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S E M  PA R A R
No dia 20 de abril, Domingo de Páscoa,

tomaram posse os novos conselheiros eleitos em
14 e 15 de fevereiro. Isso porque o Regimento
Eleitoral fala que a posse será no mesmo dia do
início do mandato.

Houve renovação de 40% do Plenário, sendo
que os novos eleitos vieram substituir antigos
companheiros que já deram, com muito brilho,
a sua colaboração à classe e merecem nossos
agradecimentos e nossos aplausos.

Temos algumas boas notícias. O Crosp ganhou
mais uma liminar, agora contra o aumento
aberrante do ISS na Capital, estando no aguardo da
sentença definitiva. E também conseguimos   limi-
nar do ISS em Ribeirão Preto. Entramos, ainda, com
ações, que estão em andamento, quanto à Taxa de
Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) e Taxa   de
Remoção de Resíduos Sólidos de Saúde dos con-
sultórios dentários (TRSS). Estudamos igualmente a
propositura de ação contra a renovação anual da TLIF
(Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento).

E a Unicid, ao ser ouvida pelo Crosp,
reconsiderou sua decisão de contratar cirurgiões-
dentistas recém-formados para trabalho em sua
clínica, das 18:00 às 22:00 horas, com remuneração
de R$ 300,00 mensais, embora alegando que se
tratava de bolsa-escola.

Os colegas poderão ainda tomar conheci-
mento do Programa Saúde da Família na área
odontológica e como poderá ele criar milhares de
novas oportunidades de trabalho.

O fato é que a classe vive momento economi-
camente difícil, tendo que conviver com tentativas
de criação de novas taxas de lixo, luz, ISS, INSS,
taxação de inativos, enfim, novas formas de con-
seguir verbas, que poderiam ser obtidas através de
medidas de economia e de contenção de gastos.

O Crosp é um exem-
plo. Para atender a
Lei de Respon-
sabilidade Fiscal,
que limita os gas-
tos com pessoal,
nas entidades
federais em 50% da renda líquida, se viu na contingên-
cia de reduzir em 12% sua folha de pagamento.

O Crosp já deixou de ser mera repartição buro-
cratizada, destinada a fornecer carteiras profissionais,
aprovar cursos e vigiar a observância da ética. Isto
porque, como observou o digno presidente da
APCD, Prof° Dr, Raphael Baldacci Filho, o Conselho
representa todos os cirurgiões-dentistas, mais técni-
cos em prótese dentária e seus auxiliares e tem o
dever moral e legal de estar sempre atento na defesa
do legítimo interesse da classe. É o que vimos procu-
rando fazer, sempre que tomamos conhecimento de
alguma injustiça, quando, então, agimos pronta-
mente, com nossos advogados, com nossa persistên-
cia, com o prestígio de nossa entidade. Pois, como
dizia Martin Luther King, "quem tolera o erro, é
solidário com ele". Ás vezes o resultado demora um
pouco, pois a Justiça não é ágil, mas desistir nunca
fez parte de nossa personalidade.

Com tais procedimentos, temos hoje o Crosp bas-
tante prestigiado, porque seus dirigentes procuram agir
com dedicação e lealdade, com vontade e presteza.

Entre em contato conosco, quando precisar. E a
sua crítica pertinente será sempre bem recebida,
como grande ajuda ao nosso trabalho.

Lute ao nosso lado.
Um grande abraço do 

Emil Adib Razuk.
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Crosp consegue liminar que 
suspende aumento do ISS 

em São Paulo
Ele acredita que esta decisão será
mantida em outras instâncias do
Poder Judiciário.

A sanha arrecadatória do mu-
nicípio aumentou o imposto pago
pelos cirurgiões-dentistas em até
592,56%. No ano passado, o ISS
para pessoa física era de R$
202,51. Para figura jurídica, o im-
posto correspondia a este valor
multiplicado pelo número de pro-
fissionais empregados no consul-
tório dentário. Com o reajuste, o
ISS saltou para R$ 600,00, no caso
de pessoa física, e para o con-
sultório, R$ 1.200,00 por profis-

sional. Ou seja,
um consultório
com cinco profis-
sionais, que re-
colhia por ano
R$ 1.012,55, te-
rá que arcar com
um confisco tri-
butário de R$

6.000,00, "acarretando dano efetivo
ao patrimônio de toda a classe
odontológica".

A ação interposta no Judiciário
argumentou que o aumento alea-
tório é, antes de tudo, ilegal e in-
constitucional, "porque não ob-
serva pressupostos ou requisitos
aplicáveis à matéria, em especial as
chamadas 'Limitações ao Poder de
Tributar'". Para que o ISS pudesse
ser instituído ou reajustado de for-
ma válida, assim como qualquer
outro imposto, a lei municipal de-
veria respeitar as regras da Cons-
tituição de 1988. Não foi o que a-
conteceu, segundo o Departamen-
to Jurídico do Crosp.

As argüições do mandado de
segurança observam ainda que a
lei aprovada em dezembro do ano
passado pela Câmara Municipal
não respeita, por exemplo, a ca-
pacidade contributiva de cada ci-

dadão tanto do ponto de vista pes-
soal, quanto real ou material. Além
disso, no que diz respeito à igual-
dade, há diferenciação entre um
profissional que exerce sua ativi-
dade de forma autônoma e indi-
vidualmente, em relação àquele
que, associado a outros profissio-
nais, exerce a mesma atividade.

Ainda que o País tivesse atingido
uma melhora significativa "é proi-
bido instituir tratamento desigual
entre contribuintes, inclusive em
razão da ocupação profissional ou
função por ele exercida", como
consta no Artigo 150, Inciso II da
Constituição Federal. O Jurídico do
Conselho continua que a questão
torna-se mais grave quando se trata
de atividades profissionais ligadas à
saúde, como medicina e odontolo-
gia. Devido à necessidade de com-
pra de equipamentos, das exigências

quanto ao seu consultório, que
pode ser considerado um mini-hos-
pital, e à chamada "biosegurança", os
cirurgiões-dentistas possuem despe-
sas dobradas, item desconsiderado
pela Prefeitura.

A ação ressaltou ainda que, como
cidadãos, os profissionais de saúde
bucal também estão sendo onerados
pela imposição de novas taxas mu-
nicipais: Taxa de Resíduos Sólidos de
Serviços de Saúde (TRSS), dirigida à
área de saúde, Taxa de Resíduos Só-
lidos Domiciliares (TRSD), Taxa de
Localização, Instalação e Funcio-
namento (TLIF) e a Contribuição para
o Custeio da Iluminação Pública.

O Crosp foi a terceira entidade
a obter liminar sobre a mesma
matéria. Além do Conselho, tive-
ram sucesso na Justiça o sindicato
dos Hospitais e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.

