELLEN CRISTINE BORLINA 28/1/2010

MOCOCA RITA HELENA DE SOUZA NORA 8/3/2010

MOGI-GUAÇU EDUARDO CELSO PENNA BOOCK 28/1/2010

PRESIDENTE PRUDENTE THIAGO RODRIGUES PASSOS 28/1/2010

RIO CLARO JOÃO LUIS MARCOMINI 28/1/2010

SÃO CARLOS ALDRYN RITA DA SILVA PASSOS 9/2/2010

SÃO JOÃO DA BOA VISTA CARMEN LUCIA NARDOTO FRAGA MOREIRA 18/2/2010

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS JOÃO CARLOS ROCHA BENEDETTI 4/10/2010

TAUBATÉ MARIANA PIMENTEL GUIMARÃES 15/3/2010

VOTUPORANGA ROSANE MARCIA BORGES PEREIRA 28/1/2010

SANTO ANDRÉ EWALT ZILSE JUNIOR 28/1/2010
SÃO CAETANO DO SUL VALERIA RODRIGUES BUENO 1/2/2010
SÃO PAULO CLEIDE CARDOSO 22/2/2010
SÃO PAULO FABIANA DIAS ROSA LELIS 28/1/2010
SÃO PAULO TARCIANO MARCHADO BARBOSA 10/3/2010
SÃO PAULO GISELE PAVAO SPAULONCI 28/1/2010
SÃO PAULO SILVIA  VIRGINIA TEDESCHI OLIVEIRA 28/1/2010

FISCAIS CONTRATADOS SECCIONAIS INTERIOR

FISCAIS CONTRATADOS CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO

CAMPINAS

TOTAL 
25 FISCAIS  INTERIOR
07 FISCAIS SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo já contratou 55 
funcionários que foram aprovados na 
prova de seleção de abril de 2009: são 
32 fiscais, 22 auxiliares administrati-
vos e uma telefonista. A ampliação 
do quadro de pessoal é para atender o 

SECCIONAL FISCAL ADMISSÃO
ANDRADINA  SUELI G SILVA VIANA 11/2/2010
BARRETOS ANDERSON JOSÉ DIAS 28/1/2010
CAMPINAS JOSÉ CARLOS CAMPIOTTI 28/1/2010
FRANCA CRISTIANA DE MELO ABBES 11/2/2010
GUARATINGUETÁ KASSANDRA MARA S FARIA 1/2/2010
ITAPETININGA MARCO ANTONIO RODRIGUES SANTOS 28/1/2010
LIMEIRA RAQUEL MARCELINA GAMA SONEGO 9/3/2010
LINS VERCI FERNANDO C. CAETANO 28/1/2010
MOGI-GUAÇU KARINA AZEVEDO DE ARAUJO 28/1/2010
RIO CLARO RAFAEL BOTELHO GAINO 28/1/2010
SÃO CARLOS JOYCE BONO DE SOUZA 1/3/2010
SÃO JOÃO DA BOA VISTA EDUARDO AUGUSTO F MOREIRA DOS SANTOS 29/1/2010
TAUBATÉ CRISTIANE LOPES DE ARAUJO 3/3/2010
VOTUPORANGA RENAN CESAR ANDRADE GRATÃO 1/2/2010
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO
GUARULHOS CLAUDIVÂNIO BARROS DA SILVA 28/1/2010
LAPA MILENA AKEMI HATAE 1/2/2010
SÃO MIGUEL PAULISTA XISTO FERREIRA CAPUTO 28/1/2010
OSASCO CARLOS ROBERTO GOMES DE MENEZES 21/7/2010
SÃO PAULO CÉLIA DE OLIVEIRA MIRALHA QUAGLIO 28/1/2010
SÃO PAULO ANDREW P. NAIM CONSTANTINO KAHIL 28/1/2010
SÃO PAULO EDUARDO CAMPOS SANTOS 22/3/2010
SÃO PAULO VALDIR FINOTI 23/3/2010

TELEFONISTA
SÃO PAULO EDJANE ANDREIA FERNANDES 28/1/2010

TOTAL 
22 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
01 TELEFONISTA

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS SECCIONAIS INTERIOR

crescimento da demanda pelos servi-
ços do CROSP, sobretudo no interior, 
além de reforçar sua equipe na área 
de fiscalização. As contratações fazem 
parte do plano de modernização do 
Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo para melhorar sua prestação 
de serviços aos profissionais. A seguir, 
a relação dos novos contratados:

As novas contratações são 
para aperfeiçoar os serviços 
prestados aos profissionais
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APCD Jardim Paulista 

A nova diretoria da APCD Jardim Pau-

lista tomou posse no dia 25 de novem-

bro. A solenidade aconteceu no Buffet 

Giardini - Itaim Bibi. Representando o 

CROSP, estava a conselheira Drª. Eunice 

Cristiana Gardieri.  

