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Os candidatos da Chapa 01 agradecem 
aos 41.248 profissionais que 

compareceram à eleição:

Efetivos: Nº de Inscrição no Crosp
Emil Adib Razuk 0061
Francisco Couto Mota 1548
Ideval Serrano 5641
Luiz Roberto da Cunha Capella 15908
Rubens Côrte Real de Carvalho 8261

Suplentes:
Neide Aparecida Sales Biscuola 19915
Claudio Yukio Miyake 37416
Adriano Albano Forghieri 48096
Nélson José Modesto Guidio 31340
Leila Viana 39112

Campanha 
vacinou 
cerca de 
19 mil 

pessoas
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A vitória nas eleições do
CROSP foi de toda a classe

Eu não seria sincero se não lhes dissesse
que fiquei orgulhoso e satisfeito com o resulta-
do das eleições no CROSP  e com o compareci-
mento maciço às urnas. Foi uma avalanche de
votos jamais vista, vindo de todos os pontos de
São Paulo, de outros Estados e até dos Estados
Unidos, Portugal, França, Alemanha, Japão e
China. Comovente a presença de idosos, já
remidos, octogenários, que não tinham
condições de subir as escadas e solicitaram que
as urnas viessem até eles, pois queriam cumprir
seu dever cívico e votar.

A eleição foi em um mês tradicional de
férias escolares e a dedicação e o apoio da
classe foi algo nunca visto em qualquer eleição
dos Conselhos de Odontologia. Parece-nos ter
sido a derradeira lição àqueles que se acostu-
maram a escamotear a vontade da classe, forjan-
do subterfúgios, ações judiciais meramente pro-
crastinatórias, de atemorização através de con-
tínuas intervenções. 42 mil votantes, 90,76% de
votos para a chapa da situação, uso de urnas
eletrônicas... foram a pá de cal para enterrar de
vez a lamentável atitude de dirigentes biônicos,
escolhidos entre amigos, sem liderança e sem
voto e que tantos malefícios fizeram para a
imagem de nossa classe.

E, se os eleitores reagiram dessa forma, é
porque sentiram que os atuais conselheiros se
esforçaram muito, inovaram ao criar campanhas
e programas necessários e importantes, agindo
sempre com correção e objetividade.

Alguns se queixam de que somos intransi-
gentes em nossas posições, mas "cada vez que
me aparece uma verdade, digo-a claramente,

sem pretender agradar a
quem quer que seja,
convicto de que o mal
não vem das verdades
que se dizem, mas
das que se dis-
farçam". Minha
vida, minha
ação política,
sempre foram
claras e honestidade de propósitos e de ação
constituíram sempre um preceito rigoroso em
minha família, que procuro seguir. O mesmo se
diga a respeito de todos os nossos companheiros
de chapa, convocados pelo que já realizaram em
favor de nossa classe, e porque, neles, também
os valores de liderança e aptidão jamais se sepa-
raram de uma conduta exemplar. Afinal, o
CROSP é um Tribunal de Ética e seus membros
devem ser ilibados, cumpridores intransigentes
da Lei, respeitados pela comunidade.

Enfim, agora não poderíamos deixar de
agradecer o seu apoio, sem o qual nada faríamos,
e pedir a sua ajuda, pois uma nova caminhada se
inicia, para tornar nosso Conselho ainda mais atu-
ante, confirmando sua liderança entre os profis-
sionais liberais, sempre intransigente na busca da
verdade, na condenação dos erros e na defesa
dos interesses e da valorização cada vez maior
da classe odontológica.

Muito obrigado

Emil Adib Razuk
Presidente
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conselheiros do 
mo reconhecimento do trabalho
desenvolvido nos últimos dois
anos pelos conselheiros em bene-
fício não só da classe, mas da po-
pulação do Estado. O CROSP é
uma das poucas autarquias que
desenvolvem programas voltados
à comunidade. Exemplo disso foi
a campanha de prevenção do
câncer bucal realizada no ano
passado e que atendeu gratuita-
mente, mais de 10 mil pacientes
nas estações do Metrô da capital.

O presidente do CROSP, dr.
Emil Razuk, afirmou que os con-
selheiros foram reeleitos com a
plataforma de dar continuidade
ao Programa de Valorização da
Odontologia, através da mídia,
outdoors, concursos, etc. De rea-

AA diretoria de um dos mais
importantes Conselhos Regionais
do Brasil foi reeleita na maior
votação que a classe odontológi-
ca já teve notícia. Dos 41.248 mil
profissionais, que compareceram
às urnas, 90,79% decidiram pela
permanência dos atuais mem-
bros do CROSP, tendo à frente
seu presidente, dr. Emil Adib
Razuk. Votos vieram de todos os
cantos, inclusive do Japão, Es-
tados Unidos, China, Alemanha e
Portugal.

O comparecimento maciço
dos cirurgiões-dentistas na elei-
ção está sendo considerado co-

Moderna, a eleição 
eletrônica agilizou 

a votação. Urnas de lona 
foram providenciadas 

para eleitores em trânsito.

Enfim, dar cobertura às reivindi-
cações dos cirurgiões-dentistas
no que mais lhes aflige, sem es-
quecer o atendimento e as neces-
sidades da população.

Moderna - A eleição foi realiza-
da em urnas eletrônicas sob a fis-
calização do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE). Por dois dias (14
e 15 de fevereiro), os cirurgiões-
dentistas, que estavam na capital,
compareceram à sede, à subsede
e às cinco seccionais para votar
em uma das 64 urnas disponí-

lizar reuniões setoriais junto aos
645 municípios do Estado para
incentivar a criação e ampliação

das equipes de Saúde
Bucal no Programa de
Saúde da Família. De
combater profissionais
que agem sem ética. De
lutar contra a prolife-
ração indiscriminada de
Faculdades de Odonto-
logia e, judicialmente,
contra toda e qualquer
taxa ou tributo que ve-
nha a onerar a classe.

Reeleito presidente do CROSP, 
dr. Emil Adib Razuk vota
na Chapa 01.

Cirurgiões-dentistas vão 
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CROSP
Números da Eleição

Total de votos 41.248
Votos na Chapa 01* 37.447 (90,79%)
Votos nulos 1.664 (4,03%)
Votos brancos 2.137 (5,18%)
Votos nas urnas de lona 260
Urnas eletrônicas 64
Voluntários 150

* Do total dos votantes, estão incluídos cerca de mil remidos e de
1.972 CDs que quitaram seus débitos até os dias da eleição.

veis. Os profissionais que esta-
vam no interior enviaram seus
votos pelo correio.

A eleição ocorreu em clima de
tranqüilidade e nenhuma das ur-
nas apresentou problemas. "Foi
uma nova experiência que feliz-
mente funcionou muito bem",
alegrou-se o presidente da Co-
missão Eleitoral do CROSP, dr.
José Ângelo Capello Fonseca. As
tradicionais de lona foram, no
entanto, providenciadas. Cada
posto eleitoral reservou duas aos
inscritos que estavam em trânsito
ou inadimplentes até o dia da
eleição. Os profissionais, que
ainda tinham algum débito com o
Conselho, puderam acertar suas
contas no dia e participar da
votação. Para dívidas muito altas,
foi feito um parcelamento e,
assim, garantir o direito ao voto.

Tudo foi feito dentro das nor-
mas eleitorais. Como exige o TRE,
uma empresa de segurança foi
contratada pela autarquia para a
escolta dos equipamentos.

Durante o pleito, cada seção
teve o acompanhamento de um
representante do Tribunal e de
um fiscal da Chapa 01. Para ope-
rar as máquinas, 150 cirurgiões-
dentistas trabalharam como me-
sários e 60 funcionários do CROSP
ajudaram na organização e coor-
denação dos locais de votação, ori-
entando e esclarecendo dúvidas.

A contagem dos votos levou
quatro dias e foi feita por 30 vo-
luntários. Para evitar fraudes, foi

montado um esquema de vigilân-
cia 24 horas por dia na sede do
Conselho até a apuração total. "As
urnas foram devolvidas, mas a
segurança só foi dispensada
quando o número final foi anun-
ciado", disse dr. Razuk.

"O evento, no meu entender,
foi um sucesso total. Tivemos uma
quantidade maciça de votos por
correspondência do interior e

Comparecimento
maciço de
eleitores deu
exemplo de 
civismo da classe.
No detalhe:
carteira 
profissional do
cirurgião-dentista.

Faixa dá boas-vindas 
aos eleitores.

às urnas e reelegem 

uma presença expressiva na
capital. É uma porcentagem al-
tíssima em relação às outras
eleições, em que houve uma
inadimplência muito grande.
Este ano, houve um compareci-
mento surpreendente e isso é a
resposta ao trabalho desen-
volvido pelo Conselho", con-
cluiu o presidente da Comissão
Eleitoral do CROSP.
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Cirurgião-dentista de 1914 e profissionais do exterior 
dão exemplo na eleição

ELEIÇÃO

Locais de Votação

Voluntários e eleitor na 
seccional do Ipiranga.

Eleitor pede 
informações 
na seccional 
de Santo Amaro.

Eleição descontraída 
na seccional da Lapa.

A

A eleição do CROSP transcorreu de maneira efi-
ciente e tranqüila em todos os locais de votação. Além
das seccionais de São Miguel Paulista e da Vila Maria,

as 64 urnas eletrônicas foram instaladas na sede da
avenida Paulista e na subsede do Pacaembu e nas sec-
cionais de Santo Amaro, Lapa e Ipiranga.

Votos do exterior
simbolizaram a 

união da classe.
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A eleição do CROSP deu demons-
tração de que a classe tem clara cons-
ciência da importância de se ter uma
autarquia forte e representativa. Isto
foi traduzido não só pelo compareci-
mento de 41.248 mil profissionais às
urnas, número que impressionou
inclusive outros Conselhos. Mas no
esforço de inúmeros cirurgiões-den-
tistas que deram exemplo de civismo
e democracia. É o caso do remido dr.
Generaldo Machado Barbosa, que,

aos  89 anos, foi à sede do Conselho
depositar seu voto, tornando-se o
símbolo da eleição.

Outra demonstração de civismo
foi dada por cirurgiões-dentistas que
estão no exterior, profissionais que
"pagaram" para votar. Um cirurgião-
dentista desembolsou US$ 25 para
postar seu voto dos Estados Unidos.
Profissionais que estavam na China,
Japão, Alemanha e Portugal também
deram o exemplo.

Dr. Emil 
à direita do 

remido 
dr. Generaldo

Machado 
Barbosa.

Grande movimentação na 
seccional do Pacaembu.



Voz dos colegas
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A festa da democracia do
CROSP foi traduzida nas de-
clarações de inúmeros cirur-
giões-dentistas que deposi-
taram sua confiança na clas-
se e no trabalho de valoriza-
ção dos profissionais encam-
pado pela Chapa 01.

"Dr. Emil é 100%. 
Ele não tem medo de 

trabalhar. Sempre fez muita
coisa e acredito 

que continuará fazendo". 
Dr. Joaquim Maria 

da Silva Lisboa Neto

"Acho legal a campanha 
de valorização do dentista. 

Espero que o Conselho 
continue lutando por essa causa. 

Gostei de votar pela urna eletrônica.
Foi rápido e fácil. O estacionamento

gratuito facilitou muito". 
Dra. Cristiane Kazumi Sato Vasconcelos

"Espero que na próxima gestão, o CROSP
lute por uma dinamização maior dos

profissionais de faixa etária avançada.
Fazer com que os mais experientes 

ajudem na capacitação dos mais jovens 
é um exemplo do que poderia ser feito".  

