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Gostaria de reforçar à classe odontológica a importância 

de cada um dos mais de 76 mil cirurgiões-dentistas do Esta-

do de São Paulo, no dia a dia, fazer a sua parte para valorizar 

a nossa profissão. Isso porque, apesar dos contínuos apelos 

da diretoria deste Conselho, poucos são os que vão a campo 

difundir a Odontologia.

É importante que o colega lance mão de sua imagem po-

sitiva junto à sociedade (o cirurgião-dentista é o segundo 

profissional mais confiável e admirado pela população, atrás 

apenas dos bombeiros, segundo pesquisa de 2007 da revis-

ta Seleções Reader’s Digest), para divulgar nosso trabalho 

como profissionais da saúde, para ressaltar a importância da 

saúde bucal para a saúde geral e para reforçar a necessidade 

das medidas preventivas.

Difundir o conceito da profissão pode ser feito de várias 

maneiras: escrevendo artigos e crônicas nos jornais e rádios 

de sua comunidade, dando palestras em sociedades, como 

o Lions e o Rotary, e nos clubes recreativos. O CROSP se 

sente muito à vontade para convocar esse poderoso e nume-

roso exército de cirurgiões-dentistas, porque faz a sua parte e 

muito mais. Trabalha-

mos incansavelmente 

nessa linha, orientando 

milhões de crianças sobre a prevenção e saúde bucal por 

meio do “Programa e Concurso ‘A Saúde Bucal’”, através 

de parcerias de grande repercussão como a da TV Globo, 

que divulga em suas programações mensagens socioedu-

cativas, da distribuição de audiovisuais educativos sobre 

saúde bucal para cirurgiões-dentistas e escolas públicas, 

e de 18,5 milhões de folhetos orientativos sobre o câncer 

da boca (hoje, a 5ª maior incidência cancerígena entre os 

homens e a 8ª entre as mulheres), participando de pro-

gramas de educação e prevenção em fissuras lábiopala-

tinas junto à Associação Brasileira de Fissuras Palatinas, 

da instalação de painéis nas estradas e com programas de 

valorização da Odontologia.

Mas se o CROSP com suas iniciativas consegue muito, 

mobilizando nosso exército de mais de 76 mil cirurgiões-

dentistas poderemos ir além. Colega, compartilhe a luta 

do CROSP que também é sua.

E d i t o r i a l

Exército de 76 mil 
cirurgiões-dentistas

Em face das eleições no CROSP, estamos reproduzin-
do o editorial da edição nº 122, de outubro de 2008, 
com adaptação e atualização de informações

Um grande abraço do 
colega, que o considera. 

Emil Adib Razuk, 
Presidente



4

A luta do CROSP em favor de melhor remuneração salarial dos cirurgiões-den-
tistas continua obtendo vitórias expressivas para a classe. Em 29 de janeiro 
deste ano, a Prefeitura de São Paulo sancionou decreto municipal regulamen-

tando a concessão de 100% do valor do Prêmio por Produtividade e Desempenho aos 
profissionais da área odontológica da rede municipal. O decreto só foi publicado, após 
o presidente do CROSP, Dr. Emil Razuk, ter observado ao Prefeito Gilberto Kassab de 
que, ao contrário do compromisso mútuo assumido, os cirurgiões-dentistas estavam 
recebendo apenas 40% do valor máximo do PPD. 

Para que os profissionais pudessem receber 100% do Prêmio de Produtividade e 
Desempenho, era preciso que a lei fosse regulamentada. Com reajustes retroativos a 
janeiro de 2011, a nova lei estabelece que o valor do PPD pago aos cirurgiões-dentistas 
é equiparado ao dos médicos. Tal decreto beneficiou todos os profissionais de saúde da 

rede municipal de São Paulo, sobretudo 
os cirurgiões-dentistas, os únicos que te-
rão índice de 100%, igual ao dos médicos. 
Isso representa R$ 929,75 a mais para o 
profissional que tem uma jornada de 20 
horas semanais e R$ 1.859,33 para quem 
tem uma jornada de 40 horas semanais, 
conforme o valor de referência inicial (veja 
quadro na página 7).

A jornada para a verdadeira equipa-
ração salarial com os médicos continua e 
exigirá ainda mais alguns passos.

PROF ISSÃO

Prefeitura de São Paulo regulamenta  

Prêmio de Produtividade

»» Dr. Emil Adib Razuk em 
audiência com o Prefeito Gil-

berto Kassab e o Secretário de 
Finanças, Rubens Chammas

Com os 100% de produtivi-

dade, o cirurgião-dentista 

que tem jornada de 40 ho-

ras semanais vai ganhar a 

mais R$ 1.859,33
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Há 6 anos, o CROSP, na figura pesso-
al do Dr. Emil Adib Razuk, e a Associação 
Odontológica da Prefeitura de São Paulo 
vêm travando uma intensa e insistente 
negociação com a Prefeitura de São Paulo 
para que seja enviado à Câmara Munici-
pal um projeto de lei, que restabeleça a 
equiparação salarial com os médicos. O 
passo seguinte será convencer a maioria da 
Câmara dos Vereadores de que o projeto 
é justo.

O projeto de lei reivindicado pelo 
CROSP e pela AOPSP restabelece o equi-
líbrio salarial que havia até 1996, ano em 
que o então Prefeito Paulo Maluf pôs fim 
a essa isonomia. De lá para cá - com al-
guns hiatos decorridos da intervenção do 
CFO no Regional de São Paulo, período 
negro em que o Conselho foi tomado pela 
inconsciência e paralisia -, o CROSP, sob 
a liderança do Dr. Emil Adib Razuk, vem 
fazendo gestões junto à administração 
municipal para restabelecer a isonomia.

Mas foi somente com a chegada de 
Gilberto Kassab à Prefeitura que as rei-

vindicações da classe, encaminhadas pelo 
CROSP, Associação Odontológica da 
Prefeitura de São Paulo, APCD e ABCD, 
passaram a ser ouvidas. Resultado positi-
vo da aproximação das entidades de classe 
com o Executivo municipal foi a conces-
são, em 18 de novembro de 2009, do 
Prêmio por Produtividade e Desempenho 
(PPD) para servidores na área de Odon-
tologia. Pelo decreto, sancionado em 29 
de janeiro deste ano (veja fac-símile na 
página 7), o salário dos 1.154 cirurgiões-
dentistas da Prefeitura de São Paulo foi 
ajustado em 100% do valor da referência 
inicial da carreira.

A publicação do decreto aconteceu 
após audiência, em 5 de janeiro de 2011, 
do presidente do CROSP, Dr. Emil Ra-
zuk, com o Prefeito Gilberto Kassab e 
com o Secretário Municipal de Planeja-
mento, Rubens Chammas. Dr. Emil re-
forçara a reivindicação da classe de equi-
parar o salário do cirurgião-dentista da 

Trajetória 
da vitória

Gilberto Kassab, então vice-prefeito, 
acompanha o Dr. Emil Razuk, demais 
conselheiros do CROSP e diretores da 
AOPSP em audiência com a Secretária 
da Saúde na época, Drª. Maria Cristina 
Faria da Silva Cury. Na reunião, Dr. 
Emil Razuk mostra que a defasagem 
salarial dos cirurgiões-dentistas era 
de 75% em relação aos médicos. O 
Vice-Prefeito Gilberto Kassab sugere 
que se crie um grupo de trabalho para 
analisar o tema

2005 
11 de outubro

O então Secretário Adjunto da Se-
cretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo, Dr. Ailton de Lima Ribeiro, 
recebe em audiência os conselhei-
ros do CROSP, que estavam acom-
panhados do Vereador Dr. Gilberto 
Natalini, para discutir a isonomia 
salarial dos cirurgiões-dentistas da 
prefeitura. Participam da reunião 
Dr. Emil Adib Razuk, Dr. Admar 
Kfouri, Dr. Marco Antonio Carvalho 
de Lima e Dr. Rubens Orlandi

2006
25 de julho

Na ocasião da inauguração da 
Clínica de Parelheiros do município 
de São Paulo, Dr. Emil Adib Razuk 
voltou a abordar, dessa vez com o 
já Prefeito Gilberto Kassab, a isono-
mia salarial dos cirurgiões-dentistas 
com os médicos da rede municipal 
de saúde

2006 
8 de maio

O Prefeito Dr. Gilberto Kassab 
compromete-se a conceder a isono-
mia em audiências com as lideran-
ças odontológicas. Compareceram 
à reunião o Dr. Emil Adib Razuk, 
presidente do CROSP, Dr. Silvio 
Cecchetto, presidente da APCD, 
Dr. Rubens Orlandi, presidente da 
AOPSP, e Dr. Luciano Artioli, presi-
dente da ABCD. A audiência com 
o prefeito foi intermediada pelo 
Vereador Gilberto Natalini

2008 
27 de março

Entidades de classe como o CROSP, 
APCD, ABCD, AOPSP entregam ofício 
ao Prefeito Gilberto Kassab reforçando 
o compromisso de conceder a equipa-
ração salarial

2008 
26 de agosto

O Prefeito reafirma seu compro-
misso de conceder a isonomia em 
reunião com as lideranças da classe 
na sede da Associação Odontoló-
gica da Prefeitura de São Paulo, na 
qual se encontrava o Dr. Emil Adib 
Razuk, durante campanha eleitoral