Diretoria: Dr. Nelson Sabino de Freitas 

(presidente), Dr. Gilberto Cortese, Dr. 

Mário Luis Zuolo, Dr. Eurípedes Vedova-

ro, Dr. Antonio Ankerkrone, Dr. Antonio 

Fagá Júnior, Dr. Sérgio José Martins, Dr. 

Clarindo  Yao, Dr. José Alberto Martelli 

Filho, Dr. José Eduardo de Mello Júnior, 

Dr. Daniel Kherlakian, Dr. Rodrigo Sarze-

do, Dr. Ricardo Thomé, Drª. Simone Soa-

res Petroni.

APCD Santana

A nova diretoria da APCD Santana 

tomou posse no dia 12 de novembro. A 

solenidade aconteceu Espaço Cantarei-

ra Buffet - Tremembé. Representando o 

CROSP, estava a conselheira Drª. Eunice 

Cristiana Gardieri.

Diretoria:  Dr. Marcos Del Valle (presiden-

te), Dr. Rochael Marques de Oliveira, Drª. 

Elza Padilla Ferri, Drª. Carolina Tarouco 

Álvares Soares, Dr. Gilberto Dellamoni-

ca Jr., Dr. Jorge Scaff Junior, Drª. Clery 

Saad Abboud, Drª. Cintia Paiva, Dr. Ruy 

Coccapieller de Castilho, Drª. Patrícia Al-

piovezza, Alessa Meirelles,  Dr. Marcelo 

Augusto Mannis e Dr. Fernando Zandra-

jch Bromberg.

APCD Casa verde 

A nova diretoria da APCD Casa Ver-

de tomou posse no dia 19 de novembro. 

A solenidade aconteceu no Buffet  Me-

trópole - Casa Verde. Representando o 

CROSP, estava o conselheiro Dr. Marco 

Antônio Rocco.

Diretoria: Dr. Clovis Pereira (presidente), 

Drª. Celi de Fatima Rodrigues Rocco, Drª. 

Adelina de Fatima Xavier, Dr. Alexandre 

Tadeu Barbosa, Dr. Marco Antonio Roc-

co, Dr. Adilson Sakuno, Dr. Marco Anto-

nio Macedo, Dr. Hugo Franco de Abreu 

Neto, Dr. Alberto Domingos Rancan, Drª. 

Flavia Rancan Dra. Denise Lemos de An-

drade, Drª. Henriete Borgas e Dr. Sergio 

Maingue Bastos.

 O 10º Congresso Paulista de Cirur-
gia e Traumatologia Bucomaxilofacial, re-
alizado em novembro, pode ser conside-
rado um marco da maturidade do evento 

Posses nas APCDs

10º COPAC ganha projeção internacional

Comissão de Ética 
Itinerante

pelas dimensões e pela importância para a 
especialidade. Na ocasião, foi oficializada 
a entrada do Colégio Brasileiro de Cirur-
gia Bucomaxilofical na Associação Lati-
no-americana de Cirurgia Buco Maxilo. 

A programação teve a participação de 
12 palestrantes internacionais, que mi-
nistraram cursos de alto nível científico 
sobre temas atuais, deram projeção ao 
congresso. Dr. Tarley Pessoa de Barros, 
presidente do 10º COPAC, disse que o 
congresso cumpriu bem seu papel. “Uma 
comissão organizadora foi constituída 
para realizar uma ampla pesquisa no uni-
verso da cirurgia buco-maxilo-facial para 

Com o intuito de prestar mais 
um serviço ao cirurgião-dentista re-
sidente no interior, o CROSP deu 
início à Comissão de Ética Itinerante, 
agilizando as conciliações e os julga-
mentos dos processos, além de poder 
ouvir in loco as reivindicações e suges-
tões de colegas residentes em municí-
pios distantes da capital.

A primeira viagem foi a São José 
do Rio Preto, em 6 de dezembro. Par-
ticiparam dessa comissão os conse-
lheiros Dr. Ideval Serrano, presiden-
te da Comissão de Ética do CROSP, 
Drª. Eunice Cristina Gardieri e Drª. 
Maria Lucia Zarvos Varellis, conse-
lheiras.