As Prefeituras pós-Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal se viram obri-
gadas a tomar iniciativas para sanar
as finanças públicas. Porém, em
vez de reduzir gastos, com uma
administração severa, o Poder Exe-
cutivo dos municípios tomou o
rumo do arrocho fiscal, penalizan-
do contribuintes e profissionais
liberais com aumentos "babilôni-
cos" dos impostos. É o que se vê
em várias cidades do Estado, a co-
meçar pela capital. O Crosp, aten-
to às violações ao que a lei con-
sidera justo, não se furtou em
defender a classe na Justiça.

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo conseguiu, no
dia 31 de março, liminar que sus-
pendeu, temporariamente, o
aumento do Imposto Sobre Ser-
viços (ISS), beneficiando 24.382
cirurgiões-dentistas e 2.178 técni-
cos e laboratórios de prótese den-
tária na capital. O Conselho entrou
com mandado de segurança na
Justiça Federal, no dia 19 do mes-
mo mês, contra o que considera
"reajuste abusivo" por parte da
Prefeitura de São Paulo. A liminar,
concedida pela juíza Marisa
Cláudia Gonçalves Cucio, da 5ª
Vara da Justiça Federal em São
Paulo, restabelece o valor cobrado
em 2002, mais a atualização mone-
tária pelo índice oficial. O presi-
dente do Crosp, dr. Emil Razuk,
elogiou a postura da juíza "pela
sensatez jurídica e sensibilidade
em torno da matéria tributária".

4

A decisão do Judiciário ainda precisa 
ser julgada em definitivo.

A sentença do Tribunal Regional Federal 
pode confirmar ou derrubar a liminar
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Reajuste do ISS penaliza cirurgiões-dentistas da capital

Como era o ISS em 2002 Como fica com a Lei 13.476/02 Como fica com a liminar mantida

O ISS era cobrado em Unidade Fiscal do Município.
Cirurgiões-dentistas pagavam 3,5 UFMs, 
o que correspondia a R$ 202,51.

Profissionais que constituíam empresas para trabalhar
como sócios pagavam também R$ 202,51 cada um
deles por ano.

O pagamento podia ser feito em até 5 parcelas.

Estes profissionais não estavam obrigados a emitir 
nota fiscal.

O valor do imposto foi desvinculado da UFM e fixado
em R$ 600,00 para o autônomo.

Em caso de sociedade, o valor passou para R$ 1.200,00
por ano para cada um dos sócios.

O valor pode ser parcelado em até 10 vezes.

Foi promulgado um Decreto-Lei (42.836/03) 
aprovando novo regulamento para o pagamento do ISS.
Pessoas físicas não são obrigadas a emitir nota. Já as
jurídicas, sim.

Volta a ser cobrado em Unidade Fiscal, só que em valores
corrigidos: R$ 65,11/UFM (março e abril).

Volta a ser cobrado em Unidade Fiscal, só que em valores
corrigidos: R$ 65,11/UFM (março e abril).

Volta a ser como em 2002. Como o pagamento deve ser
efetuado a partir de julho de cada exercício, 
o Conselho informará o procedimento a ser adotado
antes desse prazo

Foi promulgado um Decreto-Lei (42.836/03) 
aprovando novo regulamento para o pagamento do ISS.
Pessoas físicas não são obrigadas a emitir nota. 
Já as jurídicas, sim.

Cabe ressaltar as inúmeras felici-
tações que o presidente do Crosp, dr.
Emil Razuk, tem recebido pela iniciati-
va e pela liminar, como as enviadas por
W aldir Romão, do Laboratório Waldir
de Prótese Dental. O ex-diretor do jor-
nal da APCD, dr. Carlos Bobbio, tam-
bém parabenizou a autarquia por ter
cumprido seu papel de defensora do
exercício profissional do cirurgião-den-
tista. E “sugeriu” que o Crosp comuni-
casse todos os inscritos para que não
pagassem o imposto. 

O Conselho agradece as palavras de
reconhecimento, mas explica que está
impedido de orientar os cirurgiões-
dentistas para que não paguem o ISS,
porque a Justiça concedeu uma limi-
nar, que ainda será objeto de sentença.  

Ao lado, mandado de segurança impe-
trado pelo Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo na Justiça Federal
contra o reajuste do Imposto Sobre
Serviços da Prefeitura de São Paulo e a
liminar concedida pela juíza Maria Cláu-
dia Gonçalves Cucio, suspendendo a
“exigibilidade do ISS na forma estabele-
cida pela Lei 13.476/2002”

Inscritos são informados sobre decisões da Justiça
O Conselho Regional  de Odontologia de São Pau lo enviou of íc io a todos os colegas comunicando-os sobre a l im inar em Mandato de Segurança contra a Prefe itura Mun ic ipa l  d a  C i d a d e  d e
São Pau lo .  O Crosp not if icou que c irurg iões-dent istas e os técnicos de prótese dentár ia deverão recolher o ISS na forma cobrada no ano anter ior (R$ 202,47) mais a correção, seja con-
tr ibu inte ind iv idual ou associado. O Conselho observou que a Prefeitura tentará derrubar a l iminar.  Mas espera-se que a dec isão se ja mant ida em outras instâncias do Jud ic iár io .  O comuni-
cado também  des tacou a l iminar do ISS em Ribeirão Preto e a sentença jud ic ia l sobre a taxa de l ixo de consultório em Santo A n d r é .
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Grande Imprensa repercute decisão judicial 
em favor de cirurgiões-dentistas

Folha de S. Paulo também noticiou a decisão da Justiça, ressaltando que
17 entidades do setor de serviço haviam promovido ato público contra
o ISS aprovado pela Câmara Municipal.

O Jornal da Tarde registrou a concessão da liminar e o Diário de S.
Paulo deu destaque na coluna “Avenida Paulista” para a vitória do Crosp
assim como a editoria de Economia. As emissoras de rádio, principal-
mente a Bandeirantes, noticiaram também a decisão da Justiça. A maio-
ria dos veículos de comunicação de massa posicionou-se editorialmente
contra a política tributária da Prefeitura de São Paulo.

AA liminar que o Crosp conseguiu na Justiça Federal suspendendo a
cobrança do Imposto Sobre Serviços na cidade de São Paulo teve reper-
cussão e foi amplamente divulgado pela Grande Imprensa. O Estado de
S. Paulo publicou no dia 1° de abril reportagem mostrando as razões
jurídicas para a concessão da liminar: "O legislador municipal extrapolou
os limites do princípio da razoabilidade ao aumentar o tributo em valor
muito superior aos índices oficiais que registram a inflação".

Segundo a matéria, as decisões reconhecem a inconstitucionalidade
da lei, que violaria "flagrantemente", em período de relativa estabilidade
monetária, os princípios da "razoabilidade e da proporcionalidade". A

Acima, matéria do
Jornal da Tarde. 
Ao lado, matéria 
da Folha de S. Paulo.