2008
1º de dezembro

PROF ISSÃO

»»  Continua na página 7
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O CROSP recebeu a visita do novo 
Secretário-Adjunto da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo, 
Dr. José Maria Orlando, que ouviu 
dos conselheiros a necessidade de 
agilizar a regulamentação da isono-
mia, prometida um ano antes pelo 
Prefeito Gilberto Kassab

2009
5 de março

Dr. Emil Razuk volta à Prefeitu-
ra de São Paulo junto com o Dr. 
Rubens Orlandi da AOPSP em nova 
audiência com o Prefeito Kassab, 
o Secretário Chammas e procura-
dores para acertar a publicação da 
regulamentação e do projeto de lei 
da equiparação 

2011
7 de janeiro

O Prefeito Gilberto Kassab, em 
discurso de agradecimento pela ho-
menagem que recebia do CROSP e 
da classe odontológica, dá a notícia 
de que a mensagem com vantagens 
para a categoria seria enviada à 
Câmara Municipal em novembro

2009
23 de outubro

O Prefeito Gilberto Kassab, na 
ocasião da entrega dos prêmios 
do programa e concurso “A Saúde 
Bucal”, mais uma vez reafirmou a 
intenção de conceder a equipara-
ção salarial, “não por puro corpora-
tivismo, mas porque a reivindicação 
é justa e correta“

2010
1º de dezembro

O Prefeito Gilberto Kassab recebe 
em seu gabinete o presidente do 
CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, e 
antecipa que a mensagem determi-
nando a isonomia já estava sendo 
redigida e que seria enviada ao 
Legislativo municipal

2009 
25 de setembro

Foi publicada no Diário Oficial do 
Município decreto que concede até 
100% do Prêmio de Produtividade 
de Desempenho (PPD)

2011 
1º de fevereiro

É publicada no Diário Oficial do 
Município mensagem do Prefeito 
Gilberto Kassab concedendo au-
mento do valor do Prêmio de Pro-
dutividade de Desempenho (PPD), 
pago a 1.154 cirurgiões-dentistas 
da rede municipal de saúde pública

2009 
18 de novembro

O Prefeito Gilberto Kassab reúne-se 
com Dr. Emil Razuk para tratar da 
matéria na sede da Prefeitura. Par-
ticipou da audiência o Secretário de 
Planejamento, Rubens Chammas

2011 
5 de janeiro

PROF ISSÃO
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»» Diário Oficial de 1º de 
fevereiro de 2011 com o 

decreto municipal regula-
mentando o PPD

»» Dr. Emil Adib Razuk e o 
presidente da AOPSP, Dr. 

Rubens Orlandi, na sede da 
Prefeitura de São Paulo, dia 7 
de janeiro, antes da audiência 

com o Prefeito Gilberto Kassab

PROF ISSÃO

Prefeitura com o dos médicos e apresen-
tara o problema do PPD, que não estava 
sendo pago em sua integralidade.

Nova audiência aconteceu na sede 
da Prefeitura, no dia 9, à qual compare-
ceu também o presidente da AOPSP, Dr. 
Rubens Orlandi, com o Prefeito Kassab, 
o Secretário Chammas e procuradores do 
Executivo, que deram parecer favorável à 
equiparação salarial. 

Dr. Emil Adib Razuk atribui a vitó-
ria da regulamentação do PPD não só à 
sensibilidade política do Prefeito Gilberto 
Kassab e sua consideração para com os ci-
rurgiões-dentistas, mas, sobretudo, ao tra-
balho do CROSP, da AOPSP, da APCD 
e da ABCD, entidades que lutaram juntas 

tendo como foco os direitos da classe.
No dia 29 de janeiro, na abertura so-

lene do centenário do Congresso Interna-
cional de Odontologia de São Paulo, na 
Expocenter, o Secretário Januário Mon-
tone entregou pessoalmente ao Dr. Emil 
a redação do decreto do executivo regula-
mentando o PPD.

O CROSP continuará obstinado na 
busca de melhores remunerações, den-
tre outras, a reconquista da equipara-
ção salarial com os médicos que o Dr. 
Emil Adib Razuk conseguira, em 1986, 
na gestão do Prefeito Jânio Quadros, 
à época, diretor do departamento de 
Saúde Escolar do município.

Valores de 
Referência Inicial

Jornada Valor

20 horas R$ 929,75

24 horas R$ 1.115,71

40 horas R$ 1.859,33
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Ribeirão Preto
homenageados
Dr. José Luis Alves da Costa 
Dr. Maurício Oliveira L. Camargo 
Dr. Adilson Thomazinho 
Dr. José Carlos Jardim 

Dr. Lucio Celso Gosuen 
Dr. Luiz Jayme Saran 
Dr. João José Moreira Bitondi 
Dr. José Roberto Tamburus 
Dr. Walter Martins Junior
Drª. Mariângela N. M. Campos 

São Caetano do Sul
homenageados
Dr. Djalma Faria Maccheronio Junior   
Prof. Dr. Igor Prokopowitsch  

São Bernardo do Campo
homenageados
Dr. Adaucto José Freire Gatti 
Drª. Dulce Helena de Rosa Cabelho Passarelli
Drª. Sandra Maria Nobre

N a ocasião da “Semana da Saú-
de Bucal”, as seccionais do 
CROSP iniciaram a realização 

de solenidades para homenagear os cole-
gas que se destacaram no ano de 2010, 
por sua dedicação à Odontologia. O 
Conselho acredita que a entrega da Co-
menda e Medalha Tiradentes a cirurgiões-
dentistas, os quais, no seu exercício pro-
fissional elevaram a o conceito da classe, é 
um reconhecimento e um dever.

Os nomes são escolhidos por indica-
ção dos delegados do CROSP da respec-
tiva seccional, das APCDs, dos sindicatos 
de Odontologia, das faculdades de Odon-
tologia e das Uniodontos. O Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo 
parabeniza 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 população de 
São Paulo. A seguir, fotos da solenidade de 
entrega da mais alta comenda do CROSP, 
a Medalha Tiradentes.

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

Nesta edição, damos 
continuidade à publicação dos 
homenageados dos demais 
municípios do interior. Os da 
capital sairão no próximo jornal

Santos
homenageados
Dr. Luiz Carlos de Almeida
Dr. Lamartine Lelio Busnardo
Dr. Alcino Antonio Campos Golega
Dr. Ginez Garcia Fernandes
TPD Joel Carlos Fonseca Pfeifer
Dr. Kiroti Ikieoka e filho
Drª. Marilene Bargas Rodrigues Alves
Dr. Francisco Aleixo Mendes
Dr. Antonio Carlos da Silva Tavares 

Tupã 
homenageados
Dr. Celso Capovila 
Drª. Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron
Dr. Eduardo Stuchi Duarte
Dr. Antonio Carlos Martins Silva 
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São José do Rio Preto
homenageados
Dr. José Lordello Alves Neto 
Dr. Oscar Barreiros de Carvalho Junior 
Dr. Ary Locci Junior 
Dr. Oscar José Pires 
Drª. Sonia Maria da Silva Burgati 
Dr. Manoel do Santos Guapo 
Dr. Odécio Padovez 
Dr. Luiz Alberto Spagna 

Limeira
homenageados
Dr. José Fernandes de Souza Filho
Drª. Adriana Simoni Lucato
Drª. Josemary Paeró de Barros 
Camargo
Dr. Osvaldo Wodevotzky Junior

Registro
homenageados
Dr. Roberto Satoshi Hirakui 
Dr. Masashi Terashima 

Bragança Paulista
homenageados
Sra. Orley Zulmira Mantovani Nóbrega de Assis, espo-
sa do homenageado Dr. Almírio Nóbrega de Assis, “in 
memorian” 
Dr. Álvaro Yukio Ueta 
Dr. José Flavio Certain, 
Dr. José Leme Rosas
Dr. Toshifumi Yamada

Araraquara
homenageados
Dr. Silvio Heitor Guandalini
Melanie Cândido de Ganzalez Reis (represen-
tando a Drª. Maria Salete Machado Cândido 
“in memorian”)
Dr. Fernando Simões Crisci
Dr. Mário Francisco Real Gabrielli
Drª. Maria Regina Goulart Barbieri Ferreira
Dr. João Francisco Franco Filho
Dr. Carlos Alberto dos Santos Cruz

HOMENAGEM

homenageados
Dr. Miguel Terra Do-
menici
Dr. José Geraldo Lima 
de Lara
Dr. José Guilherme 
Neves Campos

São João da Boa
Vista

Sorocaba homenageado
Dr. Newton Duarte Dias
Dr. Tomaz de Aquino do Val Simoni
Dr. Alexandre Martins Figueiredo

homenageados
Dr. Ademar Monteiro
Dr. Francisco José de Moraes Macedo 

Dr. Zolmo Oliveira
Dr. Celso Machado de Araújo Filho
Dr. Noredim Primo
Dr. Ricardo Salgado de Souza
Dr. Rinaldo Dotto de Figueiredo

Itapetininga



10

Estão abertas as inscrições para 
o prêmio “Brasil Sorriden-
te” do Conselho Federal de 

Odontologia a ser concedido a mu-
nicípios brasileiros, que se destaca-
ram na implantação e efetivação das 
políticas públicas de saúde bucal. Os 
Conselhos Regionais de Odontologia 
analisarão, até o dia 26 de fevereiro, 
os municípios de suas jurisdições que 
se habilitarem ao prêmio, escolhendo 
o que melhor se destacar em cada gru-
po populacional. O Conselho Fede-
ral escolherá os que obtiverem maior 
pontuação. Os municípios escolhidos 
serão homenageados em solenida-
de comemorativa do aniversário dos 
Conselhos Regionais.