Dra. Maria Cristina Carneiro

"Espero que o CROSP
continue lutando para 
regulamentar a abertura 
das faculdades de Odontologia,
porque muita gente se forma 
e não tem mercado 
para trabalhar". 
Dra. Daniela Afonso

"Espero que o Conselho brigue
pela fiscalização de clínicas 

populares, em que muitas fazem
propagandas enganosas e 

trabalham irregularmente". 
Dr. Flávio Pontes de Oliveira

"Acho o Dr. Emil um grande
administrador. Ele colocou 

a estrutura do CRO à altura do
que merece. Além disso, agora

todos os profissionais têm acesso
livre ao Conselho. Antes, 

era uma luta até para conseguir
ser atendido. Tenho certeza 

que se ele já fazia, na próxima
gestão fará muito mais".  

Dr. Antônio Carlos Pereira

"Dr. Emil é uma pessoa 
trabalhadora, honesta e que 
não cansa de lutar a favor 
da classe odontológica".
Dr. Luciano Terreri Mendonça
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Cirurgiões-dentistas e funcionários do
CROSP foram treinados pelo TRE

treinamento dos profissionais foi di-
vidido em cinco turmas, com dura-
ção de duas horas cada. O técnico-
judiciário do TRE, Wagner Pajol, asse-
gurou que os voluntários aprende-
ram todos os procedimentos básicos
de uma eleição oficial, como a insta-
lação e o manuseio.

Para o cirurgião-dentista Eduardo
Inada, um dos voluntários, o treino
foi fundamental.  "Havia alguns códi-
gos, imprescindíveis para o funciona-
mento da máquina, que precisáva-
mos saber. Por mais que pareça fácil,
sem as orientações do TRE não daria
para trabalhar", garantiu.

Mais do que aprender a utilizar o
equipamento, o presidente do CROSP,
Dr. Emil Adib Razuk, afirmou que essa
eleição serviu de  "demonstração de

maturidade da classe odontológica
paulista". "Todas as pessoas que acom-
panharam o processo e trabalharam
nos dias 14 e 15 estavam ali por idea-
lismo, por civismo. Isso é uma satis-
fação muito grande para
mim, pois graças a esses
cirurgiões-dentistas, tive-
mos uma eleição séria e
transparente", comemorou.

A eleição do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CRO-
SP) não poderia ter sido mais tran-
qüila.  Além das filas serem curtas e
rápidas, nenhuma urna eletrônica
quebrou ou apresentou problemas.
O treinamento oferecido pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE) aos ci-
rurgiões-dentistas e  funcionários do
CROSP que trabalharam na votação
foi um dos grandes motivos do pleito
bem-sucedido. 

O curso aconteceu nos dias 7 e 8
de fevereiro, na sede e na subsede do
Pacaembu. Os técnicos do Tribunal
deram instrução de como montar e
desmontar as urnas eletrônicas. O

8
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A Comissão Eleitoral também
elogiou os funcionários do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) e os mem-
bros da Associação Paulista de Ci-
rurgiões-Dentistas  (APCD). "Eles se
entrosaram e se dedicaram ao máxi-
mo para que tudo desse certo", des-
tacou dr. Capello.

UUm balanço final feito pela Co-
missão Eleitoral do Conselho Re-
gional de Odontologia de São Paulo
(CROSP), no último dia 26, concluiu
que, a eleição teve saldo positivo e
superou todas as expectativas.

Para os membros da Comissão, o
apoio e o entusiasmo dos colegas
cirurgiões-dentistas foi um dos gran-
des motivos do sucesso, tanto dos
que trabalharam como dos que so-
mente votaram. "Havia pessoas que
não podiam subir escadas, moravam
longe ou nem precisavam mais votar
pela idade. Mas ainda assim fizeram
questão de sair de casa para deposi-
tar seu voto na urna", ressaltou dr.
Gerson Bianchi.

Comissão Eleitoral do CROSP 
faz balanço final

Da esquerda para direita: 
dr. Antônio Tedesco, dr. Leonardo

Perez, dr. Gerson Bianchi, dr. José
Ângelo Capello, dr. Ruy Lessi, 

dr. Shiguezo Kobayashi, dr. Sylvio
de Oliveira Neves e dr. Paulo de

Oliveira Bueno 

TRE treinou 
voluntários.
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Eleição do CROSP foi feita por voluntários

luntário para colaborar e construir
uma democracia. É a coisa mais
importante. É assim que se luta pe-
la classe, pelos nossos direitos em
todos os aspectos", enfatizou.

Para os voluntários, participar do
Conselho vai além da cidadania. Es-
tar dentro do CROSP possibilita o
contato com outros colegas e o aces-
so às novidades odontológicas. "Para
aqueles que não têm mais acesso à
universidade, nada como estar den-
tro de uma instituição como o Con-
selho Regional para se comunicar e
saber o que está acontecendo. O
CROSP é o órgão do dentista. Aqui é

a nossa casa", comentou Fil-
lipo.

O cirurgião-dentista Mar-
celo Cavenague, outro vo-
luntário, acrescenta que, a-
lém de só ter a ganhar parti-
cipando do CROSP, o profis-
sional poderá reivindicar
com razão caso discorde de
algo ou se sinta prejudicado.
"É muito fácil reclamar sem
saber o que acontece. Se o
dentista se faz presente, po-
de contestar  e ainda tentar
ajudar a melhorar aquilo que
considera errado", disse.

Embora esteja quase se
aposentando, o cirurgião-dentista
Salvador Giaquinto ainda briga
pela classe odontológica e diz
fazer isso com muita satisfação.
"Estou no fim da minha carreira,

A  eleição do Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo
(CROSP) não teria sido o sucesso
que foi se não fossem os 150 cirur-
giões-dentistas que dedicaram vo-
luntariamente, dois dias de suas vi-
das em nome do fortalecimento da
classe odontológica. 

O voluntariado foi uma respos-
ta ao trabalho realizado pela enti-
dade nos últimos dois anos. É o re-
conhecimento da classe por tudo
que o Conselho fez até agora, co-
mo as campanhas de vacinação,
prevenção do câncer bucal e as fi-
tas de vídeo nas escolas.

Foram os voluntários que prati-
camente deram toda a cobertura e ori-
entaram os colegas nas mesas de vo-
tação. O presidente do CROSP reco-
nheceu que a ajuda foi inestimável.

O cirurgião-dentista Caio Már-
cio Fillipo afirmou que foi volun-
tário "com o maior prazer" . Ele ar-
gumentou que cada classe tem de
conduzir seus próprios passos,
saber quem irá conduzi-los e par-
ticipar da escolha. "Uma eleição é
saudável para qualquer tipo de
entidade, filosofia e trabalho, mes-
mo sendo uma reeleição. Quando
isto acontece, significa que a pes-
soa ou o grupo é confiável e está
fazendo um bom trabalho. Fui vo-

ELEIÇÃO

mas luto para aqueles que estão sa-
indo da faculdade encontrarem
um mercado melhor. Por isso fui
voluntário. Todos deveriam cola-
borar. É assim que se fortalece uma
classe", ensinou.

O CROSP agradece os
voluntários que deram

demonstração de civismo
nesta eleição.

Acima, dr. Marcelo
Cavenague atende eleito-
ra. Dr. Caio: "Fui volun-
tário com o maior prazer".

Eficiência de voluntários garantiu 
eleição tranqüila.

Adriana de Barros Pinto
Alexandre Fraige
Andréa de Lorenzo
Artur Cerri
Argeu de Lorenzo
Alberto da Rocha Moraes
Andréia Sewaybricker
Alexandre da Silva Rodrigues
Adilson Olivares Loesch
Augusto Gomes da Cunha 
Alexandre Tadeu Barbosa
Antonio Alves Garcia
Antonio Bartholomeu Azevedo 
Antonio Vicente Quilici Tedesco
Ariovaldo Ribeiro
Arthur Kentuko Nakaima
Aziz Inês Meziara
Camila Fabrício de Oliveira
Carla Donadio Maccaferri
Carlos Alberto Sugaya
Carlos Roberto Rossi
Carlos Augusto Alves  de Oliveira
Carlos Yutaka Kubo
Celi de Fátima Rodrigues Rocco
César Augusto Izique de Lima
Claudia Inês Pereira Paiva
Cristiane Martins Rago
Durval Zambon Junior
Darlene Siqueira
Edson Luiz Machado Lima
Eduardo Inada
Edson Humberto Lednik
Eikiti Moritaka
Eliana de Oliveira Brandão   
Eliege Miranda Dias
Elaine Hage
Emerson Mitsuo Fujimura

Elisangela Alves Torres
Eunice Cristina Gardieri
Fábio Martins Rago
Fabio Scatigno Amato
Fernanda Aparecida Tanaka 
Fabio Luis Ueno 
Felipe Martins Antunes
Fabio Akyra Miura 
Fernando Levy de Castro   
Francisco de Assis Oliveira
Gleiton Esteves Pereira
Gilberto Branco de Souza
Gleice Murakami Kubo
Graziela Serrano
Helenice Biancalana
Hélvio Colombo
Helio Antonio Faria Sader 
Hugo Franco de Abreu Neto
Isabel Lombardi Gonzaga
Isamu Takaoka
Jair Giampani
Jairo Furquim Pereira
Jean Carlos Vieira Singi
Jefferson Podestá Brandão
João Carlos Pereira Ferraz
João Esteves Dias
João José Leme 
João Miranda Filho
João Teixeira Varandas
João Raphael Grassi
Johnny Hideki Sano
José Carlos Vieira
José Daher
José Elias Dias
Jose Maria Malheiros Meloni
José Mario Anselmo
Jose Rafael Marcotriggiani

Jorge Aidar 
Josiane Mendonça
Kazuo Chikami
Karla de Lorenzo
Keiko Lucia Nagao Izukawa
Karina Magalhães Paz
Katia Lice Kobayashi
Kenso Simabukulo   
Larissa Daniele
Leonardo Dale Piage Isique
Leonardo Perez
Lídia Kiyomi Tokumaru Kodaria
Lucia de Fátima Borges Dias 
Luis Carlos Gasques Jardim
Luis Augusto Serrano
Luis Carlos Martinho Lucas
Luis Humberto Perassa
Luiz Lincoln Cristino Costa
Luiz Shiavolin Neto
Lupercio Antonio Dale Piage Isique
Manoel Francisco Fraga
Marcos Kendi Nagamine
Marta Sueli Augustini
Márcia de Fátima Borges Dias
Massaaki Ueno
Mauricio Cavenaghi Pereira da Silva
Marcelo Cavenague
Marcelo de Oliveira Bueno
Marco Antonio Rocco
Marco Túlio de Lorenzo
Marcos Jenay Capez
Marcus Vinicius da C. Barbosa Sato
Márcia Nami Okada
Maria Valéria Davini Akkaqui
Mário Elias Daher
Mario Gusman Ayala
Marise Sano Suga

Maurílio Silvério
Monica Keiko Magani Yamada
Michele Cavalle Masip
Mateus Zambon
Mauro Mendes de Souza
Munyr Capez
Myrtes Gomes E Gomes
Nobono Takemoto
Nobutada Miura 
Odenir José Antonio Balan
Oscar Hitoshi Chihara
Osvaldo Kunio Suzuki
Paschoal Ammirati
Paulo Ohori
Paulo Sergio Stacciarini Duarte
Priscila Maria Moreira
Paulo de Oliveira Bueno
Pedro Luiz Casillo
Rachel Pereira Takahashi
Renato Panegaci dos Santos
Ruben Enrique Rubiniak
Renato Hissashi Mori
Regina Célia de Siqueira Peccin
Ricardo Calábria Carvalho
Ricardo Nogueira Deodato 
Raul Apparecido Antonio 
Rosa Maria Cardoso
Ricardo Tavolaro
Roberto Dóki
Roberto Miguita
Rodnei Yogui
Rubens Sebastião Orlandi
Rui Carvalho
Rosa Maria  Amaral
Ruy Ariovaldo Lessi
Sandra Pinheiro
Selma Gonçalves de Oliveira A. Marques

Shiguezo Kobayashi
Silvia Inada
Suely Gomes Augusto
Selma Kobayashi Uehara
Sandra Maria Esteves Oliveira 
Setuo Shigihara Abe
Shaiana Tashi Kawagoe
Sidney Tadeu Castro Lima Manoel
Silvio de Oliveira Neves
Silvio Garcia de Lima  
Telma Riva de Almeida
Valdir Augusto de Jesus
Valter de Freitas Gomes
Vasco Thadeu Corrêa
Wagner Seroli
Wilson Humio Murata
Wilson Yukio Kawagoi
Youcef George Lian
Gerson Bianchi
Humberto Zanetti
João Candido de Carvalho
Stellio Gomes
Toshikatsu Yamada
Carla Nogueira
José Theodoro Pereira da Silva Junior
Marcio Inohue
Maria José Capp Pallotta
Osmar Carlos Balan
Ovídio Gomes Vela
Raul Capp Pallotta
Raul Pallotta Filho
Regina Célia de Siqueira Peccin
Roberto Mazzo
José Celso Locatelli
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sionais de saúde. Mesmo no Estado
de São Paulo, que oferece a melhor
infra-estrutura médica do País, há
muitos profissionais que não estão
imunizados como deveriam.