IMPOSTOS

7

A
Entidades recorrem ao Poder Legislativo para reduzir imposto

A pedido do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo, da
Associação Paulista de Medicina e do
Conselho Regional de Medicina de
São Paulo, a Comissão de Saúde da
Câmara Municipal realizou, em 27 de
março, uma audiência pública para
tratar do aumento do ISS - Imposto
Sobre Serviços. O objetivo do encon-
tro foi discutir as conseqüências da
elevação do tributo e buscar um meio
para reduzir a alíquota.. 

Embora tenham entrado na Jus-
tiça contra o ISS, as autarquias re-
solveram também recorrer ao
Poder Legislativo municipal no sen-
tido de sensibilizar os vereadores a
aprovar novo projeto de lei sobre a
matéria. "As profissões da área da
saúde, tão sacrificadas com os pro-
blemas sócio-econômicos, estão
sendo, agora, penalizadas com o
reajuste absurdo de impostos. O
que queremos é reparar uma
injustiça", disse o presidente do
Crosp, dr. Emil Adib Razuk.

Segundo o presidente da co-
missão de Saúde, vereador Gil-
berto Natalini (PSDB), o reajuste
do ISS foi aprovado, em dezembro

do ano passado, em meio a uma
enxurrada de trtibutos. Muitos mal
foram lidos e discutidos pelos par-
lamentares. "Muitos vereadores
votaram sem saber como o aumen-
to repercutiria no bolso dos
profissionais de saúde", explicou.

Natalini  adiantou que está con-
versando com todos os líderes par-
tidários, com os vereadores da
Câmara e, principalmente, com as
entidades médicas e odontológicas.
No entanto, ele avisa que ganhar a
batalha não depende apenas dessa
mobilização. Apesar de os parla-
mentares terem tomado consciência
de que o imposto aprovado em
2002 afeta bruscamente grandes ca-
tegorias profissionais, a maioria,
que compõe a base do governo, não
deverá votar a favor de outro proje-
to sem a autorização do Executivo.  

"Espero que a prefeita Marta
Suplicy e o secretário das Finanças,
João Sayad, tenham sensibilidade
para entender que os médicos, den-
tistas e outras categorias estão com
muita dificuldade para suportar
uma carga tão grande de imposto
em uma tacada só", comentou.

A força gerada pela união das
entidades foi frisada, durante toda
a audiência pública, como uma das
principais armas de pressão. Para
os membros da Comissão de
Saúde, a mobilização popular é
funcional e um trunfo em qual-
quer lugar do mundo.

Estavam presentes, na ocasião,
a Associação Paulista de Medi-
cina, a Escola Paulista de Medici-
na, a Associação Odontológica da
Prefeitura de São Paulo, a Asso-
ciação Paulista dos Cirurgiões-
Dentistas, o Conselho Regional
de Medicina de São Paulo e o

Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo.

Projeto de lei - O verea-
dor Gilberto Natalini, que tem de-
monstrado apreço pelas causas da clas-
se odontológica, apresentou recente-
mente projeto de lei que propõe valo-
res do ISS mais razoáveis para o ci-
rurgião-dentista. O projeto apresenta-
do, de autoria do vereador Gilberto
Natalini, reedita emenda derrotada na
Câmara Municipal em dezembro do
ano passado e propõe que a alíquota
seja de 2% e o valor fixo do imposto de
R$ 300 para o cirugião-dentista.

Dr. Emil, em 
audiência da Comissão 

de Saúde da Câmara
Municipal, pede apoio a

vereadores para mudar a
cobrança do ISS.

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

Conselho entra com ação contra a Prefeitura de Presidente Prudente

Os advogados do Conselho Re-
gional de Odontologia de São Pau-
lo entraram, no último dia 10 de
abril, com ação contra a Taxa de
Remoção de Lixo (TRL), em Pre-
sidente Prudente. Segundo o De-
partamento Jurídico do Crosp, a-
lém de onerar o cirurgião-dentista,
o tributo fere, de forma gritante, a
Constituição de 1988.

O cálculo da taxa leva em conta
critérios referentes ao Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU), e
não no serviço prestado. Isso signifi-
ca que o profissional que tiver um
consultório pagará pelo tamanho de
seu imóvel e não pela quantidade de
resíduos produzida. "Tratando-se de
terreno não edificado, com mais de
uma frente, considerar-se-á a maior,
dentre as atendidas pelo serviço,
para o efeito do cálculo da taxa", diz

o Artigo 176, Parágrafo 1º da Lei
Complementar Municipal nº 111/01,
que institui a TRL.

No mandado de segurança, os
advogados ressaltaram que, con-
forme o Artigo 145, Parágrafo 2º da
Constituição Federal, as taxas não
podem ter base de cálculo própria
de impostos. E se não bastasse tal
inconstitucionalidade, a taxa é co-
brada no mesmo carnê do IPTU.

"A taxa será lançada anualmente
em conjunto com o IPTU e se su-
jeitará às mesmas normas estabele-
cidas para a arrecadação de Im-
postos Prediais e Territoriais Ur-
banos, previstos no Capítulo II, do
Título II desta Lei", afirma o Artigo
177. Os advogados do Crosp espe-
ram conseguir, em breve, liminar
que suspende o pagamento da
Taxa de Remoção de Lixo.

Em Presidente Prudente, 
o Conselho Regional de
Odontologia também
entrou com mandado 
de segurança. 
Desta vez, por conta do
pagamento da Taxa de
Remoção de Lixo.
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público. Ou seja, se a liminar não
fosse concedida, os cirurgiões-den-
tistas teriam de pagar a "tarifa" mes-
mo não usando o serviço.

Apesar das incansáveis contesta-
ções, os argumentos do Semasa
não convenceram o juiz. Tanto
que, além de dar razão ao Crosp
em sua sentença, dr. Sauber ressal-
tou outras ilegalidades cometidas
pela instituição. Ele também dei-
xou claro que o diretor do Semasa
não é autoridade competente para
tratar de preços públicos. Confor-
me o juiz, essa função é atribuída
apenas ao prefeito.

Após ter perdido em primeira
instância, o Semasa alega, agora,
que os advogados do Crosp estão

tentando confundir o
Poder Judiciário. "A
sentença não merece
prosperar, pois resul-
tou flagrante em seu
bojo que o Nobre Jul-
gador confunde dois
institutos absoluta-
mente diversos, quais
sejam, a taxa e a tarifa",
diz um dos trechos do
recurso. No entanto, a
própria apelação reafir-
ma a defesa do Con-

selho em uma de suas 22 páginas:
"Podemos traçar um paralelo com o
serviço de transporte coletivo, o
qual é remunerado por tarifa, mas
somente paga por aqueles que efe-
tivamente se utilizam do serviço
celebrando tácita e informalmente
um contrato de transporte".