No último dia 6 de janeiro, foi 
realizada uma reunião da Comissão 
Julgadora do prêmio “Brasil Sorri-
dente”, em Brasília, a fim de discutir 
mudanças nos critérios de premiação. 
O conselheiro do CROSP,  Dr. Mar-
co Antonio Manfredini, representou 
a região Sudeste. Ele fora indicado 
pelo Conselho Federal de Odontolo-
gia para integrar a comissão em 2010. 
“É muito importante que os municí-
pios paulistas concorram a esse prê-
mio. Precisamos fortalecer os serviços 
odontológicos públicos para melhorar 
a qualidade da assistência prestada 
à população no Estado, ampliar as 
contratações por concurso ou seleção 
pública e remunerar melhor os profis-
sionais de saúde bucal”, afirmou Dr. 
Marco Manfredini.

Prêmio “Brasil Sorridente” premiará municípios 
que desenvolveram ações na área de saúde bucal

Resolução do CFO definiu que os 
municípios serão avaliados em três gru-
pos distintos: com até 50.000 habitantes, 
municípios entre 50.001 a 300.000 habi-
tantes, municípios com população acima 
de 300.001 habitantes, tendo como base 
populacional os dados do censo IBGE 
2010. Cada município classificado em 

Prêmio é concedido pelo 
Conselho Federal de 
Odontologia

POL ÍT I CA PÚBL ICA

Dr. Gilberto Pucca confirmado na 
Coordenação Nacional de Saúde Bucal

O Prof. Dr. Gilberto Pucca foi 
confirmado no dia 7 de janeiro pelo 
Ministro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, na Coordenação Nacional de 
Saúde Bucal. Dr. Pucca está à frente 
da Coordenação de Saúde Bucal do 
MS há 8 anos. Autoridade na área, 
foi na sua gestão que se verificou 
expressiva melhora na saúde bucal 
da população brasileira em todas as 

regiões do país.  O CROSP recebe a 
notícia com entusiasmo por assegu-
rar a continuidade da parceria esta-
belecida pelo CROSP e pela CNSB, 
desde 2003. Em muitas oportunida-
des, o CROSP e a CNSB organizaram 
eventos na capital e no interior, para 
divulgar e ampliar o “Brasil Sorriden-
te” no Estado.

»» Dr. Marlio Ximenes Carlos, 
Dr. César José Campagnoli, Dr. 

Augusto Tadeu Ribeiro Santana, 
Dr. Moizés Pereira dos Santos. Dr. 

Mário Tavares Moreira (presidente), 
Dr. Marcus Benedito Fava, Dr. Mar-
co Antonio Manfredini e Drª. Maria 

Rita Ibañez de Lemos

primeiro lugar de cada grupo receberá 
um equipamento odontológico.

As informações necessárias para a 
inscrição e sobre o prêmio podem ser 
obtidas no site do CROSP: www.crosp.
org.br/servicos/dentistas/premio/bra-
sil_sorridente.
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Com o intuito de prestar 
mais um serviço ao cirur-
gião-dentista residente no 

interior, o CROSP deu início à Co-
missão de Ética Itinerante, agilizan-
do as conciliações e julgamentos dos 
processos, além de ouvir “in loco” as 
reivindicações e sugestões de colegas 
residentes em municípios distantes 
da capital.

A primeira viagem foi a São José 
do Rio Preto, no dia 6 de dezembro, 
e contou com os conselheiros Dr. 
Ideval Serrano, presidente da Comis-
são de Ética do CROSP, Drª. Eunice 
Cristina Gardieri e Drª. Maria Lucia 
Zarvos Varellis, conselheiras, além da 
advogada Drª. Roberta Rizzo.

Na cidade, além das audiências 
de conciliação e instrução de proces-
sos, foram realizadas duas reuniões. 
A primeira aconteceu na seccional do 
CROSP com a presença do Dr. Elizeu 
Sicoli e do Dr. Delso Bianco, delegado 
e fiscal da seccional de São José do Rio 
Preto, respectivamente. Na oportuni-
dade, foi possível auscultar as deman-
das da região, os anseios e necessidades 
existentes para que o trabalho continue 
sendo desenvolvido a contento.

A segunda foi realizada na sede da 
APCD local e contou com a presença 
dos cirurgiões-dentistas Dr. José Sid-

percorre o interior do Estado

INTER IOR

“O julgamento será mais equâni-

me, rápido, dando oportunidade 

de ampla defesa aos profissio-

nais”, Dr. Emil Adib Razuk

nei Franceschi (presidente), Dr. An-
tonio Tadeu Martins (secretário do 
Conselho de Regionais da APCD) e 
Dr. Everaldo Alves Nazareth (segun-
do vice-presidente da APCD). Ali, 

também foram discutidas ações que 
podem ser realizadas para valorizar a 
Odontologia, conscientizando a po-
pulação sobre a importância da saúde 
bucal para a saúde geral.

Para o presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, a Comissão de Éti-
ca Itinerante permitirá que o processo 
seja conduzido de maneira mais ágil e 
eficiente, pois os envolvidos serão con-
sultados em sua própria região. “O jul-
gamento será mais equânime, rápido, 
dando oportunidade de ampla defesa 
aos profissionais”, observou ele.

Comissão de Ética Itinerante 

Outra novidade será que as sen-
tenças passarão a ser publicadas não 
apenas em jornais de grande circula-
ção, mas também nos principais veí-
culos da região, a fim de mostrar que 
o CROSP está cioso na defesa da boa 
Odontologia.

»» Drª. Roberta Rizzo, o delegado da 
Seccional  de São José do Rio Preto, 
Dr. Elyzeu Sicoli, Drª. Eunice Cristina 

Gardieri, Dr. Ideval Serrrano (presidente 
da Comissão de Ética), o fiscal Dr. Delso 
Bianco, e Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis
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O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo 
realizou em 11 de dezem-

bro de 2010 o primeiro fórum para 
os recém-formados. Ministrado pelo 
conselheiro, Dr. Caio Perrella de Re-
zende, o seminário foi dirigido ao pro-
fissional que está iniciando a carreira. 
Foram dadas orientações importantes, 
como escolher o melhor local para ins-
talar o consultório e questões relacio-
nadas à ética profissional.

O seminário começou tratando do 
papel institucional do Conselho, como 
órgão fiscalizador e normativo da pro-
fissão e como se inscrever na autarquia, 
prazos e documentos necessários. Em 
seguida foram abordados temas como a 
localização ideal do consultório, como 
estabelecer a clínica e quais os proce-
dimentos legais exigidos (inscrições no 
CROSP, Vigilância Sanitária, Prefeitu-
ra e Corpo de Bombeiros).

Os vários regimes de trabalho tam-
bém foram abordados: para quem é 
contratado com carteira assinada ou 
para os autônomos. O tema tratou dos 
honorários, formas de cobrança, direi-
tos e deveres trabalhistas. 

A ética foi outro assunto que des-
pertou o interesse dos recém-formados. 
Muitas perguntas foram feitas sobre 
como anunciar sem cometer infrações, 
dúvidas  sobre os portais de compras 
coletivas e o aliciamento de pacientes. 
Da mesma forma, os convênios odon-
tológicos foram tema do seminário 
com perguntas e esclarecimentos.

Bases de cálculo para imposto de 
renda, guarda de documentos e pron-
tuários, financiamentos, benefícios 
oferecidos pelo CROSP e prescrição 
de antibióticos também foram assun-
tos do fórum. Para os profissionais 
ouvidos, o seminário foi útil e esclare-
cedor. Formada há apenas sete meses, 

Fórum para recém-formados esclarece dúvidas
O seminário foi ministrado 
pelo conselheiro Dr. Caio Per-
rella de Rezende

a Drª. Ana Carolina Gonçalves Bus-
tamante diz que suas dúvidas sobre 
convênios, sobre o cotidiano admi-
nistrativo, atendimentos e obrigações 
dos cirurgiões-dentistas foram esclare-
cidas. O Dr. Eduardo Alvez Ferreira, 
formado em 2007, disse que eventos 
como esse são importantes para trazer 
à tona assuntos que “geralmente são 
esquecidos pelos profissionais, como 
o pagamento da contribuição sindical, 
relação com os convênios odontoló-
gicos, as várias formas de publicidade 
permitidas e proibidas. A Drª. Maria 
Augusto de Morais, mesmo formada 
há seis anos, decidiu comparecer ao 
fórum para tirar dúvidas sobre ques-
tões jurídicas ligadas aos convênios, 
aos contratos com pacientes, como 
cobrar acertos etc.

PROF ISSÃO

Para apoiar os recém-forma-

dos, o CROSP editou, em 2010, 

o Manual do Recém-Formado. 