Para ele, muitos não se vacinam
por desinformação. Cirurgiões, que
têm grandes possibilidades de con-
trair doenças no exercício da função,
não se imunizam alegando  "falta de
tempo". "Mas acredito que é por
desconhecimento", disse ele, lem-
brando que a hepatite B é uma do-
ença que  pode matar.

A cirurgiã-dentista Fernanda Al-
ves Haddad revelou que tomou as
três vacinas na época da faculdade
oito anos atrás. No entanto, no caso
da hepatite B, a imunização não foi
completa porque eram necessárias
outras duas doses. Mesmo tendo
consciência disso, ela não as tomou
por iniciativa própria. "Quem vai gas-
tar para tomar vacina? Tem gente
que não toma nem quando é de gra-
ça!", reconheceu.

Não fossem as campanhas do
CROSP, o cirurgião-dentista Igor de

Melo Almeida também não teria se
vacinado. "Já fiz o teste de sorologia
e estou imunizado graças às campa-
nhas do CRO. Por comodismo, não
me vacinaria por conta própria. A
campanha me incentivou", afirmou.

"A atitude do Conselho de ir atrás
dos dentistas, de comunicar, é im-
portante para prevenir e atualizar o
calendário vacinal dos adultos, que
acaba sendo não só dos dentistas,
mas dos familiares também. Como
disse o Dr. Marcos Boulos (infecto-
logista titular do HC), seria ótimo se
todos os conselhos seguissem o
exemplo do CROSP", ressaltou o in-
fectologista Brito. "O Conselho está
de parabéns.", elogiou.

AA terceira etapa da Campanha de
Vacinação realizada pelo Conselho
Regional de Odontologia do Estado
de São Paulo (CROSP), no dia 15 de
fevereiro, cumpriu seu objetivo. Os
144 postos montados em todo o
Estado atenderam 19.671 pessoas
entre cirurgiões-dentistas, auxiliares
de consultório e familiares. Isso cor-
respondeu a 10.619 vacinas para he-
patite B, 440 para tríplice viral e
8.572  para dupla adulto.

Para que esses números pudes-
sem ser atingidos, o Conselho mon-
tou um esquema gigantesco só visto
nas campanhas governamentais.
Foram mobilizados mais de mil pro-
fissionais da saúde como vacinado-
res, enfermeiros e médicos. 

Segundo o infectologista do Hos-
pital das Clínicas de São Paulo (HC),
Marcos Cyrillo de Brito, que parti-
cipou da vacinação no posto instala-
do na sede principal do CROSP, uma
campanha como essa é fundamen-
tal. Segundo ele, a taxa de transmis-
são dessas doenças, especialmente
hepatite B, é elevada entre os profis-

"Acho a campanha brilhante. 

É preventivo para o dentista,

pacientes e funcionários". 

Kariane Correa de Oliveira, 

Secretária auxiliar

"Tomei essas vacinas na

faculdade, mas não tomei 

direito. Agora vou tomar

por causa da campanha". 

Dra. Luciana Ferreira Massa

"Acho a campanha da vacinação

muito boa e fundamental. 

Quanto mais aparecer esse tipo de

campanha, melhor. É bom para mim

e para o paciente. Essa interação

entre o Conselho e os profissionais

inscritos é muito importante. Traz

uma sensação de retorno". 

Dra. Andréa Zelante

"Já fiz o teste de sorologia e estou

imunizado graças às campanhas do

CRO. Hoje vim tomar só a dupla

adulto. Se dependesse de mim,

não me vacinaria por comodismo. 

A campanha me incentivou". 

Dr. Igor de Melo Lima

"Tomei essas vacinas na faculdade, em

1995. Era uma campanha do CRO, mas

na época, era só para estudantes. 

Eu nunca tomei nenhuma vacina por

conta própria. Quem vai gastar para

tomar vacina? Tem gente que não toma

nem quando é de graça!"

Dra. Fernanda Alves Haddad

Validade e número de doses para imunização:

Hepatite B - Três doses: a primeira, a segunda após um mês e a
terceira após seis meses. Àqueles que tomaram as três doses,
recomenda-se fazer o teste de sorologia. Há pessoas que mesmo
com as três doses não soro-convertem. A campanha de imuniza-
ção é importante, mas fazer o exame de sorologia após a vaci-
nação é a garantia da imunização.
Dupla adulto - A vacina de tétano e difteria deve ser tomada a cada
10 anos. A imunização só é garantida, no entanto, se o profissional
receber três doses da dupla adulto.
Tríplice viral - A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é dose
única. É muito importante para as mulheres devido à gestação, mas
também é recomendada aos homens. Em caso de epidemia, eles
podem transmitir as doenças.

Campanha de vacinação atende 19 mil pessoas
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"Essa campanha é importante 

para conscientizar os profissionais 

e para que eles possam se  prevenir. 

Os cirurgiões-dentistas correm 

muito risco de contrair hepatite B. 

Eu me sinto mais segura me vacinando. 

No consultório, eu uso óculos, luvas,

máscara e esterilizo o material, 

mas sempre há o risco."

Dra. Cecilia Sakuramoto

"Tenho muita coisa para fazer, 

não lembraria de tomar vacina 

por iniciativa própria. 

Acho a campanha ótima". 

Dra. Maria Leopoldina

Vidal Lopes

"Acho essa campanha excelente, pois

além dos pacientes, todos que trabalham

no consultório correm o risco de pegar

uma doença, principalmente a hepatite.

Mesmo sabendo do risco, as pessoas não

se vacinam por iniciativa própria". 

Dr. Edison Cristino de Paula

"Não são só as pessoas que têm 

contato direto com um hospital ou 

consultório que podem pegar uma

doença. Se eu tiver relações sexuais com 

a minha mulher e estiver contaminado, 

a doença é transmitida para ela também. 

É a infecção cruzada".

Dr. Marcos Reinaldo de Almeida Salles

Equipe de saúde na sede 
do CROSP.

Profissionais preparam vacina 
na seccional da Vila Maria.

Vacinação tranqüila na 
seccional de Santo Amaro.

Subsede do Pacaembu: 
auxiliar de enfermagem aplica vacina.

Seccional de São Miguel Paulista.

Enfermeiras na seccional 
do Ipiranga.

11Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
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CROSP ingressa com representação 
junto ao MPE contra Golden Cross

JUSTIÇA

No entanto, consta, no plano odon-
tológico, prazos de carência que
foram omitidos na publicidade. 

O Conselho considera propa-
ganda enganosa também a abran-

gência territorial oferecida pelo pla-
no de saúde. Segundo o CROSP, não
há profissionais e clínicas em todos
os municípios prometidos pela Gol-
den Cross para prestar atendimento

aos consumidores. 
O Ministério Público está aprecian-

do a representação para verificar quais
as medidas cabíveis que deverão ser
tomadas contra a seguradora. 

OO Ministério Público Estadual foi
acionado pelo Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CRO-
SP) para instaurar inquérito civil no
sentido de cessar o "abusivo e ilegal
comportamento" da Golden Cross.
O motivo da representação é a pro-
paganda da operadora de seguro
que promete, indevidamente, aos
conveniados "assistência odontoló-
gica gratuita por 12 meses", através
da filiada Goldental.

A atitude jurídica tomada, no dia
29 de janeiro, pelo CROSP, subscri-
ta também pela Associação Paulista
dos Cirurgiões Dentistas (APCD),
pelo Sindicato Nacional de Odon-
tologia de Grupo (SINOG), pela
UNIODONTO do Brasil e pela
UNIODONTO de São Paulo, decor-
reu da apatia da Agência Nacional
de Saúde Suplementar.

A autarquia pedira providências
da ANS contra a seguradora. O ex-
presidente da agência, Januário Mon-
toni, considerou o caso grave e
garantiu que tomaria as medidas
cabíveis para equacionar o problema.
Até porque o CROSP identificou
duas irregularidades: a Golden Cross
e a Goldental não possuem registro
nem no Conselho nem tampouco na
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, ilegalidade que por si só as
impede de oferecer o serviço como
o prometido pela campanha publi-
citária. Entretanto, nada fora feito
quatro meses após o dia 9 de setem-
bro do ano passado, data da audiên-
cia no Rio de Janeiro com o então
presidente da ANS, Januário Mon-
toni, a quem foi entregue a denúncia
pelas entidades odontólogicas.

Propaganda enganosa -
Além de militar contra a classe o-
dontológica, a propaganda da Gol-
den Cross foi considerada pelo CRO-
SP como enganosa. Isso porque a
chamada comercial não apresenta
qualquer restrição ou condição para
o atendimento dos consumidores.

Acima, trechos da representação do CROSP contra a Golden Cross protocolada
junto ao Ministério Público Estadual no último dia 29  de janeiro.
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SECCIONAL

Os cerca de 5,1 mil profissionais
de saúde bucal da Lapa e região
podem comemorar. Depois de seis
anos de inatividade, a seccional
voltou a funcionar. No último dia 4
de fevereiro, a Seccional Oeste foi
reinaugurada oficialmente por con-
selheiros do CROSP e membros da
Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (APCD), além de profis-
sionais da região. 

Na cerimônia de reabertura, o
presidente do CROSP, dr. Emil A-
dib Razuk, lembrou o tempo em
que a seccional ficou inativa por
absurda decisão do interventor
Paulo Mercadante. "Durante a
intervenção, lacraram a seccional
sem aviso prévio e deixaram os co-
legas da região sem os serviços do
Conselho", afirmou ele. O presi-
dente do CROSP falou ainda do
árduo trabalho para a recuperação
do imóvel. "Encontramos a casa
em estado de deterioração, mas
como a Oeste é uma seccional que

sempre trabalhou, valeu a pena in-
vestir na recuperação", ressaltou.

Após a intervenção, a atual pre-
sidência do Conselho encontrou as
instalações da seccional Oeste aban-
donadas. A parte elétrica do imóvel
em curto circuito precisou ser troca-
da, enquanto o setor hidráulico teve
de ser inteiramente restaurado. O te-
lhado e as válvulas de descargas não
tinham possibilidade de reparo e fo-
ram substituídas. Por fim, a pintura
da casa foi refeita e foram instalados
armários, escrivaninhas e carpetes
para melhor atender os profissionais. 