O Conselho apresentou suas
contra-razões do recurso e, no mo-
mento, o processo aguarda ser dis-
tribuído para algum juiz do 1º Tri-
bunal de Alçada Civil (TAC).

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo ganhou a ação
impetrada contra a Tarifa de Coleta
e Disposição Final de Resíduos
Não-Residenciais, em Santo André,
na Grande São Paulo. O juiz substi-
tuto da 7ª Vara Cível do município,
dr. Alexandre Zanetti Sauber, de-
terminou o cancelamento do paga-
mento do tributo pelos 1.518 cirur-
giões-dentistas da cidade.  

O Serviço Municipal de Sanea-
mento Ambiental de Santo André
entrou, em setembro do ano pas-
sado, com recurso de apelação.
Mas, segundo o juiz substituto, até
que a apelação seja julgada, a sen-
tença será mantida. 

Segundo o Departamento Jurí-

dico do Crosp, embora a denomi-
nação seja tarifa, a Lei Municipal
8.151/00, que instituiu o imposto,
apresenta todas as características de
taxa. Vale lembrar que pela Cons-
tituição Federal as naturezas da tari-
fa e da taxa são diferentes. A tarifa
deve ser cobrada quando o serviço
é usufruído pelo cidadão, como
água, luz e telefone. Ao contrário, a
taxa é um imposto e deve ser paga
por todos, não importando se a pes-
soa se utiliza ou não do serviço

Juiz Alexandre Zanetti Stauber indefere recurso 
da Prefeitura de Santo André à sentença que cancela

o pagamento da Tarifa de Coleta e Disposição  
Final de Resíduos Não-Residenciais.

Justiça mantém sentença e 
cirurgiões-dentistas de 

Santo André continuam livres 
da taxa do lixo

Dr. Emil Razuk acredita que as
instâncias superiores do Tribunal
Federal manterão a sentença judi-
cial que cancelou o pagamento da

taxa do lixo em Santo André



IMPOSTOS

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
9

Crosp também consegue liminar 
do ISS em Ribeirão Preto

OO Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo iniciou uma
guerra jurídica em vários municí-
pios na tentativa de aplacar a fúria
arrecadatória de Prefeituras e resta-
belecer a justiça tributária. E a
primeira batalha ganha se traduziu
na sentença do juiz federal substitu-
to da 2ª Vara de Ribeirão Preto, dr.
Marcelo Duarte da Silva. O magis-
trado concedeu, no dia 18 de mar-
ço, liminar suspendendo, tempo-
rariamente, o pagamento do  Im-
posto Sobre Serviços. A decisão per-
mite apenas a correção do ISS pelo
índice oficial do município.

A ação, impetrada em 13 de fe-
vereiro, alegou que, o aumento “a-
busivo e aleatório” do imposto des-
considerou o princípio da razoabili-
dade e a capacidade contributiva do
cidadão. Além disso, o tributo tem

efeito de confisco. Segundo os ad-
vogados da autarquia, todos esses
itens são inconstitucionais.

No ano passado, o ISS cobrado
aos dentistas era de R$ 127,28, para
as pessoas física e jurídica. Com o
reajuste de 277% estipulado pela
Prefeitura de Ribeirão Preto, o valor
subiu para R$ 480,00.

O aumento tributário a índices
nababescos penaliza uma classe
que já vem sofrendo com os eleva-
dos custos de produtos odon-
tológicos cotados em dólar. Para o
Conselho,  o profissional da saúde
deveria ser estimulado e não acha-

cado com impostos proibitivos.
O delegado-presidente da Dele-

gacia Seccional de Ribeirão Preto,
dr. Arthur Rocha Martini, conta que
o Conselho entrou com a ação
depois de ter provocado grande
mobilização entre os cirurgiões-den-
tistas do município.

Para dr. Martini, a vitória em Ri-
beirão só foi possível graças ao res-
paldo oferecido pelo presidente da
autarquia, dr. Emil Adib Razuk, pela
luta do fiscal da Seccional de Ri-
beirão Preto, dr. Henrique Salles, do
secretário dr. Pedro José Bistani,
pelo empenho do presidente da
regional de Ribeirão Preto da
APCD, do dr. Paulo Alves de Olivei-
ra Júnior, do presidente da AORP,
dr. Ulysses Nicida Soares, e do pre-
sidente do sindicato dos Odon-
tologistas de Ribeirão Preto, dr.

Ernani Bezerra da Silva, e,
em particular, pela de-
dicação dos advogados do
Conselho. "O Jurídico do
Crosp deu um show de
bola. Até os advogados da
Prefeitura admitiram que,
como a ação foi bem feita,
dificilmente o juiz não a
acataria", reconheceu.

O delegado-presidente também
ressaltou o apoio do vereador dr.
Paulo Saquy, também cirurgião-
dentista, que emprestou seu gabi-
nete para os encontros das enti-
dades, facilitou o acesso da autar-
quia ao fórum da cidade e explicou
os trâmites jurídicos e políticos aos
profissionais de saúde bucal. "Sem
essas pessoas, o sucesso não teria
sido alcançado", enfatizou. 

Dr. Martini acredita que a limi-
nar provocará efeito cascata em
outros municípios do interior. 

Segundo ele, não importa o
tamanho da cidade. É importante

mostrar para as autoridades que
a classe odontológica é organiza-
da e, embora trabalhe entre qua-
tro paredes, sabe se mobilizar e
lutar pelos seus direitos. "O go-
verno nos onera porque acha
que todo dentista é rico, e não é
verdade. Essa imagem tem de a-
cabar. Não queremos nos omitir
de pagar o imposto. Só quere-
mos que seja cobrado um valor
mais justo", completou.

A liminar concedida ao Crosp
foi noticiada pelo jornal "A Ci-
dade", no dia 22 de março. A re-
portagem destacou que a iniciati-
va do Conselho beneficiou os
1.847 cirurgiões-dentistas, além
dos protéticos.

Assim como em Ribeirão, outras
ações movidas pelo Conselho em
municípios, onde o reajuste tribu-
tário foi maior que a inflação, po-
derão resultar em novas liminares.

Decisão sobre ISS dos
cirurgiões-dentistas foi a
primeira no Estado de SP

Liminar favorável ao mandado de segurança do Crosp, 
suspendendo o pagamento do ISS de Ribeirão Preto 

por parte dos cirurgiões-dentistas.



TRABALHO

Programa de Saúde da Família abre mais três
mil postos de trabalho para cirurgiões-dentistas

das alternativas apresentadas pelo
presidente do Crosp, dr. Emil Adib
Razuk, nos debates da Odonto-Arena,
no 21° Congresso Internacional de
Odontologia, realizada em São Paulo,
em janeiro deste ano, e no Encontro
da Saúde Bucal, em Juiz de Fora
(MG), que aconteceu em setembro
de 2002. O Crosp pretende, junta-
mente com a APCD, sensibilizar as
secretarias municipais de Saúde e os
prefeitos a aderirem ao programa. Um
dos objetivos do dr. Emil Razuk é
estender equipes de saúde bucal a
todas as 645 cidades do Estado.