Para 2011, estão previstos 

novos cursos de orientação na 

Grande São Paulo e no interior.
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Atualmente os cirurgiões-den-
tistas, além de trabalhar em 
seus consultórios e clínicas 

odontológicas, enfrentam inúmeros 
desafios no que diz respeito à adminis-
tração de sua rotina, de seu dia a dia, 
buscando otimizar cada vez mais suas 
ações. Sendo assim, tornou-se cada vez 
mais necessária a implantação de es-
tratégias e ações que auxiliem a classe 
odontológica na rapidez e eficiência 
dos serviços prestados pelo CROSP.

Para o atendimento das demandas 
atuais, principalmente relacionadas à 
informática, o Dr. Emil Razuk, presi-
dente da autarquia, verificou a neces-
sidade de uma reestruturação, prin-
cipalmente relacionada ao sistema de 
informação atualmente em uso.

Uma das grandes atividades desen-
volvidas no ano de 2010 foi a elabora-
ção do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação do CROSP, o PDTI, cujo 
projeto foi contratado junto à Funda-
ção Vanzolini, renomada instituição 
que possui imensa experiência na área 
de gestão, informática e administração, 
atualmente em fase de finalização.

Após vários meses de trabalho, atra-
vés do estudo detalhado das necessi-
dades do presente e, principalmente, 
do futuro das atividades do CROSP, o 
projeto irá indicar as necessidades in-
dispensáveis para o perfeito funciona-
mento da autarquia, tendo como con-
sequência uma prestação de serviços 
ao cirurgião-dentista e a toda a classe 
odontológica de forma moderna e efi-
ciente, que atenda as atuais tendências 
e rotinas do dia a dia dos profissionais.

Os principais benefícios para o 
cirurgião-dentista serão as diversas op-

o fluxo de informações em benefício do inscrito

ções e ferramentas disponíveis através 
da internet, que consequentemente irão 
propiciar maior rapidez e eficiência no 
atendimento das necessidades da classe 
odontológica, sendo fundamental para 
sua concretização a elaboração do PDTI.

Com o início da implantação, nos 
próximos meses, o cirurgião-dentista 
já poderá perceber algumas diferenças 
práticas que o PDTI estará indicando, 
o que irá facilitar o atendimento à clas-
se odontológica. Outras mudanças, que 

CROSP moderniza sua tecnologia para agilizar

envolvem questões de investimento em 
estruturas e de equipamentos, já estão 
sendo programadas de forma planejada 
e serão iniciadas e implantadas nos pró-
ximos meses.

TECNOLOGIA

Os principais benefícios para o cirurgião-den-

tista serão as diversas opções e ferramentas 

disponíveis por meio da internet, que irão pro-

piciar maior rapidez e eficiência no atendimen-

to das necessidades da classe odontológica
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Inscrito, esteja em dia com a anuidade 
para ter direito ao seguro de vida. 

Consulte qualquer seccional do CROSP ou a 
tesouraria nos telefones:

(11) 3549-5502/5503/5505

O CROSP, única autarquia de 
classe a oferecer seguro de 
vida a seus inscritos, já pagou 

nos últimos 4 anos R$ 1.137.642,90 
em sinistros. É um valor considerável 
que comprova a importância do benefí-
cio proporcionado pelo Conselho, que 
consegue oferecer tais vantagens mes-
mo não reajustando a anuidade, sem 
considerar, inclusive, que 1/3 do que é 
pago pelo inscrito fica com o Conselho 
Federal de Odontologia (veja tabela).

Além disso, o valor do benefício 
do seguro de vida passou de R$ 15 mil 
para R$ 20 mil para o caso de morte 
natural e invalidez por acidente e de R$ 
30 mil para R$ 40 mil para o caso de 
morte acidental.

Depois de ter conseguido, que o 
seguro fosse estendido para os inscritos 
com mais de 65 anos de idade, o Con-

Remidos poderão continuar 
a usufruir da vantagem

Esse é o valor que o seguro de vida oferecido pelo CROSP pagou em 4 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 que o 
CD estaria pagando

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

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

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

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

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

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

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

selho Regional de Odontologia conse-
guiu junto à Caixa Seguro, seguradora 
da Caixa Econômica Federal, que os 
remidos pudessem continuar a ter di-
reito ao benefício, pagando apenas um 
boleto num valor muito menor que o 
cobrado no mercado. 

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 é gratuito.

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

Valor do seguro de vida para 
morte acidental

VALOR DA ANUIDADE

ANUIDADE Valor Líquido R$ 322,99

CFO 1/3 que vai R$ 107,67

CROSP Valor que fica R$ 215,32*
* Esse valor representa R$ 17,95 por mês para o CROSP

QUEM TEM DIREITO O QUE É PRECISO

Remido
Pagar um boleto 

a parte
Inscrito até 70 anos 

de idade
Estar em dia com a 

tesouraria do CROSP

LUTA PELA CLASSE
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Desde 2003, quando o Con-
selho Regional de Odonto-
logia de São Paulo empe-

nhou uma luta jurídico-política em 
defesa do cirurgião-dentista contra 
a sanha tarifária da ex-Prefeita Mar-

2011 será o ano em que o 
Conselho empenhará nova 
campanha no interior para 
isentar o cirurgião-dentista 
do imposto

ta Suplicy, o colega da capital eco-
nomizou com o ISS R$ 3.306,33, 
em valores atualizados, segundo o 
departamento contábil do CROSP. 
Naquele ano, o Conselho entrou e 
ganhou na Justiça uma liminar pelo 
abuso da administração municipal 
que aumentara para R$ 600,00 o ISS 
para o cirurgião-dentista. A Justiça, 
atendendo liminar do CROSP, deter-
minou que o imposto caísse para R$ 
227,89, o que representou de ime-
diato uma economia de R$ 372,11 

Esse é o valor economizado pelo cirurgião-dentista com o ISS na 
capital desde 2003 devido a trabalho do CROSP

A Prefeitura de Campinas decidiu 
reduzir o ISS para os recém-forma-
dos em Odontologia. A medida vale 
para os primeiros 3 anos de profissão 
e desconto de 50% para os 2 anos se-
guintes. A vitória parcial é resultado 
das negociações que o CROSP e a 
Associação dos Cirurgiões-Dentistas 
de Campinas vinham mantendo com 
o Secretário Municipal de Finanças 
de Campinas, Dr. Paulo Mallmann, 
desde 2009. Apesar de não contem-
plar na íntegra a reivindicação do 
Conselho, o benefício tem o mérito 
de aliviar tributariamente o profis-
sional que em começo de carreira en-
frenta dificuldades financeiras para 
manter seu consultório dentário.

Cai ISS para recém-formado de Campinas
A medida ajudará o pro-
fissional em seus primeiros 
anos de carreira

O ISS de Campinas continua 
sendo um dos maiores do país, e o 
CROSP continuará a insistir na ex-
tensão dessa vantagem à integralida-
de da classe na cidade, assim como 
em outros municípios do interior. 
Dr. Emil Adib Razuk, à frente des-
se movimento, usa o exemplo de São 
Paulo, que isentou do imposto o ci-
rurgião-dentista, como exemplo a ser 
seguido por outros prefeitos.

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo já manteve con-
tato com as autoridades dos muni-
cípios de Avaré, Santos e Piracicaba 
para que tais isenções fossem prati-
cadas. Essa caravana será estendida 
a outras cidades do interior num 
esforço do CROSP de desonerar o 
cirurgião-dentista em todo seu con-
junto. Para o CROSP, a medida é 
salutar para os municípios que con-

»» Dr. Emil Adib Razuk e o tesoureiro 
Dr. Francisco Couto Mota, acompa-
nhado do presidente da Associação 

dos Cirurgiões-Dentistas de Campinas, 
Dr. Nilden Carlos Alves Cardoso, em 

audiência com o Secretário Municipal de 
Campinas, Paulo Mallmann

para o bolso do cirurgião-dentista.
Mas a boa notícia estava ainda 

por vir. O Prefeito Gilberto Kas-
sab, por sugestão do presidente do 
CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, de-
cidiu isentar os cirurgiões-dentistas 
do ISS, em 2009. Agora, para 2011, 
o Dr. Emil e os conselheiros, juntos 
às seccionais, pretendem intensificar 
seu trabalho junto às administrações 
municipais do interior para deso-
nerar o cirurgião-dentista. Além da 
capital, apenas Lindoia, Paraisópolis  

e Marapoama não cobram o ISS do 
cirurgião-dentista. 

Ao contrário, Piracicaba e Campi-
nas despontam como as cidades onde 
o ISS é mais agressivo: R$ 1.220,12 
e R$ 1.327,38, respectivamente. Da 
Prefeitura de Campinas, cidade onde 
incide o maior ISS sobre a catego-
ria, o CROSP conseguiu uma vitória 
inicial. Os recém-formados estarão 
isentos nos primeiros 3 anos de pro-
fissão (veja matéria abaixo).

tribuirão para o aumento da oferta 
de tratamento dentário da população 
e consequentemente para a redução 
das doenças bucais.

LUTA PELA CLASSE
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A Comissão Eleitoral do CROSP,  
presidida pelo Dr. José Ângelo 
Capello Fonseca, convocou para 

os dias 11 e 12 de fevereiro a eleição do 
CROSP para a gestão 2011-2013. Foram 
inscritas 4 chapas (veja abaixo).