Para dirigir a seccional,  foi no-
meada a dra. Myrtes Gomes y
Gomes. A delegada agradeceu a
confiança do CROSP. "Justiça seja
feita. Depois de anos de sofrimen-
to com a interventoria, a verdade
triunfou e por isso estamos aqui,
comemorando com grande júbilo a
reinauguração", emocionou-se.

A seccional localiza-se na Rua
Pio XI n° 999.

Dra. Myrtes Gomes y Gomes foi nomeada para 
delegada-presidente da Seccional Oeste.

A Câmara Municipal de Jaboticabal aprovou Moção de Congratulação 
ao presidente do CROSP, dr. Emil Adib Razuk, pela instalação da 
Seccional do Conselho Regional de Odontologia de Jaboticabal.

A Moção foi proposta pelos vereadores José Carlos Hori 
e Maurício Benedini Brusadim.

Seccional Oeste é reinaugurada

Confirmando a política da atual diretoria do CROSP de instalar
seccionais pelo interior, no dia 25 de janeiro, foi inaugurada a uni-
dade de Jaboticabal que vai atender os profissionais da cidade e da
região. Foi a terceira subsede inaugurada no interior neste ano. 

Estiveram presentes o presidente do Conselho, dr. Emil Adib
Razuk, e o supervisor das seccionais, dr. José Angelo Capello, além
dos profissionais da região. Em sessão solene, dr. Emil parabenizou
a todos os presentes pelo trabalho em favor da classe. "A inauguração
da seccional aqui em Jaboticabal é a conquista da cidade e da região
que sempre lutaram pela melhoria de nossa odontologia", afirmou.

Após descerrar a placa comemorativa de inauguração, o presi-
dente do CROSP deu posse à diretoria da nova subsede. Para delega-
do-presidente, foi nomeado o dr. José Ernesto Poli e, para diretor-
secretário e diretor-tesoureiro, foram nomeados, respectivamente, o
dr. Márcio Colombo Trinca e dr. Olavo Moreira.

Jaboticabal



TRIBUTOS

O

CROSP entrará com ações 
contra a Prefeitura de São Paulo

dem com nenhum colega. Para mui-
tos, é um absurdo supor que o vo-
lume de lixo produzido está vincula-
do ao espaço físico do consultório. 

O que possibilita o CROSP a en-
trar com esse recurso é o chamado
mandado de segurança coletivo.
Qualquer organização sindical, en-
tidade de classe ou associação le-
galmente constituída e em funcio-
namento há pelo menos um ano,
pode entrar na Justiça em defesa
dos interesses comuns aos seus
membros e associados.

O Departamento Jurídico ainda
informa que a cobrança da Taxa do
Lixo é inconstitucional. Conforme o
Artigo 145, Inciso ll da Constituição
Federal, a base de cálculo de taxas
não pode ser igual a dos impostos.

ISS - No mesmo mês, a autarquia
também entra com uma ação contra
o Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza. Os advogados do
Conselho ressaltam que, o aumento
abusivo e aleatório do imposto,
desconsidera a capacidade contribu-
tiva do cidadão.

Em 2002, os cirurgiões-dentistas
autônomos pagaram R$ 202,51 de
ISS. Este ano, o valor do imposto sal-
tou para R$ 600,00. Já os consul-
tórios que possuem sociedade co-
mercial desembolsarão R$ 1.200,00
para cada profissional habilitado.
"Houve um aumento de 200% sem
nenhum motivo concreto e, pior,
não levaram em conta a atual saúde
financeira do País", enfatizou o advo-
gado do CROSP, dr. Hugo Barroso
Uelze, ressaltando que esse reajuste
também ocorreu em outros municí-
pios, como em Ribeirão Preto. 

O Jurídico do Conselho alega
que a Prefeitura de São Paulo não se
preocupou com as características
pessoais dos contribuintes. Segundo
os advogados, cada profissional tem
sua remuneração e é injusto cobrar
o mesmo tributo de todos. A pessoa
que acabou de sair da faculdade, por
exemplo, ganha muito menos do
que o cirurgião-dentista que tem 20
anos de carreira. 

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo (CROSP) en-
tra, em março, com recurso contra
a Taxa do Lixo, sancionada em
janeiro pela prefeita da capital
paulista, Marta Suplicy. O motivo
da ação é a base de cálculo do tri-
buto, considerada equivocada pelo
Departamento Jurídico da autar-
quia e que, se não for revertida,
poderá pesar injustamente no bol-
so do cirurgião-dentista. 

Segundo o Jurídico, o cálculo da
taxa está levando em conta critérios
referentes ao Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), e não
baseado no serviço prestado. Isso
significa que, o profissional que
tiver um consultório, por exemplo,
terá de pagar o tributo pelo tama-
nho de seu imóvel, e não pela quan-
tidade de lixo produzida. "A Prefei-
tura está seguindo o raciocínio de
que quanto maior a casa ou o terre-
no, mais lixo haverá", indignou-se a
advogada do Conselho, dra. Heloí-
sa Barroso Uelze. 

O presidente do CROSP, dr. Emil
Adib Razuk, lembra que muitos pro-
fissionais de saúde bucal possuem
amplo consultório, mas não o divi-

Taxa de lixo séptico 
cai em São Vicente

Depois de um ano de luta, a
Associação dos Cirurgiões-Dentis-
tas de Santos e São Vicente, em
conjunto com o Conselho Regio-
nal de Odontologia do Estado de
São Paulo, conseguiu anular a alta
tributação do lixo séptico paga
pelos consultórios do município
de São Vicente. A medida benefi-
cia não só a categoria, mas todos
os profissionais ligados à área da
saúde. 

Desde o dia 1a de janeiro, está
em vigor nova lei que prevê adoção
mais justa de recolhimento do
imposto. A partir de agora, cada
profissional da saúde, responsável
por um consultório, paga só pela
quantidade de resíduos que pro-
duz. A prefeitura vende recipientes
específicos (sacos plásticos para
material infectante ou caixa des-
cartável para resíduos perfuro-cor-
tantes), com valores taxados em ta-
bela que variam conforme o volu-
me do recipiente. Estão incluídos
aí o custo de coleta, transporte e
deposição dos resíduos da saúde.
O profissional que fizer o descarte
do lixo em recipientes não autori-
zados, irá pagar multa de mil reais
e o dobro em caso de reincidência. 

Para o presidente da Associ-
ação, dr. Braz Antunes Mattos Ne-
to, a nova lei é justa, pois, o profis-
sional só vai pagar aquilo que o
consultório consumir. "Foi uma
medida acertada do Executivo e do
Legislativo Municipal", elogiou. 

Histórico - No final de 2001, a
Prefeitura Municipal de São Vicente
alterou a cobrança da taxa de re-
moção de resíduos da saúde. Tabe-
lou em R$ 105,21 mensais o valor
correspondente aos consultórios
odontológicos e médicos, indepen-
dente da quantidade de lixo pro-
duzida. Hospitais, maternidades e
pronto-socorros particulares pagari-
am R$ 3,96 por quilo de detritos. 

A medida revoltou os profissio-
nais da saúde e entidades. Segundo
a Associação, a quantidade de lixo
por um consultório, na maioria das
vezes, não chega a um quilo por
semestre. "Se o valor do quilo con-
forme a própria prefeitura é de R$
3,96 e se os odontologistas levam
em média seis meses para atingir tal
quantidade não é certo pagarmos
R$ 105,21 por mês", argumentou,
dr. Braz Antunes Mattos Neto.

O presidente da entidade ini-
ciou ampla campanha de conscien-
tização dos políticos locais sobre a
discrepância dos valores cobrados.
A classe odontológica foi mobiliza-
da e depois de muita negociação
com a Prefeitura e a Câmara Muni-
cipal, a nova lei que favorece os
profissionais de saúde, foi promul-
gada. "Foi uma grande conquista
que mostra que a união da classe
em torno de objetivos comuns com
equilíbrio e bom senso encontra
soluções e resultados satisfatórios
para todos", declarou Dra. Isabela
de Castro Zantut, advogada da
Associação. 

O exemplo de Santos - A Asso-
ciação de Cirurgiões-Dentistas de
Santos e São Vicente travou, ainda,
uma longa batalha em busca dos
interesses da classe odontológica na
cidade de Santos. Durante os anos
de 1999 e 2000, a prefeitura santista
distribuiu carnês cobrando taxas de
coleta de resíduos de saúde dos
consultórios odontológicos e médi-
cos. Identificando ilegalidade, a
ACDSSV entrou com pedido de anu-
lação da cobrança, depositando em
juízo os valores. Depois de muita
discussão e mobilização da catego-
ria na cidade, a Associação formali-
zou acordo com a Prefeitura, auto-
rizando a devolução, acrescidos de
juros e correção monetária, do di-
nheiro antes cobrado, aos profissio-
nais da saúde.
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No dia 28 de janeiro passado,
durante o 21o Congresso Interna-
cional de Odontologia de São Pau-
lo, foi realizada, na sede da APCD,
uma reunião para constituição da
Associação Brasileira de Cirurgiões-
Dentistas, a ABCD.

A presença de cirurgiões-dentis-
tas de 21 Estados do Brasil, lide-
ranças vinculadas a entidades re-
presentativas da odontologia em
seus Estados (CROs, Sindicatos,
diversas associações e cooperati-
vas, coordenadores de cursos de
odontologia e professores univer-
sitários) abrilhantaram a reunião.

Diversas manifestações de apoi-
o à nova entidade nacional e ex-
pressões de entusiasmo e esperan-
ça, confirmaram a necessidade de
uma associação de classe efetiva-
mente democrática e voltada aos
interesses dos cirurgiões-dentistas
e da odontologia brasileira.

Com estes objetivos e o com-
promisso com a democracia e o res-
peito aos reais interesses da maioria
dos cirurgiões-dentistas, foi consti-
tuída uma comissão de cinco mem-
bros, composta por dr. Cláudio Bar-
bosa Fontes, de Santa Catarina, dr.
Luiz Francisco Gianini, do Paraná,
dra. Márcia Pisani, da Bahia, dr.
Marcos Sthel Antunes, do Rio de Ja-
neiro e presidida pelo dr.  Luciano
Artioli Moreira, de São Paulo, que é
responsável pela elaboração do es-
tatuto da nova entidade nacional.

Segundo o presidente da comi-
ssão, a ABCD terá a missão de con-
gregar as melhores forças da odon-
tologia no Brasil, possibilitando

uma série de ações em defesa dos
interesses da classe odontológica.

Luciano acredita que os diver-
sos problemas enfrentados pelos
cirurgiões-dentistas na atualidade,
tais como a abertura indiscrimina-
da e injustificada de cursos de o-
dontologia, a baixa valorização da
profissão perante a população, a
insuficiente remuneração prove-
niente da grande maioria das em-
presas de convênio, a deficiente re-
presentação dos interesses da o-
dontologia nas diversas esferas
políticas - municipal, estadual e fe-
deral, dentre outros problemas,
precisam ser enfrentados com mai-
or união, seriedade e eficiência.

Assim sendo, a existência de
uma associação nacional efetiva-
mente representativa dos interes-
ses da maioria dos cirurgiões-den-
tistas, norteada por princípios ver-
dadeiramente democráticos, atra-
vés de uma representação propor-
cional dos Estados no conselho
deliberativo e do voto direto para
a presidência, tem maiores chances
de obter vitórias importantes que
melhorem a condição da profissão
no Brasil.

A ABCD é uma nova opção de
filiação às entidades representati-
vas da odontologia nos diversos
Estados do Brasil. A conclusão
entre os participantes da reunião
foi que, com um trabalho sério,
voltado aos reais interesses da
classe odontológica, em muito
pouco tempo a ABCD dará uma
nova perspectiva à odontologia
brasileira.