Outra vitória que deve ser come-
morada é o reajuste de 20% no valor
destinado à formação dessas equipes.
O programa, que previne e trata
doenças mais comuns em unidades
básicas de saúde e em domicílios, pas-
sa a oferecer a cada uma das equipes
de saúde bucal da Modalidade I (veja
quadro) verba anual de R$ 15.600, a
ser dividido entre um cirurgião-den-
tista e um atendente de consultório
dentário. Na Modalidade II (um
cirurgião-dentista, um atendente de
consultório dentário e um técnico de
higiene bucal), o valor passa a ser de
R$ 19.200. O reajuste vale também
para a remuneração adicional destina-
da à compra de instrumental e equi-
pamentos odontológicos, que passa a
ser de R$ 6.000.

De acordo com o dr. Gilberto
Pucca, os Conselhos Regionais exer-

ceram papel fundamental na apro-
vação dessas medidas. No encontro
de Juiz de Fora, reivindicações e su-
gestões da classe odontológica foram
apresentadas. "As autarquias de vá-
rios Estados levantaram questões im-
portantes para a elaboração das pro-
postas que foram aprovadas pelo
Conselho Nacional da Saúde. Uma
das mais atuantes, sem dúvida, foi a
de São Paulo", ressaltou Pucca.

O novo desafio da classe odon-
tológica é conseguir verba do gover-
no para os serviços de especialidades,
como, por exemplo, cirurgias de
grande porte e de reabilitação. "A
maioria dos procedimentos realiza-
dos na rede pública são de baixa com-
plexidade. Mas há os casos mais deli-
cados que exigem uma participação
maior por parte do Poder Público",
afirmou Gilberto Pucca. A coorde-
nadoria nacional de Saúde Bucal

acredita que as novas medidas irão
motivar a adesão de mais municípios
ao programa e beneficiar um número
maior de famílias brasileiras.

Dr. Emil Razuk acredita que mais
postos de trabalho possam ser cria-
dos no âmbito do Programa de Saúde
da Família. Em encontro recente com
o ministro da Saúde, dr. Humberto
Costa, e o dr. Gilberto Pucca, ficou de
ser analisada a implementação de
duas equipes de saúde bucal para
cada equipe médica no PSF.

Compos ição da equ ipe de
saú de  b uca l

Como era
Após o reajuste de

2 0 %

M o d a l i d a d e  I
Um cirurgião-dentista  e  um

atendente de
consultório dentário

R $  1 3 . 0 0 0 R $  1 5 . 6 0 0

M o d a l i d a d e  I I
Um cirurgião-dentista ,  um aten-
dente de consultório dentário e

um técn ico de h ig iene buca l
R $  1 6 . 0 0 0 R $  1 9 . 2 0 0

Ad i c i ona l  d e
Incentivo

Para a aqu is ição de 
instrumenta l  e equ i pamentos

odontológicos
R$  5 . 000 R$  6 . 000
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Equipe de cirurgiões-dentistas é destaque na 
realização da cirurgia ortognática

A equipe de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (CTBMF),
liderada pelo dr. Sylvio Alves de Aguiar, é considerada referência na-
cional na realização da cirurgia ortognática. A cirurgia, que corrige de-
formidades maxilares, é feita com tecnologia de ponta no Hospital Sa-
maritano, em São Paulo.

O Hospital investiu US$ 20.000 na compra do aparelho Stryker TPS,
com microsserras e microperfuradores para as intervenções cirúrgicas
nos maxilares e arcadas dentárias em desarmonia. Antes da cirurgia,
exames diagnósticos como ressonância magnética e telerradiografias
laterais e frontais do crânio são realizados, além da confecção de guias
protético-cirúrgicos em modelos de gesso. Esses modelos têm a função

de orientar a posição exata dos maxilares.
Miniplacas de titânio (elemento químico leve e resistente), são uti-

lizadas para a fixação interna dos ossos da face. A vantagem do uso das
placas de titânio é que elas não são rejeitadas pelo organismo.

A prognatismo (mandíbula para  frente), o micrognatismo (man-
díbula para trás), a exposição exagerada das gengivas e a deficiência
da maxila são as principais deformidades corrigidas por esse tipo de
intervenção cirúrgica. 

Essas anomalias podem causar dores de cabeça e de ouvido, dores
nas articulações da mandíbula, dificuldades respiratórias, de mastiga-
ção, digestão e fonação.

Dr. Gilberto
Pucca, coorde-
nador nacional
de Saúde Bucal

do Ministério
da Saúde.

TTrês mil novos postos de traba-
lho foram abertos no Programa
Saúde da Família para a classe odon-
tológica por conta de uma portaria
federal, publicada em abril, que
ampliou o número de equipes de
saúde bucal nos municípios e
aumentou em 20% o salário dos
profissionais.

O PSF, instituído pelo governo fe-
deral, previa a formação de apenas
uma equipe de saúde bucal a cada
duas equipes de saúde da família,
uma proporcionalidade que deixava
um vácuo no atendimento odon-
tológico às famílias carentes. Agora,
cada município será responsável por
determinar o número de famílias
que necessitam de serviço odon-
tológico, independente do número
de equipes da saúde.

Segundo o coordenador nacio-
nal de Saúde Bucal do ministério da
Saúde, dr. Gilberto Pucca, um dos
responsáveis por esta conquista, a
meta é duplicar o número de e-
quipes bucais que em todo o ter-
ritório nacional. "Temos 4.484 equi-
pes no País. Nosso objetivo é aumen-
tar em quatro vezes esse número até
o final do governo atual", aposta . No
Estado de São Paulo, existem 261
equipes da modalidade que aten-
dem 135 municípios. 

A expansão do mercado de traba-
lho da classe odontológica, através do
Programa Saúde da Família, foi uma



POSSE 

A
Novos conselheiros tomam posse no dia
26 de maio na Assembléia Legislativa

Dr. Emil é reconduzido à Presidência do Crosp

A representatividade do Conse-
lho Regional de Odontologia de São
Paulo junto à sociedade e figuras pú-
blicas pode ser medida pela sole-
nidade de posse dos novos conse-
lheiros que acontece dia 26 de maio
na Assembléia Legislativa. Requerida
pelo líder de Governo, deputado es-

tadual Wanderlei Macris, a sessão, a
ser realizada às 20h30 no plenário
Juscelino Kubitschek, servirá também
para comemorar o 39° aniversário da
autarquia. A presença do governador
Geraldo Alckmin foi confirmada,
autoridade máxima do Estado, forta-
lecendo o vínculo de apreço que ele

nutre pela classe, o que já fora mani-
festado em outras oportunidades.