A eleição acontecerá das 9h00 às 

Em resposta à consulta da Comissão 
Eleitoral do CROSP, o Conselho Federal 
de Odontologia enviou parecer de seu 
consultor jurídico, Dr. Marcos Halfim 
(veja página o lado), o qual afirmou não 
ser necessário o reconhecimento de firma 
do eleitor para validar o voto, esclarecen-
do as dúvidas das chapas 2 e 3 feitas à Co-
missão Eleitoral.

O advogado Dr. Marcos Halfim lem-
bra que a prática do reconhecimento de 

21h00 em ambos os dias. O compare-
cimento é obrigatório para todos os ci-
rurgiões-dentistas com direito a voto. Os 
inscritos do interior deverão mandar pelo 
correio o voto a tempo de ser considerado 
válido. Ou seja, serão computados os vo-
tos recebidos até dia 11 de fevereiro.

firma caiu completamente em desuso, 
sendo dispensado, até mesmo em procu-
ração de poderes “ad judicia”.

“No caso da eleição que será travada  
para escolher a composição do CROSP, a 
eventual dúvida quanto à assinatura apos-
ta no ofício encaminhador do voto por 
correspondência, pode facilmente ser es-
pancada pelo confronto da assinatura do 
votante em seus documentos arquivados 
no Regional”, diz o parecer.

A cédula eleitoral, já enviada a todos 
os inscritos, terá porte pago - a postagem 
da cédula não precisa ser paga.

O presidente da Comissão Elei-
toral do CROSP, Dr. José Ângelo 
Capello Fonseca, observa que o não 
comparecimento do colega, além de 

resultar em multa - instituída pela lei 
4.324/64 e cobrada pelo CFO e pelo 
Tribunal de Contas da União -, poderá 
levar a eleição para o segundo turno. 
A chapa vencedora deverá obter 50% 
mais um dos votos válidos.

Eleição para o CROSP será nos dias 11 e 12 de 
fevereiro. Na capital, o voto é presencial

O eleitor não precisa reconhecer firma para votar

ELE IÇÃO

ChAPA 1 ChAPA 2 ChAPA 3 ChAPA 4
EFETIVOS

Emil Adib Razuk - 61

Francisco Couto Mota - 1.548 

Maria Lucia Zarvos Varellis - 26.107

Ideval Serrano - 5.641

Marco Antonio Manfredini - 27.268

SUPLENTES

Eunice Cristina Gardieri - 22.194

Rogério Adib Kairalla - 25.635

Claudio Yukio Miyake - 37.416

Caio Perrella de Rezende - 61.456

Rada El Achkar da Silva - 14.529

EFETIVOS

Moacyr da Silva - 5.104

Edgar Crosato - 7.453

Francisco Alicio Mendes - 31.658

William Wallace - 82.818

Ana Paula Lucchesi Nucci - 62.631

SUPLENTES

Marcos Renso Madeira - 29.338

Maria Olinta Zurita - 38.825

José Alberto T. Nogueira - 52.999

Aline Pimentel Chiozzini - 60.169

Delmo Alves Vilela - 65.849

EFETIVOS

Ana Claudia P. Padilha - 55.864

Antonia F. A. de O. Wolf - 51.146

Isabela Soifa G. Rocha - 96.918

Maria Lúcia M. Nano - 26.850

Januário Napolitano - 1.537

SUPLENTES

Roberto de A. Madeira - 24.866

Tania Ganen Sugino - 43.229

Patrícia Marques - 56.359

Rocio de L. C. Miguez -  65.012

Andréia Brustein - 44.009

EFETIVOS

Fabio Bellucci Leite - 44.113

Thiago N. M. Ferreira - 81.955

Robson Bizarro - 35.412

Eduardo Vila - 10.459

Caio M. de M. Salgado - 53.381

SUPLENTES

Ricardo R. Vecchiatti - 71.295

Elcio Ferreira Trentin - 39.131

Emilio Abou Rejaili - 29.901

Gerson Sadao Miyoshi - 34.976

João Luiz de Souza Nasser - 32.621

A empresa, responsável pela leitura óp-

tica das cédulas eleitorais, será a Agassi, que já realizou diversos serviços especia-

lizados dessa natureza, inclusive em processos de eleição para entidades como a 

Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e o Conselho Re-

gional de Medicina de Minas Gerais. A tecnologia de leitura óptica foi escolhida 

como ferramenta para a contagem de votos por assegurar a integridade e a lisura 

da eleição. O código de barras impresso na cédula eleitoral é um código de se-

gurança, que corresponde ao número de cédulas emitidas. Tem como finalidade 

garantir o controle da emissão única da cédula, evitando sua duplicação e garan-

tindo a inexistência de fraudes durante a apuração dos votos, não permitindo em 

hipótese alguma a identificação do eleitor.

Leitura óptica dos votos
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ELE IÇÃO

»» Ao lado, parecer do consultor 
jurídico do Conselho Federal de Odon-

tologia atesta que não é necessário o 
reconhecimento de firma para votar na 

eleição do CROSP.
Acima, ofício do CROSP consultando o 

Federal sobre  a matéria
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GERAL

Na abertura solene do Congres-
so Internacional de Odontolo-
gia de São Paulo, autoridades 

políticas compareceram no auditório da 
APCD para prestigiar não apenas o even-
to, mas também os homenageados da 
noite, entre eles, o presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk. Estavam presen-
tes o Governador Geraldo Alckmin, o 
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
o Secretário Municipal de Saúde de São 
Paulo, Januário Montone, representando 
o Prefeito Gilberto Kassab, e o presidente 
da Câmara Municipal de São Paulo, Ve-
reador José Police Neto.

Dr. Emil Adib Razuk recebeu elogios 
dos representantes das 3 esferas de gover-
no (federal, estadual e municipal) por sua 

atividade como liderança da Odontologia 
brasileira e por sua administração frente 
ao Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo. A cerimônia começou com o 
cumprimento do presidente do CIOSP, 
Dr. Silvio Cecchetto, ao presidente do 
CROSP, “nosso homenageado especial, 
amigo, parceiro, sempre conosco e com 
a Odontologia”. O presidente do CFO, 
Dr. Ailton Diogo Morilha Rodrigues, 
outro homenageado, também ressaltou 
o trabalho do Dr. Emil no Conselho: 
“Você é um vencedor por tudo que tem 
feito à frente do CROSP. Parabéns por 
conduzi-lo tão bem”.

O Governador Geraldo Alckmin di-
rigiu-se ao Dr. Emil Razuk para antecipar 
que em fevereiro fará uma reunião com 

as entidades de Odontologia para que o 
Governo avance em temas como a fluo-
retação das águas de todos os municípios 
e educação sobre saúde bucal. “Temos 
ainda muito o que fazer. Vamos trabalhar 
juntos”, assegurou.

O Secretário Municipal da Saúde de 
São Paulo, Januário Montone, aprovei-
tou sua fala para anunciar a publicação 
do decreto que regulamenta o Prêmio 
de Produtividade dos profissionais da 
área da saúde (veja matéria na página 4). 
“Acho que todos os profissionais da saúde 
do município devem muito à dedicação 
do Dr. Emil nesse decreto”, destacou.

Já o Ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, fez um cumprimento 
“especial” ao presidente do CROSP. 

Dr. Emil Adib Razuk recebe homenagem no centenário 
da APCD e é elogiado pelas autoridades

»» Em sentido horário: Dr. Emil com o 
Governador Geraldo Alckmin, o presi-

dente da APCD, Dr. Adriano Forghieri, o 
coordenador nacional de Saúde Bucal, 
Dr. Gilberto Pucca, Ministro Alexandre 

Padilha e presidente do CIOSP, Dr. Silvio 
Cecchetto. Dr. Emil recebendo sua 

homenagem. Mesa com autoridades no 
auditório da APCD 

“Todos os profissionais da 

saúde da Prefeitura de São 

Paulo devem o decreto do 

PPD à dedicação do Dr. Emil”, 

Secretário Municipal da Saú-

de de São Paulo, Januário 

Montone

“Conheço a simpatia e o papel que 
ele desempenha de defesa da catego-
ria e percebi que os aplausos que re-
cebeu devem-se também à insistência 
dele para aumentar os recursos para 
os profissionais de saúde do muni-
cípio de São Paulo”, reconheceu. O 
Ministro Padilha afirmou que a saúde 
bucal faz parte da agenda da Presi-
dente da República, Dilma Rousseff, 
que teria se sensibilizado ao ver uma 
desdentada entre os flagelados da Re-
gião Serrana do Rio de Janeiro. “Não 
podemos descansar Padilha, enquan-
to tivermos um número de 3 milhões 
de idosos que precisam de prótese”, 
revelou o ministro.
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GERAL

Com o tema “Evidências Científicas 
Aplicadas na Prática Clínica”, o evento 
contará com a participação de mais de 
80 renomados professores, clínicos e 
pesquisadores da Odontologia Interna-
cional e Nacional, reunidos para apre-
sentarem as mais recentes tendências e 
técnicas inovadoras.

Paralelamente ao 1º Cinosp ocorre-
rá a 1ª Feidental – Feira de Produtos, 
Equipamentos e Materiais Afins da 
Odontologia, com os últimos lança-
mentos em materiais e equipamentos 
do setor empresarial.