Cur tas

EMPREGO
Odontopediatra uma vez por semana, período 
integral (segunda ou quarat-feira), mais dois sá-
bados pela manhã no mês. Retirada média por 
produção – R$ 400 a R$ 500,00. Localização – 
Km 19 rod. Raposo Tavares (a 10 min. da USP). 
Maiores informações, acesse o site www.sau-
deemsorriso.odo.br. Aos interessados, enviar 
currículo para fábia@saudeemsorriso.odo.br.

vENDE 
Clínica em Taubaté, próximo ao mercado muni-
cipal, aberta há uns 5 anos. Possui 1 consultório 
completo, com raio x, ultra som, split, etc, mais 
1 sala também com ar condicionado, pronta 
para montagem de outro consultório. Tem la-
boratório de prótese. Tratar com Gustavo Mo-
reira - (71) 91701959; (71) 88731767. Email: 
gustavo.moreira80@hotmail.com

vENDE 
Cadeira, equipo, mochos e bomba Siemens; 
refletor Philips, compressor Stelo, RaioX 
XRM; autoclave, peças de mão Micro-Me-
ga, instrumental e material. Com ou sem o 
imóvel situado na Avenida Paulista. Contato 
3287-1893. 

que interpretássemos corretamente as ex-
pectativas e necessidades da especialida-
de”, explica ele. 

O 10º COPAC homenageou o presi-
dente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, 
escolhido presidente de honra do evento. 
Dr. Emil,  na solenidade de abertura do 
congresso, reafirmou seu apoio à especia-
lidade, colocou a estrutura do Conselho 
Regional à disposição do Colégio Bra-
sileiro de CTBMF - sessão São Paulo e 
defendeu a área privativa do bucomaxilo-
facial, muitas vezes ameaçada por outras 
atividades profissionais da saúde.
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Benefício

O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo  
vem aproveitando os cursos 

sobre Odontologia de Grupo para di-
vulgar os vários benefícios de que os 
inscritos dispõem, porque boa parte 
dos inscritos ignora essas vantagens. A 
principal delas diz respeito ao seguro de 
vida. Muitos manifestaram surpresa de 
que tinham esse benefício.

Por essa razão, o jornal “Novo 
Crosp” retoma o assunto nesta edição. 
O Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo aumentou o valor do be-
nefício do seguro de vida passando de 
R$ 15 mil para R$ 20 mil para o caso 

Somente o CROSP, como 
órgão fiscalizador de clas-
se, oferece tal vantagem 
- seguro de R$ 40.000 e R$ 
20.000

benefício teve um reajuste de 100% nos últimos 2 anos sem que 
houvesse aumento da anuidade, que permanece a mesma há 3 anos

valor que o inscrito pagaria, se ele fosse adquirir individualmente 
no Banco do Brasil o seguro que o CROSP oferece

Faixa Etária
Morte Natural e 

Invalidez
Morte Acidental Prêmio Anual Mensalidade

25 a 34 anos  20.000,00  40.000,00 178,00 14,84

35 a 39 anos  20.000,00  40.000,00 234,00 19,50

40 a 44 anos  20.000,00  40.000,00 300,00 25,00

45 a 49 anos  20.000,00  40.000,00 418,00 34,83

50 a 54 anos  20.000,00  40.000,00 612,00 51,00

55 a 59 anos  20.000,00  40.000,00 878,00 73,16

60 a 64 anos  20.000,00  40.000,00 1.272,00 106,00

de morte natural e invalidez por aci-
dente e de R$ 30 mil para R$ 40 mil 
para o caso de morte acidental.

O aumento do benefício está sendo 
concedido apesar de a anuidade paga 
pelo inscrito não ter sofrido qualquer 
reajuste, ao contrário dos demais con-
selhos de classe (veja tabela ao lado).

O seguro dá um pouco de tranqui-
lidade à família num momento de dor 
e fragilidade, cobrindo as despesas de 
funeral e dos primeiros meses seguin-
tes. O CROSP é o único conselho de 
classe a oferecer esse tipo de benefício 
com esses valores a seus inscritos.

É importante que o inscrito saiba 
que o valor de um seguro de vida com 
essas características custa caro no mer-
cado, se adquirido individualmente. 
Para o inscrito, em dia com a tesouraria 
do CROSP, esse seguro sai de graça.

valor do seguro de vida para 
morte natural ou invalidez 
permanente por acidente

valor do seguro de vida para 
morte acidental

O seguro de vida do Banco do 
Brasil, no período de 2006 a 
2010, registrou o valor de R$ 
1.137.642,90 em sinistros, tra-
zendo um pouco de tranquilidade 
à família num momento de dor e 
fragilidade

valores pagos em 
4 anos de seguro 
de vida

COMPARATIvO - ANUIDADES

Conselhos Exercício Anuidade

CROSP
2011 326,31

 2010 326,31

CREMESP
2011 461,70

 2010 437,00

CRECI
2011 393,80

 2010 361,95

OAB
2011 793,00

 2010 731,00

R$ 1.137.642,90