O presidente do Conselho, dr.
Emil Adib Razuk, convida toda a
classe odontológica a comparecer a
evento de grande importância não só
para os conselheiros eleitos, mas para
todos os profissionais. A solenidade

marca uma nova etapa de trabalho do
Crosp, mas sem desviar do caminho
na luta e na defesa dos direitos dos
cirurgiões-dentistas e na prestação de
serviço à população do Estado.  

Após a solenidade, está previsto
um coquetel patrocinado pela Caixa
Econômica Federal.

Eleitos com 90,79% dos votos dos
profissionais inscritos, os novos con-
selheiros tomaram, oficialmente,
posse no dia 20 de abril, mesmo dia
do início do mandato, como determi-
na o Regimento Eleitoral. O número
de votos obtidos pela chapa 01 foi
recorde e refletiu o expressivo apoio
e reconhecimento da classe odon-
tológica pelo trabalho desenvolvido
na gestão passada. 

Na posse, o conselheiro, dr. Fran-
cisco Couto Mota, depois de ressaltar
a importância da eleição na defesa da
instituição, que ocupa posto funda-
mental para a melhoria da saúde pú-
blica do Estado, iniciou o processo
de eleição da diretoria. Por unanimi-
dade, o dr. Emil Adib Razuk foi
reconduzido à Presidência do Crosp. 

O novo presidente afirmou quer
dará continuidade ao Programa de
Valorização da Odontologia, incenti-
vará a ampliação das equipes de saúde
Bucal no Programa Saúde da Família e
combaterá profissionais que agem
sem ética e a proliferação indiscrimina-
da de faculdades de odontologia. O
Crosp também prosseguirá na batalha
contra toda e qualquer taxa ou tributo
abusivo que venha onerar a classe,
além de oferecer cobertura completa
às reivindicações dos cirurgiões-dentis-
tas, sem esquecer da qualidade do
atendimento à população.

A eleição também reconduziu o
dr. Luiz Roberto da Cunha Capella à
Secretaria e o dr. Francisco Couto
Mota à Tesouraria. O dr. Rubens
Corte Real de Carvalho foi eleito pre-

sidente da Diretoria de Comissão de
Ética, integrada pelos doutores Ide-
val Serrano, Neide Aparecida Sales
Biscuola, Leila Viana, Adriano Albano
Forghieri e Cláudio Yukio Miyake. A
Diretoria da Comissão de Tomada de
Contas tem como presidente o dr.
Ideval Serrano. O dr. Nelson José Mo-
desto Guidio e a dra. Neide Apareci-
da Sales Biscuola também são mem-
bros dessa comissão.

O Conselho teve renovação de
40%. Dos 10 integrantes, 4 são novos:
os suplentes dr. Cláudio Yukio Miyake
(Crosp 37416), dr. Adriano Albano
Forghieri (Crosp 19915), dr. Nelson
José Modesto Guidio (Crosp 31340)
e dra. Leila Viana (Crosp 39112) que
irão substituir os conselheiros profes-
sora-doutora Lucy Dalva Lopes
Mauro, dra. Maria Cristina M. Fávero,
professor-doutor Ueide Fernando
Fontana e dr. Waldemar Romano.

TRE - A eleição realizada no co-
meço do ano, contou com o apoio
do Tribunal Regional Eleitoral, que
forneceu as urnas eletrônicas para
que os profissionais da capital
pudessem votar com mais tranqüili-
dade e rapidez. A apuração dos
resultados, sem dúvida, foi a mais
eficaz e precisa que a autarquia já
teve. Por conta desta eficiência, o
presidente do Crosp, dr. Emil Razuk,
encaminhou ofício ao vice-presi-
dente do Tribunal, dr. Álvaro
Lazzarini, agradecendo o suporte
oferecido ao Conselho para a realiza-
ção da eleição. O ofício destaca que
"tais urnas fizeram com que as elei-

ções fossem elogiadas por todos
pela lisura, eficiência e rapidez na
apresentação dos resultados".

A Câmara Municipal, que por ini-

ciativa dos vereadores Gilberto
Natalini e Carlos Neder, também
“congratulou” o dr. Emil Razuk pela
eleição para a Presidência do Crosp.

Conselheiros assinam ata
em reunião de posse.

Abaixo, os novos 
conselheiros da autarquia:

Efetivos: Nº de Inscrição no Crosp
E m i l  A d i b  R a z u k 0 0 6 1
Francisco Couto Mota 1 5 4 8
Ideva l  Serrano 5 6 4 1
L u i z  Roberto  da  Cunha  Cape l l a 1 5 9 0 8
Rubens  Côrte Rea l  de  Carva l ho 8 2 6 1

Suplentes:
N e i d e  A parec i da  Sa les B iscuo la 1 9 9 1 5
C l a u d i o  Y u k i o  M i y a ke 3 7 4 1 6
Ad r i ano  A lbano Forgh ier i 4 8 0 9 6
Né lson  José Modesto Gu i d io 3 1 3 4 0
Le i l a  Vi a n a 3 9 11 2
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O
Governador Alckmin recebe plano para fluoretar

as águas de todos os municípios do Estado

to para a prevenção da cárie. "A água
com flúor é um excelente método
preventivo e ajuda a criar anticorpos.
Do ponto de vista da saúde pública,

O presidente do Crosp, dr. Emil
Adib Razuk, foi recebido pessoal-
mente no Palácio dos Bandeirantes,
pelo governador Geraldo Alckmin,
no último dia 23, com quem se
reuniu por cerca de uma hora. A
pauta do encontro foi o grande
número de cidadãos do Estado que
ainda não recebem a fluoretação da
água tratada. Dr. Emil pediu empe-
nho do governador para equacionar
este vácuo na saúde pública. Alckmin
se mostrou sensível às observações
do presidente do Conselho.

Dr. Emil apresentou um estudo
sobre a fluoretação das águas nos
municípios do Estado de São Paulo.
Dos 645 municípios paulistas, 128
não fluoretam suas águas. São mais
de dois milhões de adultos e crianças
que não recebem a proteção do flúor
contra a cárie. Dados científicos com-
provam que a fluoretação na água
deixa a dentição mais resistente às
ações das bactérias.

Medida de alto valor humano e
social, a fluoretação é, segundo o dr.
Emil, o meio mais adequado e bara-

Dr. Emil sugeriu ao governador
Alckmin que a água de todas as
cidades seja fluoretada e que o Es-
tado ajude a patrocinar e a incentivar
a adoção da instalação dos recursos
necessários para a medida.