Números da “Pesquisa Nacio-
nal de Saúde Bucal – 2010”, 
concluída em dezembro 

pelo Ministério da Saúde, com par-
ticipação das Secretarias Estaduais de 
Saúde de todas as unidades federati-
vas, mostram que houve uma queda 
de 13 pontos percentuais do ainda 
principal problema de saúde bucal dos 
brasileiros: cárie dentária. Essa queda 
ocorreu entre 2003 e 2010. Na idade 
de 12 anos, utilizada mundialmente 
para avaliar a situação em crianças, a 
doença atingia 69% da população em 

Novidades esperam os congressistas para o I CINOSP 

Cárie dentária cai no Brasil

Número médio de dentes cariados *

* População brasileira
Fonte: Ministério da Saúde

Segundo o coordenador geral do 
congresso, Dr. Mário Sérgio Limberte 
(na foto), haverá intervalo de 30 minu-
tos entre as aulas para que o congressista 

De 4 a 6 de setembro, no 
Palácio das Convenções do 
Anhembi, acontece o 1º 
Congresso Internacional de 
Odontologia da ABO-SP

Dados da Pesquisa Nacional 
de Saúde Bucal mostram 
uma queda de 19 pontos 
percentuais da incidência da 
doença em sete anos

possa visitar a Feidental, com calma e 
tranquilidade. A programação científica 
termina às 18 horas e a feira promocio-
nal continuará aberta para visitação até 
as 20 horas, com intervalo para almoço 
das 13h às 14 horas.

Complementando a programação 
científica, haverá um simpósio de Bio-
materiais, de Interrelação Odontologia 
e Medicina, Regeneração Óssea e de 
Semiologia. Serão aceitos painéis cien-

tíficos e temas livres. Está prevista uma 
programação específica para TPDs, 
ASBs e TSBs. “Um congresso legiti-
mamente bienal, sem vínculo nenhum 
com qualquer empresa, realizado ex-
clusivamente por cirurgiões-dentistas”, 
finaliza Limberte. 

2003. Essa porcentagem diminuiu 
para 56% em 2010. 

O número médio de dentes ataca-
dos por cárie também diminuiu nas 
crianças: era 2,8 em 2003 e caiu para 
2,1 em 2010 – uma redução de 25%. 
Em termos absolutos, e considerando 
a população brasileira estimada para 
2010, essas reduções indicam que, no 
período considerado, cerca de um mi-
lhão e 600 mil dentes permanentes 
deixaram de ser afetados pela cárie em 
crianças de 12 anos em todo o país. Em 
adolescentes, a redução do número de 
dentes que foram poupados do ataque 
de cárie, em relação a 2003, chegou a 
aproximadamente 18 milhões. As ne-
cessidades de próteses dentais por ado-
lescentes reduziram-se em 52%. Entre 
os adultos o destaque cabe a uma im-

portantíssima inversão de tendência: 
as extrações de dentes vêm cedendo 
espaço aos tratamentos restauradores. 
Em adultos, as necessidades de próteses 
reduziram-se em 70%.

Os dados foram obtidos em 177 ci-
dades, nas cinco grandes regiões brasi-
leiras, e mostram a situação em todas as 
capitais estaduais, no Distrito Federal e 
no interior do país. Foram examinados 
e entrevistados, em seus domicílios, 
crianças de 5 e de 12 anos de idade, 
adolescentes de 15 a 19 anos, adultos 
de 35 a 44 anos e idosos de 65 a 74 
anos por cirurgiões-dentistas perten-
centes aos serviços de saúde dos muni-
cípios participantes. A amostra, estatis-
ticamente representativa da população 
brasileira, foi de aproximadamente 38 
mil pessoas.

O resultado decorre da fluore-
tação das águas de abastecimento 
público, da ação dos cremes dentais 
fluoretados e das ações preventivas, 
realizadas nos serviços públicos e pri-
vados. O CROSP tem participado 
ativamente desses processos e parabe-
niza os cirurgiões-dentistas do Estado 
pela melhora nos indicadores de saú-
de bucal.

2010

2003

Mais informações: 11 2959-3690/ 2959-
3689 – e-mail: abo@abosp.org.br – 
www.abosp.org.br

2,8

2,1
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Face ao e-mail enviado aos cirurgi-

ões-dentistas e à matéria publicada no 

site do SOESP intitulados “Informação 

pública: pague a anuidade do CROSP 

de 2011 apenas R$ 68,98. É decisão da 

Justiça Federal”, manifestamo-nos nos 

seguintes termos:

(1)  O valor da anuidade de 2011 

foi fixado em Assembleia realizada 

pelo Conselho Federal de Odontologia 

em Curitiba, no dia 3 de dezembro de 

2010, sendo definido que não haveria 

qualquer reajuste tendo em vista a so-

licitação apresentada pelo CROSP e ou-

tros Conselhos Regionais;

(2)  Já há 3 anos as anuidades não 

são reajustadas, mantendo-se os valores 

de 2009;

(3) A notícia veiculada pelo Sindi-

cato é inverídica; (3.1) considerando 

que a decisão judicial a que o Sindi-

cato se refere tem aplicação, apenas e 

tão somente, às anuidades relativas ao 

ano de 2010; (3.2) e só tem validade 

para os associados daquele sindicato 

em 2010 (sócios que até 2009 eram 

apenas 13, conforme planilha juntada 

pelo próprio sindicato nos autos do 

processo nº 2008.61.00.031791-3). 

Além disso, a decisão da referida ação 

não é definitiva;

(4) O pagamento do boleto da 

anuidade do CROSP, que deverá ser 

recebido nos próximos dias, viabiliza os 

recursos necessários às atividades de fis-

calização do exercício profissional e da 

ética, e proporciona o desenvolvimento 

das ações de valorização da Odontolo-

gia e de divulgação de ações educativas 

em saúde bucal para toda população do 

Estado; 

(5) O pagamento da anuidade per-

mite que o profissional usufrua do 

conjunto de benefícios oferecidos pelo 

CROSP. Dentre esses, destaca-se, o se-

guro de vida (cujo prêmio foi reajustado 

em 100% nos últimos dois anos, sem 

que esse reajuste tenha se refletido na 

anuidade), ou seja, R$ 40.000,00 por 

morte acidental e R$ 20.000,00 por 

morte natural ou invalidez permanente;

(6)  Dentre o conjunto de conquis-

tas alcançadas pelo CROSP nos últimos 

anos, vale ressaltar a isenção do ISS na 

capital e a redução de tributos em ou-

tros municípios;

Esperando termos esclarecidos 

quaisquer dúvidas que possam ter sur-

gido diante de tais comunicados, per-

manecemos, como sempre, à disposição 

para prestar esclarecimentos adicionais 

que se façam necessários.

Departamento Jurídico do CROSP

Em 3 de dezembro do ano passado, 
foi realizada na sede da APCD a pri-
meira reunião da Comissão Estadual 
de Convênios e Credenciamentos - 
CECC, onde se discutiram os seguintes 
assuntos:

 1) Cronograma das ações para as 
negociações com as operadoras e segu-
radoras de planos odontológicos;

2) Posição da CECC frente à Reso-
lução CFO 102/2010, relacionada ao 
uso indiscriminado de raios-X como 
exigência pelas operadoras;

3) Pauta para a reunião com a Co-
missão Nacional, que vai se realizar em 
janeiro, no CIOSP.

 A CECC está começando um tra-
balho conciso, coerente e planejado, a 
fim de proporcionar mudanças neces-
sárias no setor, visando a melhoria das 
condições de trabalho e remuneração 
para o cirurgião-dentista. O CROSP, 
através da Câmara Técnica de Odonto-
logia de Grupo, apóia integralmente a 
CECC, e continuará em 2011 realizan-
do ações de apoio ao cirurgião-dentista 
no que tange esse assunto.

Convênios: Comissão Estadual 
define cronograma de ações 

Mais de 2.000 profissionais já assis-
tiram ao curso “Atendendo a Convê-
nios com Eficiência e Resultado”, que 
pretende auxiliar os cirurgiões-dentis-
tas na melhor maneira de lidar com as 
operadoras, informando-os e prepará-
los para as negociações que em breve 
vão se iniciar.

Estavam presentes à reunião da 
CECC Dr. Wilson Chediek, coorde-
nador da Comissão e representante 
do Sindicato dos Odontologistas de 
Araraquara; Dr. Roberto Porto Santos, 
vice-coordenador e representante do 
CROSP; Dr. Cesar Roberto Schmidt, 
vice-coordenador e representante do 
Sindicato dos Odontologistas de Pira-
cicaba e região; Dr. José Carlos Lou-
zada - Sindiodonto ABC; Drª. Valéria 
Bottino, Sindiodonto ABC; Dr. Ernani 
Bezerra, Sindicato dos Odontologistas 
de Ribeirão Preto; Dr. José Luiz Negri-
nho, representante da APCD; Dr. João 
Alfredo Costa, Sindicato dos Odonto-
logistas de Taubaté; Dr. Cristiano Rosa, 
do CROSP e Dr. Fernando Carneiro, 
também do CROSP.

GERAL

Os mais de 1.100 profissionais que se 

inscreveram para participar das Câmaras 

Técnicas de Especialidades e Práticas Inte-

grativas começaram a ser convocados. As 

câmaras terão como função responder à 

sociedade questões relacionadas a cada 

uma dessas especialidades e das práticas 

integrativas, identificar dificuldades e apre-

sentar soluções. 