Odontologia tem nova 
entidade: a ABCD

Estados que fazem parte da ABCD

Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Fiscalização no interior
alcança bons índices

Prorrogadas para 31 de março as
inscrições para as cinco novas 

especialidades na alínea C

presidente, dr. Emil Adib Razuk,
a Supervisão do Interior conse-
guiu desempenhar esse trabalho
e ter uma excelente produtivi-
dade", entusiasma-se.

Dr. Bergamaschi comentou
que em 2003 a Fiscalização do
Interior pretende dar conti-
nuidade ao trabalho realizado
no ano passado. "Nesse ano,
vamos aumentar o número de
vistorias para honrar e dig-
nificar cada vez mais a classe
odontológica, para que ela
volte a ocupar eticamente, no
cenário das profissões de Saú-
de, o lugar de destaque que
merece", conclui.

O Supervisor de Fiscaliza-
ção do Interior do Conselho
Regional de Odontologia de
São Paulo, dr. Olavo Bergamas-
chi Barros,  apresentou, na O-
donto-Arena do Congresso In-
ternacional de São Paulo, um
balanço sobre a fiscalização
realizada pelo CROSP, no inte-
rior do Estado, nos dois últi-
mos anos. "No ano passado, os
fiscais fizeram mais de 25 mil
visitas, percorrendo todo o Es-
tado. Esse número é muito
superior ao de 2001, quando
foram realizadas 6.478 visto-
rias. Sob a batuta e com a reta-
guarda excepcional do nosso

O Conselho Federal de Odon-
tologia (CFO) prorrogou para 31 de
março de 2003 a inscrição para as
cinco novas especialidades: Ortope-
dia Funcional dos Maxilares, Disfun-
ção Têmporo-Mandibular e Dor
Orofacial, Odontologia para Pacien-
tes com Necessidades Especiais,
Odontogeriatria, e Odontologia do

Trabalho na alínea C. Qualquer
profissional já inscrito na alínea C
poderá apresentar até a nova data
documentação para a prova de títu-
lo. O concurso para requerer a espe-
cialidade será em maio ou junho. A
inscrição para as  especialidades na
alínea A continua com prazo até 28
de maio.

Número de Fiscais 22
Respostas por escrito às consultas 223
Controle do total de visitas dos fiscais 25.001
Total de diligências feitas 448
Ofícios enviados pela Supervisão 1.380
Ofícios enviados a VISA 01
Ofícios enviados às delegacias de polícia 03
Fax enviados pela Supervisão 385
Telefonemas efetuados pela Supervisão 2.343
Quilômetros rodados (uma volta completa na Terra) 401.000 Kms

Produtividade do setor de 
Fiscalização em 2002 no Interior

GERAL
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Programação Cie

AGENDA

Cursos
Internacionais

Tratamento Ortodôntico em Paciente Adulto
Professora: Júlia Haffin  
Argentina 

Implante
Professora: José Valdivia
Chile 

Genética Aplicada a Odontopediatria  
Professor: Jacques Eduardo Nor 
USA

Cursos
Nacionais

Curso de Odontopediatria 
Professor: Fernando Borba de Araújo

Odontologia para Pacientes Portadores de
Necessidades Especiais
Professor: Lêda Regina Fernandes Mugaya   
UNICASTELO

Cirurgia Avançada em Implantodontia    
Professor: Hugo Nary  
Universidade Estadual de São Paulo

Prótese Sobre Implante e Estética   
Professor: Ivete A. M. Sartori  

Aplicação de Tomografia Computad. 
na Odontologia   
Professor: Marcelo Gusmão P. Cavalcanti
USP   

Fatores que Orientam o Sucesso Clínico 
de Restaurações Adesivas
Professor: Ricardo Marins 
USP 

Técnicas de Microabrasão e
de Clareamento Dental 
Professor: Rafael Francisco Lia Mondelli -
USP  

Odontologia Legal    
Professor: Malthus Fonseca Galvão  
Brasília-DF

Odontogeriatria para o Clínico Geral
Professor: José Oleiniski - Santa Catarina 

Hipnose aplicada na Odontologia
Professor: Doriélio Barreto da Costa
Natal

Simpósios

Integração Entre as Especialidades:
Dentísticas, Periodontia, Implantodontia 
e Ortodontia. 
Professores: Adair S. Busato - José Antônio
Rios - Júlia Haffin e Sebastião Alves

Resolução Protética Guiando a
Implantodontia. 
Professores: Darceny Zanetta - Hugo Nary -
Flávio Domingues Neves - Júlio César de
Oliveira -  Ivete A. M. Sartori 

Injúrias ao Complexo Dentino-Pulpar. 
Professores: Maria L. Massara - Fernando
Borba - Jacques Nor.

Emprego de Instrumentos Endodônticos 
de Niti no Preparo de Canais Radiculares 
Professor: Hélio Pereira Lopes 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Fatores que Afetam o Sucesso em
Endodontia 
Professor: Carlos Estrela   
Universidade Federal do Goiás  

Controle do Paciente com Alta Atividade
de Cárie e Doença Periodontal 
Professor: Paulo Petry 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Interferência dos Fatores Sistemicos 
na Doença Periodontal e da Doença
Periodontal nos Fatores Sistemicos  
Professor: Ricardo Fischer

Novas Opções Terapêuticas e Periodontal -
Biomaterias 
Professor: Enilson Antônio Sallum  
UNICAMP  

Resoluções Estéticas e Funcionais 
utilizando próteses removíveis imediata
Professor: Vanderlei Luiz Gomes & Cláudia
Jordão  

Oclusão e as Especialidades Odontológicas  
Professor: Alfredo Júlio Fernandes Neto
Universidade Federal de Uberlândia  

Ortopedia Funcional dos Maxilares   
Professor: Marcos Gribbel  
Reabilit. Oclusal e estét. através das rest.
diretas e indiretas
Professor: Aderito Soares e Carlos José
Soares 

Discrepâncias Esqueléticas: Possibilidades
de Tratamento Preventivo e Interceptivo 
ou Cirurgia Ortognática
Professores: Roberto Macoto Saguimoto   
Omar Gabriel da S. Filho

Reabilitação Oral para Clínico 
Professor: Dalva Cruz Laganá

Estética em Periodontia  
Professores: Enilson Sallum - 
Ricardo Fischer - Alessandro Januário
Lorenço.

O Papel da Oclusão nas Disfunções
Tempomandibulares
Professores: Alfredo Júlio F. Neto - Gerson
Bonfante - Marcos N. Gribbel

Encare o Paciente de Frente: Halitose 
tem Solução  
Professoras: Ana Kolba - Denise Pinheiro
Falcão - Celi Vieira 

III Encontro
Multidisciplinar do
Respirador Bucal

Coordenação: 
Dra. Maria Julia Coelho Ferraz
Data:
23 e 24 de maio de 2003
Local: 
Hotel Fonte Colina de São Pedro (São Pedro)
Informações: 
(19) 3443-6723 ou 3446-3446



ntífica e Eventos
Curso de Auxiliar Odontológica
Coordenador: Dr. Julio Augusto Ruegger
Início: 07 de março de 2003
Duração: 4 meses
Local: Associação dos Cirurgiões-Dentistas
Regional São Caetano do Sul
Horário: das 9:00 às 12:00h.  (sexta-feira)
Natureza: Teórico-Prático
Informações: http://www.apcdscs.com.br/view-
page.asp?page=3  
ou  (11) 4231-3937 / 4232-8333 / 4238-6761

Curso de Implante Ósseointegrado - Gratuito
Coordenador: Prof. Laerte Kradichi
Início: 06 de março de 2003
Duração:  1 mês
Local: Associação dos Cirurgiões-Dentistas
Regional São Caetano do Sul
Horário: das 19:00 às 22:00 horas  (quinta-feira)
Natureza: Teórico
Informações: http://www.apcdscs.com.br/view-
page.asp?page=3 ou  (11) 4231-3937 / 4232-
8333 / 4238-6761

Curso de Diagnóstico e Planejamento 
em Ortodontia  
Ministrador: Prof. Roque 
Rodrigues Queiroz
Início: Março de 2003 
Local: Associação dos 
Cirurgiões-Dentistas Regional Tucuruvi
Horário: das 19:00h ás 22:00h 
(Quartas-feiras/quizenalmente)
Informações: http://www.apcd.org.br/
apcds/distritais
/tucuruvi/index.html  
ou  (11) 6991-5780

Hands-On de Odontologia Estética  
Ministrador: Lauro Delgado Júnior
Dias: 05, 12, 19 e 26 de março de 2003
Local: Associação dos 
Cirurgiões-Dentistas Regional Tucuruvi
Horário: das 19:00hás 22:00h 
Informações: http://www.apcd.org.br/apcds/distri-
tais/tucuruvi/index.htm ou  (11) 6991-5780

Palestra sobre Odontogeriatria -  Gratuita
Ministrador: Denise Tibério Luz
Dia: 13 de março de 2003  
Local: Associação dos Cirurgiões-Dentistas 
Regional Tucuruvi  
Horário: das 20:00h às 22:00h
Informações: http://www.apcd.org.br/apcds
/distritais/tucuruvi/index.html 
ou  (11) 6991-5780

Curso Básico de Ortodontia 
Coordenador: Prof. Dr. Renato Cipriano
Início: 15 de março de 2003
Término: 14 de junho de 2003
Local: Sociedade Paulista de Ortodontia 
e Ortopedia Funcional dos Maxilares
Horário:  das 8:00h às 12:00h 
e das 14:00h às 18,00h (um sábado por mês)
Natureza: Teórico
Informações:  www.renato.cipriano.net 
ou  3884-3113

Curso de Typodont - Técnica Straight-Wire 
Coordenador: Prof. Dr. Renato Cipriano
Início: 05 de março de 2003
Término: 25 de junho de 2003
Local: Sociedade Paulista de Ortodontia
e Ortopedia Funcional dos Maxilares
Horário:  das 19:00h às 23:00h (quarta-feira)
Natureza: Teórico - Prático - Demonstrativo
Informações:  www.renato.cipriano.net  
ou  3884-3113

Curso de Diagnóstico Ortodôntico, Plano de
Tratamento e Elaboração da Seqüência Clínica 
de Tratamento pela Técnica Straight-Wire
Coordenador: Prof. Dr. Renato Cipriano
Início: 13 de março de 2003
Término: 26 de junho de 2003
Local: Sociedade Paulista de Ortodontia 
e Ortopedia Funcional dos Maxilares
Horário:  das 19:30h às 22:30h (quarta-feira)
Natureza: Prático
Informações:  www.renato.cipriano.net 
ou  3884-3113

Curso de Clínica Ortodôntica -
Técnica Straight-Wire 

Coordenador: Prof. Dr. Renato Cipriano
Início: 14 de março de 2003
Duração: 30 meses
Local: Sociedade Paulista de Ortodontia 
e Ortopedia Funcional dos Maxilares
Horário:  das 14:00h às 18:00h (sexta-feira)
Natureza: Clínico
Informações:  www.renato.cipriano.net  
ou  (11) 3884-3113

Mestrado Acadêmico em Odontologia
Local: Universidade de Guarulhos  Áreas de
Concentração: Periodontia e Dentística 
Coordenadora do Programa de
Pós-Graduação 
em Odontologia: 
Profa. Dra. Magda Feres
Período de Inscrição:
07 de março de 2003

Prova e Entrevista: 
10 de março de 2003
Resultado: 
11 de março de 2003
Matrícula: 
15 de março de 2003
Início do Curso: 
17 de março de 2003
Informações:
www.ung.com.br 
ou (11) 6464-1684

Curso de Gestão e Auditoria em Planos
Odontológicos
Local: Hotel Confort Paulista 
Dia: 14 de março de 2003
Horário: das 9:00 às 18:00
Instrutora: Dra. Jussara Maria 
Villasbôas de Andrade
Informações: (11) 289-0855, (11) 289-0743 
ou www.unidas.org.br