O custo é baixo. O ácido fluor-
silícico, utilizado na dosagem de 0,7
a 0,8 ppm, é de apenas R$ 1,20 o
quilo. É um valor que não compro-
mete as finanças nem mesmo de
um município de pequeno porte. O
dr. Emil também sugeriu que a
Cetesb, a Sabesp e o Conselho Re-
gional de Odontologia dêem su-
porte para a criação de um órgão de
Fiscalização e Controle dos sistemas
de abastecimento implantados nes-
ses 128 municípios.

"Com este programa de incen-
tivo e patrocínio do uso da água
fluoretada, o Estado de São Paulo
será o primeiro a ter todas as suas
cidades atendidas por uma medi-
da de política pública que garan-
tirá gerações futuras com dentes
mais fortes e sadios", afirmou o
dr. Emil.

Dr. Emil é recebido pelo governador Geraldo Alckmin 
no Palácio dos Bandeirantes

todos as cidades deveriam ter suas
águas fluoretadas para que a popu-
lação tivesse acesso a um importante
beneficio odontológico", explicou.

Situação atual da fluoretação da água no Estado de São Paulo

Tota l  d e  M un i c í p i os 6 4 5
Tota l  d e  M un i c í p i o s  de  Res ponsab i l i d a de  d a  Sabesp 3 7 0
Tota l  de  Mun ic í p ios  de  Responsab i l i d a de  de  Outros 2 7 5

Tota l  de Mun ic íp ios com F luoretação das  Águas 5 1 7
Tota l  de Mun ic íp ios com F luoretação  das  Águas  ( Res p .  Sabesp ) 3 7 0
Tota l  de Mun ic íp ios com F luoretação das  Águas (Resp .  Outros ) 1 4 7

Tota l  de Mun ic í p ios sem F l uoretação das  Águas 1 2 8
Tota l  de Mun ic í p ios sem F l uoretação  das  Águas  ( Res ponsab i l i d a de  Sabesp ) 0
Tota l  de Mun ic í p ios sem F l uoretação das  Águas  ( Responsab i l i d a de  Outros ) 1 2 8

Tota l  de Mun ic í p ios com Levanta m e n t o  C P O 1 3 1
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Cidades que não são abastecidas com águas fluoretadas
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Amér i co  de  Campos  5 . 5 9 5