O grande número de interessados reve-

lou a sensibilidade do CROSP em atender 

aos anseios da classe, desejosa de ser co-

Câmaras Técnicas têm primeiras reuniões 
para definir integrantes e atividades

participante de seu futuro, da valorização 

da Odontologia, e de ter um canal no qual 

pudesse ser estimulado o convívio entre os 

profissionais e pudesse ser fortalecida a luta 

por suas reivindicações.

As Câmaras Técnicas serão instala-

das em todas as seccionais da capital e 

do interior de acordo com o número de 

profissionais e de especialidades inscritas. 

As reuniões definirão os integrantes e as 

primeiras atividades para a consolidação 

dessas câmaras.

Comunicado
Anuidade do CROSP
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Falecimento do professor 
Reynaldo Todescan

“Falar do professor Rey-
naldo Todescan é falar da 
própria Odontologia e 
mais especificamente de 
uma de suas especialida-
des: a prótese dentária. O 

professor Reynaldo assistiu, partici-
pou e influenciou durante cinquenta 
anos ou mais a história da Odontolo-
gia paulista, brasileira e sul-americana.

No comando da APCD desde seus 
primeiros dias, da pequena sala da ave-
nida São João até a majestosa sede atu-
al, Reynaldo viu, como diria Rui Bru-
netti (outro querido amigo) “o gabinete 
do seu Chiquinho transformar-se no 
consultório do Dr. Francisco”.

Para ele, a Odontologia era a mais 
nobre das profissões, exercendo-a com 
competência, rigor científico, decência 
e sobretudo com amor e paixão. Com 
entusiasmo de recém-formado, parti-
cipou de todos os avanços da profis-
são. Trouxe para o nosso Brasil através 
da universidade e entidades de classe, 
renomados mestres de outros países. 
Foi fundador do SOLA (Seminários 
Odontológicos Latino-Americanos) 
entidade que congraçava cientifica-
mente e num plano pessoal de ami-
zade, cirurgiões-dentistas renomados 
das três Américas. Por muito tempo, 
fundamentos científicos nascidos no 
SOLA orientaram e influenciaram a 
Odontologia brasileira.

Reynaldo era assim, uma combi-
nação de trabalhador incansável, ex-
celente profissional, professor querido 
pelos seus alunos, líder classista; foi 
3 vezes presidente da APCD. Conse-
guiu reunir e unir todas as forças po-
líticas conflitantes e antagônicas que a 

Odontologia tinha então produzido, 
motivando a classe na concretização 
do sonho de uma nova sede à altura da 
pujante Odontologia paulista. Culmi-
nou com o lançamento, em 25 de ou-
tubro de 1987 da pedra fundamental 
do que é hoje a nossa APCD.

Ao reassumirmos a APCD, após 
uma árdua campanha, quando mui-
tos queriam uma “caça às bruxas”, 
foi magnânimo, trazendo para nossos 
quadros muitos dos que nos comba-
tiam. Ao assumirmos a EAP, muitos 
ministradores se comprometiam com 
cursos para que seus nomes figurassem 
no livro programa (naquela época, 
chegava a mais ou menos 90 mil cole-
gas). Depois diziam: “Navarro, eu não 
quero dar cursos nas distritais nem nas 
regionais; só na APCD central”. Eu, 
como diretor, reportava ao presidente, 
ele dizia: “Pode deixar, eu vou”. E lá ia 
ele, o presidente da APCD, prestigiar 
com seu conhecimento e seu carisma 
pessoal a mais humilde das regionais 
ou distritais. Por essa e outras,nunca 

precisou ser chefe, porque sempre sou-
be ser líder.

Sempre com bom humor. Apenas 
uma vez, na USP, na defesa de seus 
assistentes que queriam progredir na 
carreira docente, eu o vi dar um mur-
ro na mesa. Às vezes, você encontrava 
um funcionário dos mais humildes 
nos corredores da USP ou APCD 
tristonho, com algum tipo de pro-
blema pessoal. Na semana seguinte, 
já o reencontrava feliz: “O Dr. Rey-
naldo já resolveu o meu problema”, 
que consistia muitas vezes no envio 
de uma ambulância para resgatar um 
parente doente ou ainda providenciar 
uma internação.

Na Universidade de São Paulo, 
foi assistente, professor doutor, livre 
docente, professor titular e chefe de 
departamento. Ministrou centenas de 
cursos nacionais e internacionais; pu-
blicou inúmeros trabalhos científicos, 
manuais e livros didáticos que, ainda 
hoje, servem de orientação para aque-
les que se iniciam na nobre arte da 
prótese dentária.

Quando da realização de teses de 
mestrados, doutorados, por inúmeras 
vezes, nos impulsionava com a crítica 
sagaz, pertinente, mas também nos 
acenava com o aplauso que aquelas 
conquistas iriam trazer. Elegante, vai-
doso, sem afetação, no seu estilo, lá ia 
ele com seu uniforme branco impecá-
vel e seus suspensórios que sabia usar 
como ninguém.

Não conheci em quase 40 anos de 
USP um professor tão homenageado 
por seus alunos. Sempre tinha uma pa-
lavra de afeto para seus comandados, 
tornando a ida à universidade uma 
mistura de aprendizado científico e 
convívio prazeroso. Após a sua apo-
sentadoria, enquanto pôde nos visitar, 
sempre era recebido com carinho e 
alegria no departamento. Por 10 anos, 

FALEC IMENTOS

recusou-se a receber o título de profes-
sor emérito, maior homenagem que a 
USP presta a seus professores, quando, 
relutantemente, aceitou.

  Tinha grande orgulho da família 
que construiu e se emocionava com 
facilidade quando viu os primeiros 
passos dos filhos cirurgiões-dentistas e 
principalmente, quando após a cons-
trução da sua clínica, levou-os para 
trabalhar com ele.

  Tudo era motivo para festa. Dono 
de uma alegria contagiante, sempre 
recebia seus colegas, assistentes e ami-
gos, em suas residências, em São Pau-
lo e no Guarujá. Tivemos a alegria de 
participar de vários desses encontros. 
Muitos colegas do SOLA já vinham 
antes da data oficial do congresso, e 
permaneciam depois, na sua casa do 
Guarujá, verdadeira embaixada dos 
dentistas estrangeiros que lá aporta-
vam porque sabiam que seriam rece-
bidos como reis, por uma rainha, sua 
esposa Mara.

Já no leito do hospital, enquanto 
lhe foi permitido pela Medicina e pe-
las mazelas que a vida impõe, conti-
nuou o mesmo Reynaldo, querendo 
saber como seus amigos e sobretudo 
seus assistentes estavam levando a 
vida, como estava a USP com suas no-
vas diretrizes, a APCD, o Congressão, 
o SOLA... Enfrentou seu final, como 
sempre viveu, com galhardia e obsti-
nação, por dois anos e aproximada-
mente seis meses até que descansou no 
dia 25 de novembro.”

   Dr. Hamilton Navarro

O presidente do CROSP, Dr. Emil 
Adib Razuk, e demais conselheiros 
sentem muito a perda de tão estimado 
e valoroso colega.
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Drª. Maria Helena 
Castro Almeida

Dr.Gerson 
Mendonça Filho 

Dr. Mário Gil 
Silveira Lapenta

É com grande pesar que comunica-
mos o falecimento da Profª. Drª. Maria 
Helena Castro Almeida. Aos 77 anos, a 
professora de Odontologia da Unicamp 
desde 1970, graduou-se em 1957. Era 
especialista em Ortodontia e Radiologia. 
Nascida em Limeira, era membro da As-
sociação Americana de Ortodontia e foi a 
primeira brasileira a integrar a Fundação 
Tweed, nos Estados Unidos. Por 20 anos, 
ela atendeu gratuitamente, aos domin-
gos pela manhã, com material próprio, 
as crianças da Casa da Criança Santa 
Terezinha. Era uma profissional que sen-
tia enorme orgulho de poder passar um 
pouco de sua experiência aos alunos, 
tanto os brasileiros quanto os do exterior 
que frequentavam os cursos de mestrado 
e doutorado da Unicamp. A Drª. Maria 
Helena deixa os filhos Raquel e Renato e 
os netos Murilo, Lorine, Rebeca e Renato 
e o marido Renato de Almeida. Rende-
mos nossas homenagens a esta mulher, 
que foi precursora da feminilidade na 
Odontologia de nosso país. Aos familia-
res nossos sentimentos. Descanse em paz, 
Drª. Maria Helena.

Dr. Gerson Mendonça Filho nas-
ceu em dia 25 de dezembro de 1921, 
em Jaú. Estudou Odontologia na 
USP. Trabalhou por mais de 65 anos, 
cuidando de inúmeros pacientes ilus-
tres da cidade de São Paulo, muitos 
dos quais durante toda a sua vida 
tornaram-se seus grandes amigos. 
Era especialista em prótese e clínica 
geral. Amava tanto a Odontologia 
que seu maior hobby era passar os fi-
nais de semana fazendo, em seu con-
sultório, seus trabalhos em cerâmica. 
Foi fundador da Clínica Mendonça 
de Odontologia, onde trabalhou jun-
to ao seu filho, Dr. Luciano Terreri 
Mendonça, até meados de 2010. Foi 
membro do Rotary Club São Paulo, 
por mais de 50 anos, onde exerceu 
vários cargos e inúmeros trabalhos 
rotarianos para o bem da comuni-
dade. Deixou 3 filhos, 5 netos e 2 
bisnetos. O presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk, e demais con-
selheiros sentem muito a perda do 
colega, irreparável para a classe.