Curso Teórico Demonstrativo de Implante: 
Carga Imediata ao Alcance de Todos para
Técnicos e Dentistas
Ministradores: Luis Sigenobu Kiyan, Rodolfo
Candia Alba Júnior, Marco Antônio Bottino,
Romulo Gavazzi Neto e Antônio Vaiano Júnior
Data: 22 de março de 2003 
Local: a definir 
Horário: 9:00 às 18:00
Informações:  www.apdesp.org.br  
ou  (11) 287-1933

Curso de Escultura Dental Módulo I 
(4 dentes posteriores superiores)
Ministrador: Miller R. Paiva
Data: 28 e 29 de março de 2003
Local: Laboratório APDESP 
Horário: 9:00 às 18:00
Informações:  www.apdesp.org.br  
ou  (11) 287-1933

Curso de Aperfeiçoamento em
Dentística Estértica e Restauradora 
Coordenador: Prof. Dr. Sizenando 
de Toledo Porto Neto
Início: 15 de março de 2003
Término: 13 de dezembro de 2003
Local: Escola de Aperfeiçoamento Profissional 
"Prof. Dr. Joaquim Ferreira Lima"
Horário: das 8:30 às 17:30 h (sábado) 
Natureza: Teórico - laboratorial - 
demonstrativo - clínico 
Informações: www.acdc.org.br  
ou  (19) 3272-4400

Cirurgia Oral Menor e Diagnóstico 
Bucal para o Clínico 
Coordenador: Prof. Eder Magno
F. de Oliveira

Início: 12 de março de 2003
Término: 19 de novembro de 2003
Local: Escola de Aperfeiçoamento Profissional 
"Prof. Dr. Joaquim Ferreira Lima"
Horário: das 14 às 22 h  (quarta-feira)
Natureza: Teórico - prático - 
clínico - demonstrativo
Informações: www.acdc.org.br  
ou  (19) 3272-4400
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Congressão é considerado 
excelente por mais de 85%
dos entrevistados

Inovações tecnológicas e ins-
trumentais, novos tipos de tra-
tamento, palestras, debates, fó-
runs e uma das maiores feiras de
produtos odontológicos do pla-
neta. Por quatro dias, mais de 40
mil pessoas, dentre cirurgiões-
dentistas, acadêmicos e visitantes,
pararam para ver as novidades do
21º Congresso Internacional de
Odontologia do Estado de São
Paulo (CIOSP), considerado o
maior congresso do mundo na
área. O Congressão, como é inti-
tulado pela classe, foi realizado
no Pavilhão do Anhembi, na zona
norte da capital, entre os dias 27
e 30 de janeiro.

Organizado pela Associação
Brasileira de Cirurgiões-Dentistas
(APCD), o CIOSP impressionou
pela estrutura gigantesca: 300
estandes espalharam-se em uma
área de 40 mil metros quadrados.

O Congresso contou com a pre-
sença de 40.125 congressistas na-
cionais e estrangeiros e recebeu
15 delegações internacionais.
Praticamente toda a América do
Sul esteve presente em São Paulo,
além de países europeus e asiáti-
cos. Foram montados 11 auditó-
rios que comportaram 10 mil
congressistas. Mais de 200 pales-
tras foram ministradas. Cerca de
600 profissionais trabalharam dia
e noite para o andamento do
evento. O custo do Congressão?
Ultrapassou R$ 5 milhões e levou
um ano de planejamento e traba-
lho intenso, segundo o presi-
dente da APCD, professor dr.
Raphael Baldacci Filho. 

Tanto investimento tem uma
explicação. Este ano, o CIOSP dei-
xou de ser bienal para ser anual,
em razão das constantes inova-
ções no mercado odontológico. 

O 21º CIOSP foi aberto oficial-
mente na sede da APCD, dia 25,
pelo governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, que a convite da en-
tidade, foi o presidente de honra
do CIOSP. "É um privilégio para

São Paulo sediar um dos  maiores
congressos do mundo em Odon-
tologia, pelo número de partici-
pantes e pela qualidade dos traba-
lhos que ocorrem nesse evento",
afirmou o governador. 

Sucesso - Pesquisa feita pela
APCD mostra que mais de 85%
dos presentes ao CIOSP, entre
empresas, congressistas, acadêmi-
cos e visitantes, consideraram o
evento excelente. Para o dr. Bal-

dacci, isso é motivo de muito or-
gulho. "Mesmo com o descrédito
de alguns, conseguimos alcançar

e até superar as expectativas inici-
ais, e provar que o Congressão
pode e deve ser anual". 

As empresas fecharam R$ 100
milhões em negócios, atingindo a
meta estipulada pela organização
do evento. 

O presidente da APCD atribu-
iu o sucesso à ajuda de muitas
pessoas e entidades, inclusive a
do Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo (CROSP).

Convênios - Durante o even-
to, a APCD selou um convênio de
reciprocidade com entidades do
Chile, Peru e Bolívia. A idéia é tro-
car informações, conhecimentos,
instalações, profissionais e até
professores entre os países. Se-
gundo dr. Baldacci, o intercâmbio
é importante também para o con-
hecimento da classe odontológi-
ca. "Assinamos essas parcerias
com o intuito de ensinarmos e
aprendermos com os países vizi-
nhos. O nosso projeto é firmar
parcerias com todos  da América
do Sul", espera.

CONGRESSOS
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Mais de 40 mil cirurgiões-dentistas 
visitaram o 21° CIOSP 

Dr. Baldacci: "O CROSP
teve uma bela 

participação. Dr. Emil Razuk
compreendeu que poderia 

estar presente e nos ajudou 
na Odonto-Arena, 

onde discussões muito 
importantes foram 
debatidas. Foi um 
grande sucesso".

Entrada do CIOSP no Anhembi, 
zona norte de São Paulo.

Dr. Emil Razuk ao lado do presidente da APCD, 
dr. Baldacci, e do diretor do jornal e presidente da APCD da Vila
Mariana, dr. Luciano Artioli. No detalhe, o governador Geraldo
Alckmin, que tem sido atencioso com a classe odontológica.



O

Estande do CROSP deu atendimento a 
cerca de 3 mil profissionais

Cirurgiões Dentistas,  prof. dr. Ra-
phael Baldacci Filho, destacou
que a presença do Conselho foi
necessária no 21º CIOSP e que o
presidente do CROSP, dr. Emil
Adib Razuk, teve a sensibilidade
de colocar um verdadeiro "pou-
patempo" a serviço dos cerca de
40.000 cirurgiões-dentistas que
estiveram presentes no evento.

Atendimento - O cirurgião-
dentista dr. Márcio Martins di-
rigiu-se ao estande do CROSP  pa-
ra esclarecer algumas dúvidas e
elogiou a forma como foi atendi-
do. "Queria saber como funciona
a inclusão do meu título de espe-
cialista e de mestrado na carteira
profissional. O atendimento foi
ótimo, perfeito", disse ele, que
também requisitou a segunda via
da carteira profissional. 

A cirurgiã-dentista dra. Mari-
amélia Daher Batista Pinceli pro-
curou o estande para obter as
fitas "Ciranda do Sorriso" e "Seu
Sorriso Só Depende de Você",
distribuídas pelo Conselho e
pela secretaria estadual da Edu-
cação nas 6,1 mil escolas da re-
de. "O atendimento foi ótimo.
Consegui o material com muita
eficiência, até me surpreendeu.
Quando pediram para eu pre-
encher uma solicitação por es-
crito, achei que fossem me en-

caminhar as fitas daqui a seis
meses, mas as recebi imediata-
mente", disse ela, que presta ser-
viços na rede pública de São Jo-
sé do Rio Preto. 

O cirurgião-dentista dr. Ma-
nuel Augusto Batista disse que
não esperava tanta agilidade e
elogiou o atendimento. "O meu
documento foi danificado, por
isso procurei o estande. Rapida-
mente, consegui a segunda via.
Foi bem prático, rápido e fácil. Fui
muito bem atendido, eu não es-
perava essa eficiência. O CROSP
está de parabéns".

O dr. Narciso Santana da Sil-
va, cirurgião-dentista do Mato

Grosso, também destacou a efi-
ciência dos funcionários do
CROSP. "Foi surpreendente a
maneira como a funcionária me
atendeu e forneceu, imediata-
mente, as fitas. Eu coordeno o
serviço de saúde bucal do muni-
cípio de Cuiabá, e esse material
vai dar suporte às atividades
preventivas que realizamos lá",
disse dr. Silva.

"Dr. Razuk pôs o CROSP a
serviço do contingente de cer-
ca de 40.000 dentistas que
estiveram presente no Con-
gresso", disse o presidente da
APCD, prof. dr. Raphael Bal-
dacci Filho.

O Conselho Regional de O-
dontologia de São Paulo foi um
dos destaques do 21º Congresso
Internacional de Odontologia de
São Paulo. Com eficiência e di-
namismo, o CROSP prestou ser-
viço ao profissional que procurou
o estande para se informar sobre
as eleições, solicitar documento,
atualizar cadastro e pedir as fitas
"Ciranda do Sorriso" e "Seu Sor-
riso Só Depende de Você". Foi um
serviço de utilidade pública que
atendeu 2.986 profissionais nos
quatro dias do evento.

O conselheiro do CROSP, dr.
Rubens Côrte Real de Carvalho,
destacou que os profissionais
puderam retirar o material da
eleição e esclarecer dúvidas so-
bre como fazer um registro de
especialidade, além de requisi-
tar carteiras e certidões. O estan-
de do CROSP dispôs de mesas
de atendimento informatizado e
funcionários altamente qualifica-
dos, que facilitaram e agilizaram
a prestação de serviço ao profis-
sional. Os cirurgiões-dentistas
contaram também com um ser-
viço de bar, que ofereceu café,
refrigerante e bolacha, propi-
ciando um clima de companhe-
rismo. O estande do Conselho
foi "eleito" um dos mais sim-
páticos do Congresso.

O atendimento exemplar e a
presença do CROSP no Congres-
so foram elogiados por renoma-
dos representates da família o-
dontológica brasileira. O presi-
dente da Associação Paulista dos
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CROSP montou estande para dar suporte aos profissionais.
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Profissionais recebendo 
atendimento no estande do CROSP.

Fita "Ciranda do Sorriso" chamou
a atenção dos visitantes.

Equipe qualificada: 
eficiência e simpatia.

Dr. Henrique Marçal, presidente
do CRO de Goiás, e o secretário
do CRO-GO, dr. Marcos de Godoy,
lêem edição do NOVO CROSP.



desenvolvido pelo governo
federal que tem como ob-
jetivos a prevenção e o trata-
mento das doenças mais co-
muns em unidades básicas
de saúde e em domicílios.

O Estado de São Paulo
conta hoje com 1.661 equi-
pes de saúde da família em
406 municípios e, apenas
230 de saúde bucal em 117
cidades. Segundo Dr. Razuk,
se para cada equipe médica
for criada uma de saúde
bucal, o número aumentará
para quase 900 equipes, o
que representa mais de mil
novos empregos. O impor-
tante é que essa equipe faz o
trabalho educativo e de
conscientização da impor-

tância da saúde bucal e contribui
para aumentar o número de clientes
nos consultórios dentários.

Atualmente, o PSF oferece para
cada uma das equipes de saúde
bucal um salário anual de R$ 13 mil
a ser dividido entre um cirurgião-
dentista e um atendente de con-
sultório. Além disso, há uma remu-
neração adicional de R$ 5 mil para
a compra de instrumental e equi-
pamentos odontológicos. "Ainda
assim é pouco. Estamos buscando
mais verba nas prefeituras para que
esse valor seja complementado",
adiantou dr. Razuk.

Ele garantiu que, a partir de
março, o CROSP promoverá encon-
tros, juntamente com a APCD e
Secretarias de Saúde, para motivar
os municípios a aderir ao programa.

CONFERENCIAS^

Odonto-Arena: um espaço que 
abordou questões de maior interesse 

da classe odontológica
são tratados com cuidado e afinco
pelo CROSP, hoje capitaneado pelo
nosso amigo pessoal, dr. Emil Ra-
zuk", ressaltou o presidente da
APCD, dr. Raphael Baldacci Filho. 

A Odonto-Arena, um fórum de
debate livre e aberto a todos os
participantes, proporcionou inte-
gração entre os debatedores e a
platéia por meio de votação e per-
guntas diretas do público. 

Especialistas e autoridades da
odontologia, como o presidente
do CROSP, dr. Emil Razuk e os con-
selheiros dr. Côrte Real, dr. Capella
e dra. Lucy, ocuparam a arena.

OO 21º Congresso Internacional
de São Paulo trouxe uma novidade:
a Odonto-Arena. O espaço foi palco
de debates de temas e questões que
são de interesse direto da classe
odontológica, como as ligadas à é-
tica, ao ensino e à pesquisa (veja
programação ao lado). A iniciativa
atraiu a atenção de muitos profis-
sionais, que lotaram a platéria du-
rante os quatro dias do CIOSP.

"Temas importantíssimos foram
discutidos publicamente, como Mer-
cado de Trabalho e Cooperativismo.
Enfim, diversos assuntos que en-
volvem o interesse da classe, os quais

Programação Odonto-Arena

Cooperativismo
Debatedores: Dr. Antonio Ielmo
Capel Alarcon, Dra. Kátia Galvane.
Responsabilidade Civil 
Debatedores: Dr. Dalton Luiz de
Paula Ramos, Dra. Nilceia Nicolas
Baldacci e Dra. Heloisa Cardoso
Uelse.
Valorização Profissional

Debatedores: Dr. Renato José
Berro, Dra. Ivana Regina Soares
Garcia e Dr. Rubens Côrte Real de
Carvalho.

Mercado de Trabalho
Debatedores: Dra. Maria Ercila Ara-
újo, Dr. Marco Antonio Manfredini e
Dr. Emil Adib Razuk.
Convênios Odontológicos
Debatedores: Dr. Hélio Ferraz de
Almeida, Dr. Luiz Roberto Cunha
Capella e Dr. Rielson José Cardoso.
Publicidade em Odontologia
Debatedores: Dr. Bernardino Mar-
ques de Figueiredo Filho, Dr. Mar-
celo Rodrigues Alves e Dr. Eduardo
José Farah.

A Odonto-Arena  lotou na ma-
nhã do dia 29. Estudantes, acadê-
micos, cirurgiões-dentistas e de-
mais profissionais de saúde bucal
pararam para assistir ao presidente
do Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo (CROSP), dr.
Emil Adib Razuk, debater a situação
atual do mercado de trabalho o-
dontológico. 

Acompanhado pelos cirurgiões-
dentistas dr. Marcos Antonio Man-
fredini e dra. Maria Ercila Araújo, dr.
Razuk ressaltou os problemas en-
frentados pela classe, principalmen-
te pelos recém-formados. "Hoje te-
mos 48 novas faculdades de Odon-
tologia. Por ano se formam cerca de
5 mil profissionais e, infelizmente,
uma boa parcela não consegue arru-
mar um emprego ou instalar seu
consultório", lamentou.

Uma das alternativas apresen-
tadas pelo presidente do Conselho
para expandir o mercado de tra-
balho foi o Programa Saúde da Fa-
mília (PSF). Trata-se de um projeto

Dr. Emil: "Para expandir o mercado de trabalho 
dos cirurgiões-dentistas, é preciso que o Programa 
de Saúde da Família crie equipes de saúde 
bucal em todo o Estado".
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Presidente do CROSP debate 
"Mercado de Trabalho"



D
Dr. Capella analisa convênios 

do CROSP contra a Golden Cross.
"Promovemos encontros com opera-
doras da capital e do interior, desen-
volvemos rotina de audiência de con-
ciliação entre credenciados e opera-
doras para evitar litígios, e apresenta-
mos denúncias no Ministério Público
contra a Golden Cross", relatou.

O conselheiro aproveitou o de-
bate para fazer uma explanação so-
bre a situação das faculdades de
Odontologia e sobre os alunos que
cursam essas instituições. "No ano
de 2002, 38,8% das vagas ofereci-
das nas faculdades não foram pre-
enchidas. Tivemos 13.157 alunos ,
dos quais aproximadamente 3.229
se formaram".

Dr. Capella revelou ainda dados
levantados em reportagem do Diário
Comércio e Indústria, de 28 de agos-
to de 2002, que em dez anos, houve
um salto de 696 para 1.004 no
número das faculdades particulares
em todas as áreas-humanas, exatas e

biológicas, 44% a mais. Enquanto se
verificou um decréscimo das institui-
ções públicas de ensino de 222 para
176, 20% a menos.

Ele fez também uma radiografia
da atuação do Conselho nos 20 me-
ses pós-intervenção. Nesse período,
o CROSP realizou, por exemplo, atu-
alizações cadastrais, fez cruzamento
de informações com o Conselho
Regional de Medicina e Receita Fe-
deral a fim de localizar empresas ir-
regulares, e criou uma fiscalização
especifica do setor de Odontologia
Empresarial.

CONFERENCIAS^

O secretário do CROSP dr. Luiz
Roberto Cunha Capella, abordou o
tema "Convênios Odontológicos" na
Odonto-Arena. Ele ressaltou o tra-
balho que o Conselho vem rea-
lizando junto a operadoras e cre-
denciados, dando destaque à luta

Dr. Capella: "Desenvolvemos 
rotina de audiência de conciliação
entre credenciados e operadoras
para evitar litígios".

Dr. Côrte Real comenta "Valorização Profissional"
co. Isso porque dentro dos profis-
sionais da área da saúde, o único
profissional que tem condições de
fazer diagnótico e tratamento é o
cirurgião-dentista. E isso sempre é
esquecido", explicou. 

Dr. Côrte Real frisou a impor-
tância de a comunidade fazer soli-
citações ao poder público para que
a saúde bucal possa ser uma reali-
dade e não simplesmente um a-

O conselheiro do CROSP, dr. Ru-
bens Côrte Real de Carvalho, deba-
teu o tema "Valorização Profis-
sional", na Odonto-Arena. Ele res-
saltou que valorizar o profissional
é fazer com que o cirurgião-den-
tista possa ser respeitado no mer-
cado e como agente público de
saúde. "O cirurgião-dentista deve
saber que participa das ações de
saúde como um especialista médi-

pêndice da saúde preventiva. "Des-
sa forma, os nossos representantes
tanto em poder municipal, esta-
dual e federal podem tornar isso
viável", concluiu.

Dr. Corte Real: "O único profissional
que tem condições de fazer 
diagnóstico e tratamento 
é o cirurgião-dentista".

Dra. Lucy fala sobre Ortodontia e Ortopedia Maxilar
ou nas universidades ministrando
aula. O cirurgião-dentista vai estar
ampliando o campo de trabalho e,
ao mesmo tempo, proporcionar
bem-estar à sociedade", aconse-
lhou.

Durante a conferência, a conse-
lheira ressaltou a importância do
cirurgião-dentista como profissio-
nal de saúde e enfatizou a necessi-
dade de os cirurgiões-dentistas tra-
balharem junto com equipes inter
ou multidisciplinares para pro-
mover a saúde, não só bucal, mas
a saúde geral do paciente. 

Dra. Lucy abordou também a

importância da atuação do cirur-
gião-dentista nos recém-nascidos
que apresentam, por exemplo, le-
sões lapalatais e deformidades crâ-
nio-maxilo-faciais.  "Atualmente, o
cirurgião-dentista é, juntamente
com o fonoaudiólogo e o cirurgi-
ão-plástico, o primeiro a avaliar es-
ses pacientes na maternidade. E é
também o último profissional a en-
tregar o paciente para a sociedade.
A Odontologia é importante em
todas as fases do tratamento dos
pacientes com deformidades maxi-
lo-faciais, deformidades congê-
nitas ou adquiridas. Então, a O-

A conselheira do CROSP dra.
Lucy Dalva Lopes Mauro abordou
"A importância da Ortodontia e Or-
topedia Maxilar [Facial] nas Dis-
trações Osteogênicas Mandíbulo-
Faciais" . Ela destacou que os profis-
sionais que se dedicarem a esta es-
pecialização ampliarão seu campo
de trabalho e prestarão um grande
serviço à sociedade. "Os cirurgiões-
dentistas podem auxiliar na reabili-
tação do paciente, na pesquisa e no
ensino. Quanto mais os profissio-
nais se dedicarem, mais vão abrir
um campo de trabalho, seja no
próprio consultório, em hospitais

Dra. Lucy: 
"Os cirurgiões-

dentistas
podem auxiliar
na reabilitação

do paciente,
na pesquisa 

e no ensino".

dontologia representa um papel
muito importante e ela tem de
ocupar essse espaço", concluiu.
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Dr. Paulo Vianna Mesquita recebe 
homenagem do Rotary Club

L I V R O S

O delegado-presidente da sec-
cional de Guarulhos do CROSP,
dr. Paulo Vianna Mesquita, rece-
beu do presidente do Rotary Club
de Guarulhos-Sul,  cirurgião-den-
tista dr. Antonio Benedito De
Maria Jr., certificado por atuar no
município em favor da classe
odontológica. 

A solenidade,
promovida pelo
Rotary Club, em
24 de outubro
de 2002, foi uma
homenagem ao Dia do Cirurgião-
Dentista. O vereador dr. Luiz Al-
berto Zappa também recebeu o
certificado.

Introdução à Dentística Res-
tauradora - Restaurações Dire-
tas (Editora Santos, 283 pág.), e
Dentística Restauradora - Res-
taurações Diretas (Editora San-
tos, 223 pág.)

Estas duas obras foram lan-
çadas no 21º Congresso Interna-
cional de São Paulo (CIOSP) pe-
lo dr. Narciso Garone Netto em
parceria com o conselheiro do
CROSP prof. dr. Rubens Côrte
Real de Carvalho, dra. Eliza Mari-
a Agueda Russo, dra. Maria Apa-
recida Alves de Cerqueira Luz e
dra. Maria Angela Pita Sobral.

Os livros, mais direcionados
aos acadêmicos de Odontologia,

trazem informações sobre o cur-
so de Dentística ministrado na
graduação da Universidade de
São Paulo (USP). As obras apre-
sentam informações e ilustra-
ções de cada um dos passos do
trabalho de Dentística a ser exe-
cutado, além de um comentário
de como fazê-lo.

Os livros têm o mérito de con-
densar tudo quilo que os acadêmi-
cos precisam para saber basica-
mente da Dentística Restauradora.

O trabalho de coleta de infor-
mações e de elaboração dos casos
clínicos das obras levou um ano.
Mais informações: www.editora-
santos.com.br ou (11) 5574-1200.

A
Guarulhos realiza cerca de 3.000
exames clínicos em ação global Dr. Narciso Garone e Côrte Real:

Dentística Restauradora

Seccionais em foco

CURTAS
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A seccional de Guarulhos do
CROSP, presidida pelo dr. Paulo
Vianna Mesquita, realizou, com a
ajuda de cirurgiões-dentistas vo-
luntários, aproximadamente 3.000
exames clínicos na "Ação Global -
Ação Social". A campanha, organi-
zada pela Rede Globo de Televisão
e pelo SESI, foi realizada em 23 de
novembro de 2002. 