Faleceu, em Dracena, em 21 de 
dezembro, o colega Dr. Mário Gil 
Silveira Lapenta. Natural de Itápolis, 
deixou 3 filhos e 4 netos. Dr. Mário 
era formado em Odontologia pela 
Unesp de Araraquara. Foi para Dra-
cena nos anos 60, onde exerceu por 
longa data a profissão. Foi também 
presidente da APCD – Regional de 
Dracena de 1972 a 1973. O CROSP 
se solidariza com a dor de tão triste 
perda.

FALEC IMENTOS

Reunião em Campinas e em São 
Bernardo do Campo discute 
atividades do CROSP

O CROSP realizou nos dias 24 e 25 de novembro de 2010 reuniões com os co-
legas de Campinas e São Bernardo do Campo, respectivamente, no sentido de traçar 
quais serão as atividades que as seccionias dessas cidades deverão assumir em 2011, 
auscutar as opiniões, receber sugestões e adesões de cirurgiões-dentistas para as comis-
sões de especialistas.

O Conselho vem trabalhando em todo o Estado, a fim de que a autarquia esteja 
mais próxima do colega do interior, levando a todas as regiões a responsabilidade de 
tratar as questões da classe. O CROSP entende que essa iniciativa permitirá a apre-
sentação de soluções mais eficazes para o enfrentamento dos problemas da categoria.

O CROSP tem o objetivo de elevar o conceito da profissão, realizando uma gestão 
participativa e produtiva.

»» Em sentido decrescente: reunião em 
São Bernardo do Campo e Campinas
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária  - Anvisa, por meio do 

RDC 44/2010, normatizou a prescrição e difusão de antimicrobianos, 

inclusive por parte dos cirurgiões-dentistas. O objetivo é controlar a 

prescrição, hoje indiscriminada, desses medicamentos e assim evitar 

que os microorganismos ganhem resistência. 

Esta resolução estabelece os critérios para a embalagem, rotula-

gem, dispensação e controle de medicamentos à base de substâncias 

classificadas como antimicrobianos, conforme lista constante do Ane-

xo a esta Resolução, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação.

Para facilitar a vida dos colegas, o CROSP, tendo como referência 

o artigo 3 da RDC 44/2010 elaborou um modelo de receituário (veja 

abaixo) que o profissional deverá agora adotar para fazer as prescri-

ções de antimicrobianos.

ANVISA normatiza prescrição de 
antimicrobianos

Itapetininga: 
prefeito elogia 
seccional

O Prefeito de Itapetininga, Rober-
to Ramalho Tavares, enviou ofício ao 
Dr. Emil Adib Razuk agradecendo ao 
CROSP pela instalação de uma seccional 
no município e pela nomeação do Dr. 
Calil Aborrage como delegado da unida-
de. No ofício, o prefeito ressaltou a pre-
sença da conselheira Drª. Eunice Cristina 
Gardieri que representou a autarquia em 
evento de inauguração da seccional.

Dia do ASB e TSB
Os técnicos e auxiliares em saúde 

bucal dispõem de uma data para co-
memorar a profissão. Por resolução do 
CFO, o dia 24 de dezembro será o dia 
do TSB e do ASB, data da lei de criação 
dessas categorias, em 2008. O CROSP 
parabeniza os profissionais pela data 
comemorativa. O CROSP foi um dos 
primeiros Conselhos do país a constituir 
a Câmara Técnica de TSB e ASB, que 
funciona ativamente nos últimos anos.

VENDE
Forno de cerâmica 2 em 1 (metalo-cerâmica 
e sinterização), modelo Solaris 50P da Futu-
ra, novo, na caixa por R$ 4.000,00. Interes-
sados entrar em contato no fone (11) 4178-
8206 ou 9585-0707. Falar com Patricia.

VENDE
Ultrassom mini piezon novíssimo, com 4 pon-
tas e mala de acondicionamento. Pouquíssimo 
uso. Tiro 40% do preço de um novo. Autoclave 
cristófoli 12L 2007 220v. Novíssima, pouco uso.
R$1.400,00. Tratar com Patrick: (11) 9870-
2500.

VENDE
Clínica em Taubaté, próximo ao mercado mu-
nicipal, aberta há uns 5 anos. Possui 1 consul-
tório completo, com raios X, ultrassom, split 
etc, mais 1 sala também com ar condicionado, 
pronta para montagem de outro consultório. 
Tem laboratório de prótese. Tratar com Gusta-
vo Moreira - (71) 91701959; (71) 88731767. 
Email: gustavo.moreira80@hotmail.com

VENDE
Consultório completo no bairro de Jaguaré, em 
São Paulo,  com raios X, ultrassom. Contato 
(11) 37669938 com Marta Cristina Malachias.

VENDE
Sistema de sedação consciente kt odon-
to em caixa fechada e lacrada. Conta-
to com Solange Corsato (11) 3081-4601                                                                                                                  
9965-8455.

ALUGA
Consultório completo com toda infraestrutura 
situado há 25 anos em Praia Grande, em casa 
térrea com edícula vazia nos fundos. Tratar com 
Paula (13) 34746357 ou jftsilva@uol.com.br

ALUGA
Consultório completo (equipo Kavo, auto-
clave, bomba a vácuo, aparelho de Raios 
X, ultrassom e demais periféricos, além de 
sala de espera montada) pelo valor de R$ 
1.000,00. Excelente localização no Guaru-
já. Mais informações, tratar com Aline (13) 
7809-8230 ou 9771-7200. 

EMPREGO
Precisa-se de cirurgião-dentista em Itanha-
ém. Contato: (13) 3427-7088 e 9603-2238 
ou clinica_dra.michellewakim@hotmail.
com. Falar com Drª. Michelle.

EMPREGO
Especialista em ortodontia oferece-se para 
trabalhar em Piracicaba. Contato: João T S 
de Barros. E-mail: armbarros@hotmail.com.

CURTAS

Dia do TPD

APSP debate Saúde

Da mesma forma, o técnico em pró-
tese dentária tem uma data para celebrar 
seu dia: 5 de novembro. O TPD é den-
tro da Odontologia um profissional de 
reconhecido valor e importância para a 
promoção da saúde bucal. O CROSP 
parabeniza essa categoria pelo seu dia.

A Associação Paulista de Saúde Pú-
blica organizará o 12º Congresso Pau-
lista de Saúde Pública, de 24 a 26 de 
outubro, em São Bernardo do Campo. 
O tema geral do evento será “Saúde e 
Direitos”. A programação científica es-
tará disponível no site www.apsp.org.br.
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O CROSP deu início à nova 
distribuição de fôlderes do 
câncer de boca nos pedágios 

das principais estradas estaduais de São 
Paulo. Essa campanha terá o apoio das 
concessionárias EcoVias, ViaOeste e 
AutoBan. A distribuição de cerca de 
3.500.000 de fôlderes será gratuita. A 
parceria com as concessionárias foi fir-
mada por intermédio da Artesp - Agên-
cia Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Estado de 
São Paulo. A distribuição acontecerá em 
fevereiro, antes do Carnaval, nos pedá-
gios das rodovias Castelo Branco, Rapo-
so Tavares, Anhanguera, Bandeirantes, 
Imigrantes e Anchieta.

O folder, que tem a “top model” 
Caroline Bittencourt como modelo, dá 
informações importantes sobre medidas 
preventivas e ensina como realizar o au-

toexame da boca. Essa ação faz parte do 
programa de prevenção e diagnóstico pre-
coce de câncer bucal, que proporcionou 
em 2009 e 2010 atendimento gratuito à 
população na capital. O Conselho tem 
trabalhado intensamente na conscientiza-
ção da população sobre uma doença, que 
é perfeitamente curável, quando diagnos-
ticada no início.

Esta será a terceira vez que o CROSP, 
ao lado de órgãos governamentais, fará 
a distribuição desse material informa-
tivo e orientativo. Em 2006, cerca de 
5 milhões de motoristas receberam os 
fôlderes. Em 2009, foram mais 3 mi-
lhões. Considerando uma média de 3 
pessoas por veículo, cerca de 24 milhões 
de pessoas podem ter tido acesso ao fol-
der. Além disso, outros 7 milhões desse 
material foram enviados aos cirurgiões-
dentistas e distribuídos à população, o 

que demonstra a preocupação da classe 
       com a prevenção e o diagnóstico preco-
ce dessa doença bucal e da saúde como 
um todo. “É uma ação de grande valor 
social que beneficia toda a população e 
ressalta a importância do profissional”, 
reforça o presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk.

Pedágios vão distribuir 3,5 milhões de fôlderes 
sobre a prevenção do câncer de boca

»» Funcionária da EcoVias, no 
pedágio do Km 32 da Imigrantes, 
entrega o folder do CROSP a mo-

torista que está indo em direção 
ao litoral, em 2009

AÇÃO SOCIAL

Isso totaliza 18.500.000 de 
fôlderes distribuídos nos 

últimos anos

“Os cirurgiões-dentistas de São 

Paulo preocupados com a saúde 

bucal da população”, frase, que 

se encontra no folder do CROSP, 

ressalta que o cirurgião-dentista 

zela pela saúde das pessoas