A seccional cuidou da área de
prevenção do câncer bucal. Os ci-
rurgiões-dentistas orientaram e
esclareceram dúvidas da popula-

ção sobre a doença. Entre os pro-
fissionais voluntários estava o
prof. dr. Francisco Eugênio Lo-
ducca, responsável pela disci-
plina de cirurgia da Faculdade de
Odontologia da UNG.

Os pacientes que passaram
pelo exame receberam um kit de
prevenção. Cerca de 60 pessoas
que apresentavam suspeita de
câncer bucal foram encaminha-
das ao setor público e a Univer-
sidade de Guarulhos. 

Errata
Na Edição 90 do Jornal Novo CROSP, página 07, 

onde se lê dra. Liciane Gabeira Secco, deveria constar 
o nome da dra. Luciane Gabeira Secco.

Li - Frases tiradas de leituras diversas

Li - Frases tiradas de leituras
Diversas (Editora Commark, 102
pág.), de autoria do Dr. Roberto
Soares Hungria.

Natural de Itapetininga, profis-
sional de sucesso dentro da odon-
tologia, dr. Soares Hungria lançou
recentemente este livro de frases.
Ele selecionou sábias, bem-humo-
radas e saborosas frases: "Viva to-
dos os dias como se fosse o último.
Um dia você acerta",  Luis Fernan-
do Veríssimo; "O cara só é total-
mente ateu quando está muito
bem de saúde", Millôr; "A conversa
prejudica o trabalho. Deixe, por-
tanto, de trabalhar sempre que

quiser conversar", Barão de Ita-
raré; e outras. O leitor terá muitos
e variados motivos para se divertir
com a obra do cirurgião-dentista.



Prezado amigo Razuk 

O tempo passa, mas as memórias das

coisas verdadeiramente importantes das

nossas vidas permanecem sempre vivas.

A gratidão que temos pelas pessoas que

nos ajudaram na batalha pela dignifi-

cação dos cirurgiões-dentistas e pelos

valores da cidadania brasileira em

Portugal é grande e sempre serão lem-

brados por todos com emoção e carinho. 

O CROSP, sob seu comando, promo-

veu na época uma campanha em defe-

sa destes valores e que teve uma grande

repercussão no Brasil e em Portugal,

fato que certamente acelerou o fim do

processo com a vitória dos ideais defen-

didos pelos profissionais brasileiros.

Foram ao todo 416 CDs brasileiros,

oriundos de todo o país, que viram os

seus títulos reconhecidos à luz dos acor-

dos internacionais e em absoluta igual-

dade de direitos e deveres com os pro-

fissionais portugueses.

Hoje, muitos já retornaram ao Brasil,

pois os momentos de crise econômica

que se vive na Europa e, em particular,

Portugal, já não servem de motivo para

viver longe dos familiares e amigos. 

A Medalha do Mérito de Tiradentes

que recebi de suas mãos em São Paulo

representa um dos momentos de maior

emoção por mim vivido.

Pudemos acompanhar pelos jornais a

sua luta pela legítima reconquista da

representação dos CDs paulistas no

CROSP e ficamos imensamente felizes

com o justo desfecho. 

Receba o meu mais fraterno abraço

e a certeza de que o grande trabalho

que desempenhou em nossa causa ja-

mais será esquecido.

Hiram Fischer Trindade

Ao Grande Amigo (*)

Há quanto tempo AMÉRICO tudo is-

so começou?

Os teus olhos ensombreados, parecen-

do tristes, guardam estórias e enredos

que os teus passos na jornada longa,na

lousa do tempo sempre escreveram.

CURTAS CARTAS

Uma fantástica viagem 
de veleiro pelo Atlântico

Cirurgiões-dentistas de 
Fernandópolis no 21° CIOSP

O 21° Congresso Internacio-
nal e Odontologia em São Paulo
recebeu inúmeras delegações de

cirurgiões-dentistas. Uma das
maiores e mais animadas foi a de
Fernandópolis. Delegado da sec-

cional do CROSP
de Fernandópo-
lis, dr. Lince Urze-
do da Maia foi
quem organizou
a ida de uma ver-
dadeira caravana
de profissionais
ao Congresso.

Mas enfim chegaste ao portão dou-

rado que marca o fim de uma sonhada

etapa.

Depõe o fardo que te acompanha-

va,ouve no peito o coração aflito.

O que tinhas a fazer, fizeste.

Tudo tão bem, tudo tão perfeito.

Tua vista alonga ao imenso vale, co-

berto de flores, cheio de perfume, espa-

lhando cores, espalhando luzes, o vale

que é o teu passado, a estrada por onde

vieste, semeando bem, semeando o a-

mor, com as mãos abertas, cheias de pro-

messa, mãos abertas para o santo servir!

Abençoadas mãos que na lide diá-

ria, deram beleza a sorrisos tristes, de-

volveram graça a semblantes amargos.

(*) Doutor Américo Nepomuceno

Vieira. Exímio odontólogo.

Escrito quando alcançou sua a-

posentadoria como Professor Doutor

da cadeira de Prótese Dentária da

Faculdade de Odontologia da USP. 

Dedos de artista, que suavemente,

mas cheios de fé, cheios de firmeza,à

massa informe imprimiu contornose na

chama ardente do grande ideal,criaram

formas das mais delicadas,pequenas

jóias de raro valor.

És AMÉRICO, acima de tudo,o grande

e consumado artista, buscando a beleza,

o teu grande sonho, a muitas almas chei-

as de esperança trouxeste a experiência

da felicidade.

Agradeço a vida por haver trazido

os meus passos na tua estrada

E hoje, muito comovida, venho trazer

o buquê de flores que te oferece o meu

coração, cheio de entusiasmo cheio de

alegria,neste momento em que tu colo-

cas um ponto final em tua grande luta.

É hora do descanso, é a aposentadoria

Que alcançaste, meu querido amigo.

Estendo-te a mão, cheia de carinho,

agradecendo o bem que de ti me veio,

toda a beleza que a mim trouxeste, pelo

teu saber, pela tua ciência e sobretudo

pela tua arte!

Faculdade de Direito da USP

Autor: Alcina Ferreira Jorge Livro:

Dedicatória "em prosa e em verso"
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AAtenção tripulantes! Todos os
equipamentos foram checados e
estão ok, o motor já foi ligado. O
veleiro Ideafix, modelo Velamar
38, de bandeira brasileira com
cerca de 12 metros de compri-
mento está por partir. Vamos
embarcar e conhecer um pouco
da história da cirurgiã-dentista
dra. Ilka Roesler que por cinco
anos velejou pelo Atlântico pre-
stando atendimento odontológi-
co em muitos países das Américas

De 1996 a 2001, dra. Ilka, os fi-
lhos Jéssica e Felipe, e o ex-marido,
o engenheiro mecânico Álvaro Cel-
so Paes, navegaram pela costa bra-
sileira, Caribe e Estados Unidos. 

Foram 18 meses planejando a
viagem que contou com surpresas
e perigos como o furacão Floyd,
em Anápolis, perto de Washington.

Dra. Ilka enfrentou alguns desa-
fios que enriqueceram sua vida pro-

fissional e pessoal. A cirurgiã-dentista
lembra que em sua jornada atendeu
pacientes de diversos paises.

A cirurgiã-dentista contou que ela
e seus filhos, que estudaram por cor-
respondência em uma escola ame-
ricana, aprenderam a dar mais valor
à amizade. "No mundo náutico, um
ajuda o outro. Trabalhávamos em
equipe. Uma vez ficamos velejando
dia e noite durante duas semanas.
Então, revezávamos na observação
da rota e das outras embarcações,
pois havia risco de colisões. Apren-
demos a ser mais companheiros e a
valorizar mais o ser humano e as ami-
zades".Em 2001, dra. Ilka regressou
ao Brasil e voltou à odontologia. Ela
participou do 21º CIOSP e visitou o
estande do CROSP.

"No meu barco, 
de bandeira brasileira, 

eu prestava serviço 
a alemães, ingleses 

e franceses. Utilizava painel
solar, gerador, autoclave, 

micromotor, sugador e 
fotopolimizador, 

além do instrumental básico"

POESIA



DENÚNCIA
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UNICID será investigada por
Comissão de Sindicância

Os cirurgiões-dentistas que têm
alguma experiência em marketing
estão convidados a colaborar com
as campanhas institucionais desen-
volvidas e patrocinadas pelo Con-
selho Regional de Odontologia de
São Paulo.

O presidente da autarquia, dr.
Emil Adib Razuk, observa que pro-
fissionais da área, com vivência em
criação e propaganda, são mais sen-
síveis às questões de valorização do
cirurgião-dentista e dos aspectos re-
levantes, numa campanha educativa,
do ponto de vista de saúde bucal.

Dr. Razuk espera com isso que a

classe fique cada vez mais forte e a
profissão seja reconhecida pela so-
ciedade como ciência e   fundamen-
tal para a saúde pública. O marketing
é, segundo o presidente do CROSP,

O informe publicitário foi in-
titulado como "Cursos de Atua-
lização e Aperfeiçoamento" e di-
zia que o  trabalho exercido na
UNICID seria como uma residên-
cia.  "Isso não é real, porque a
residência é regulamentada", res-
saltou o presidente do CROSP, dr.
Emil Adib Razuk.

Dr. Razuk lembra que, pela
Lei 3999/61, o cirurgião-dentista
formado deve ganhar, pelo me-
nos, três salários mínimos para
duas a quatro horas de  trabalho.
Além disso, o atendimento de

recém-formados pode ser carac-
terizado de melhor nível do que
os feitos pelos acadêmicos.

Se já não bastasse a carga-ho-
rária noturna e o salário irrisório,
os profissionais que se inscreve-
rem no "curso" são obrigados a
levar seus instrumentais para a-
tender a população.  No entanto,
um dos pontos mais intrigantes
do caso é que a verba para pagar
os cirurgiões-dentistas vem da
Uniconsult, uma empresa ligada
à própria faculdade.

A primeira reunião da Comis-

são será no dia 26 de março. Se-
rão ouvidos o diretor da faculda-
de, prof. dr. Flávio Vellini Ferreira,
o representante do 16º Distrito,
Marcus Vinícius Sato e as APCDs
do Tatuapé, São Miguel e Penha,
que foram as seccionais que fize-
ram a denúncia ao CROSP.

A Comissão de Sindicância
tem como presidente dr. Luiz Ro-
berto Cunha Capella, e como
membros dra. Lucy Dalva Lopes,
dr. Cláudio Miyake, dr. Adriano
Albano Forghieri e dra. Heloísa
Barroso Uelze.

uma ferramenta estratégica de cons-
cientização social sobre a impor-
tância do profissional da odonto-
logia. "Informar é educar", acrescen-
tou dr. Emil.

O CROSP já está recebendo cur-
rículos de quem deseja participar
do programa de saúde bucal. 

Os currículos, artigos e materi-
ais devem ser encaminhados dire-
tamente à Presidência por e-mail

(presidencia@crosp.org.br)  ou por
carta (av. Paulista, 688 - 3º andar -
CEP 01310-909 - São Paulo/S.P.).

CROSP abre espaço a 
cirurgiões-dentistas com 

experiência na área de publicidade  

UUma Comissão de Sindicância
foi nomeada pelo Conselho Re-
gional de Odontologia, no último
dia 19 de fevereiro, para apurar o
procedimento da Universidade
Cidade de São Paulo (UNICID),
acusada de irregularidades. Em
propaganda publicada no jornal
da Associação Paulista de Cirur-
giões-Dentistas de fevereiro, a fa-
culdade anunciou a contratação
de recém-formados para traba-
lhar em sua clínica, no período
das 18 às 22 horas, com remune-
ração de R$ 300,00.