A n a l â n d i a 3 . 5 7 3

A n d r a d i n a 5 5 . 1 3 4

A r a m i n a 4 . 7 5 4

Are i as 3 . 5 9 5

Ar i ranha 7 . 6 4 1

Artur Nogueira 3 2 . 9 3 0

A van h a n d ava 8 . 8 1 6

Bady Bass itt 1 1 . 4 6 3

B á l s a m o 7 . 3 0 6

Barr i n ha 2 4 . 1 5 0

B a tata i s 50 . 9 6 5

B i l a c 6 . 0 8 1

Boa  Esperança  do  Su l  1 2 . 5 5 5

Borborema 1 3 . 1 6 5

B r a u n a 4 . 3 7 8

Brodowsk i 1 7 . 11 2

Bur ita m a 1 3 . 8 2 9

Ca fe l â n d i a 1 5 . 7 8 6

C a i u á 4 . 1 8 3

Campos  Novos  Pau l i s ta 4 . 1 7 7

C â n d i d o  Mo ta 2 9 . 2 4 3

Can i tar 3 . 4 6 7

C a ta n d u v a 1 0 5 . 6 1 9

Chavantes 1 2 . 1 8 5

C l ement i n a 5 . 3 9 4

Co l i na  1 6 . 6 4 7

Corde irópo l is 1 7 . 5 4 1

Co r umba ta í 3 . 7 8 9

Co smo r ama 7 . 3 7 5

Crav i nhos 2 8 . 3 2 9

Crista is  Pau l i sta 6 . 5 5 4

D o b r a d a 7 . 0 0 1

E l i s iar io 2 . 5 7 8

G u a i ç a r a 9 . 1 7 3

G u a i m b é 5 . 2 0 7

G u a p i a ç u 1 4 . 0 2 3

G u a r á 1 8 . 9 0 3

G u a r a ç a í 8 . 8 8 8

G u a r a c i 8 . 8 0 5

H e r c u l â n d i a 7 . 9 8 6

Ibaté 2 6 . 3 6 9

Ib it inga 4 6 . 5 1 2

Iragaçu do T ietê 2 2 . 5 8 7

I n d i a n a 4 . 9 3 1

I pa u ç u 1 2 . 5 4 2

I p u ã 1 1 . 8 5 3

I r a p u r u 7 . 4 6 6

Ita j ob i 1 4 . 2 1 4

Ita j u 2 . 6 3 6

Itap i ra p uã  Pau l i s ta 3 . 5 7 4

Itápol is 3 7 . 6 9 7

Ita p u i 1 0 . 2 7 2

It irap ina 1 2 . 7 6 4

Jaci 3 . 9 8 0

Jard inópo l i s 3 0 . 6 5 4

José Bonifácio 2 8 . 5 4 3

J u m i r i m 2 . 1 8 7

L av í n i a 5 . 1 4 0

L i n d ó i a 5 . 2 9 7

L u i s  Antôn io 7 . 1 4 1

M a g d a 3 . 4 2 4

M a n d u r i 8 . 2 5 0

M a r a p o a m a 2 . 2 2 9

Mart inópo l is 2 2 . 3 1 8

M a t ão 7 1 . 6 6 3

M e n d o n ç a 3 . 7 5 0

M i r an dó po l i s 2 5 . 9 1 3

M i rasso l 4 8 . 2 1 8

Monte A legre do Su l  6 . 3 1 4

Monte Az u l  P a u l i s ta 1 9 . 5 3 0

Monte Caste lo 4 . 0 9 5

Morro A g u d o 2 5 . 3 5 5

Mot u ca 3 . 8 6 7

Nat iv i dade da  Serra 6 . 9 3 9

Neves  Pau l i s ta 8 . 9 0 7

Nova  A l i a n ça 4 . 7 5 9

Nova  E u r o pa 7 . 2 8 2

Nova i s 3 . 2 1 4

N u po r a nga  6 . 3 0 4

O c a u c u 4 . 1 6 2

O r l â n d i a 3 5 . 9 3 4

O u r o  Ve r d e 7 . 1 4 5

Pa lest i na 9 . 0 9 6

P a n o r a m a 1 3 . 6 3 1

P a r a i b u n a 1 6 . 9 7 1

P a r a í so 5 . 4 2 2

P a u l i c é i a 5 . 2 8 2

P i n d o r a m a 1 3 . 0 9 6

P i r a j u í 1 9 . 9 7 1

P i r a ng u i 1 0 . 0 3 7

Pon ta l  2 9 . 5 8 3

Pot i rendaba 1 3 . 2 1 0

R a f a r d 8 .363   

Reg i nópo l i s 4 . 7 3 0

R ibe irão Bon ito 1 1 . 2 1 9

R i n c ã o 1 0 . 3 2 9

R i nó po l i s 1 0 . 2 4 9

S a b i n o 4 . 9 4 4

S a l e s 4 . 5 5 8

Sa les O l ive i ra 9 . 3 0 7

Sa l to  Grande 8 . 4 3 5

S ta .  A d é l i a 1 3 . 4 4 3

S ta .  R i ta  D ´ O e s t e 2 . 6 9 9

S to. Antônio da A legr ia 5 . 7 5 1

S to. Antônio de A r acang uá 6 . 9 2 8

São  João  do  P a u  D ´ A l ho 2 . 1 8 4

São Joaqu im da  Barra 4 1 . 5 3 6

São José da  Be la  Vista 8 . 0 5 8

São José do Barreiro 4 . 1 3 7

São José do R io  Pardo 4 9 . 9 8 2

São  P e d ro 2 7 . 7 8 0

São Pedro do Turvo 6 . 8 9 0

S ão  S i m ão 1 3 . 6 6 2

Serrana 3 2 . 4 8 4

Sertãozinho 9 4 . 4 8 5

Sever in ia 1 3 . 5 6 0

Ta b a p u ã 1 0 . 4 8 0

Tabat inga 1 2 . 9 6 6

Ta i a ç u 5 . 6 1 2

Ta n a b i 2 2 . 5 8 1

Taquara l 2 . 7 2 1

Te j u pa 5 . 3 2 6

Trab i j u 1 . 3 7 9

Tu i ut i 4 . 9 2 4

U b a r a n a 4 . 1 9 7

U c h o a 9 . 0 2 6

V ista  A legre do Alto 4 . 7 4 2  
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Site apresenta cadastro de inscritos no Crosp 

Crosp faz pesquisa para melhorar qualidade 
de atendimento e beneficiar usuários

O e-mail list, sistema que per-
mite acesso público aos dados dos
inscritos no Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, foi
implantado no site da autarquia
(www.crosp.org.br). A iniciativa
faz parte do Programa de Valo-
rização da Odontologia e auxilia a
população e as empresas odon-
tológicas a localizar os cirurgiões-
dentistas. O e-mail list disponibi-
liza o nome, número, endereço,
telefone, e-mail e especialidade do
inscrito no Conselho. Em breve,
ele será dividido por bairros e
especialidades.

Os profissionais podem, ainda,
se inscrever no sistema.  Basta
preencher a ficha cadastral e enviá-
la para o e-mail secretario@-
crosp.org.br ou pelo fax 3549-5576. 

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo está realizando
uma pesquisa de opinião para iden-
tificar os níveis de satisfação dos
profissionais com  os serviços presta-
dos pela autarquia. Todos que com-
parecem à sede do Conselho rece-
bem um formulário de avaliação de
atendimento.

Para a diretoria do Crosp, os u-
suários que participam da pesquisa e

dão sua opinião contribuem para o
melhoramento dos serviços do Con-
selho e, por conseqüência, toda a
classe odontológica. Ao preenche-
rem o formulário, os colegas orien-
tam o Conselho, dando subsídios
para que a qualidade dos serviços
melhore e fique cada vez mais efi-
ciente e dinâmica. 

Na primeira quinzena de março,
310 usuários avaliaram os atendi-

Tipo de Atendimento "Ótimo" "Bom" "Regular" "Ruim" Formulários Sem Resposta Total

Telefônico 154 89 9 2 56 310
Recepção 221 57 2 0 30 310
Registro e Inscrição 150 60 4 1 95 310
Cadastro 92 57 3 0 158 310
Odontologia Empresarial 86 46 5 1 172 310
Especialidades 91 40 0 1 178 310
Ética 53 40 4 2 211 310
Fiscalização 56 42 5 2 205 310
Cobrança 87 52 6 0 165 310

mentos feitos por telefone, pela re-
cepção, pelo setor de registro/ins-
crição, cadastro, Odontologia Em-
presarial, Especialidades, Ética, Fis-
calização e Cobrança.

O resultado parcial foi ani-
mador.  Os usuários opinaram, ain-
da, sobre a rapidez do atendimen-
to. Os resultados apontam que 63%
dos profissionais tiveram a solici-
tação atendida dentro do período

estipulado.
Entre os usuários que partici-

param da pesquisa, 67% eram ci-
rurgiões-dentistas, 19% parentes e
profissionais diversos, 5%, técnico de
prótese dentária, 4% empresários,
3% auxiliar de consultório dentário,
1% técnico de higiene dentária e 1%
auxiliar de prótese dentária. 

Confira na tabela abaixo:

Avaliação de Atendimento prestado pelo CROSP
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Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão
Preto abre inscrições para contratação de docente
A Faculdade de Odontologia de

Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo abriu vagas para a
contratação de um professor dou-
tor em Regime de Dedicação In-
tegral à Docência e à Pesquisa. O
professor selecionado atuará junto
ao Departamento de Morfologia,
Estomatologia e Fisiologia, com sa-

lário de R$ 4.173,14.
Os candidatos devem apresen-

tar, no momento da inscrição, o
documento de identificação, o
currículo, o projeto de pesquisa
em Biologia Celular, Tecidual e/-
ou Molecular sobre tema rela-
cionado à Odontologia, além de
um documento que comprove o

título de doutor. A seleção será
baseada na atribuição de notas ao
currículo, ao projeto de pesquisa,
à uma prova didática e à uma
prova prática.

Os candidatos têm até o dia 14
de junho para se inscreverem no
processo seletivo na Seção de A-
poio Acadêmico da Faculdade de

Odontologia de Ribeirão Preto, lo-
calizada na avenida do Café, Monte
Alegre, Ribeirão Preto - SP. 

Informações sobre o processo
seletivo podem ser obtidas na Seção
de Apoio Acadêmico da Faculdade
de Ribeirão Preto, pelos telefones
(16) 602-3963/602-4123 ou ainda
pelo e-mail irnassif@forp.usp.br.

Portal facilita a vida dos cirurgiões-
dentistas e técnicos em prótese dentária

Cirurgiões-dentistas que exercem suas atividades em pequenas
cidades do interiror de São Paulo tinham grandes dificuldades em
comprar produtos para os consultórios. Normalmente, eles de-
pendiam da visita de um vendedor. Feita a encomenda, o profis-
sional esperava até dez dias para recebê-la. Muitas vezes, perdia-
se paciente, pois o produto não chegava a tempo da consulta.
Com o surgimento de portais como o da empresa Dental Online,
cirurgiões-dentistas do interior tiveram suas compras facilitadas. 

Há dois anos no mercado, o portal (www.dentalonline.com.br)
surgiu com a idéia de implantar um benefício para a classe odon-
tológica. Ele oferece a possibilidade de o cirurgião-dentista fazer
cotações de preços, conhecer os lançamentos do setor, ler
matérias de interesse da classe e saber como os produtos devem
ser aplicados. 

O portal tem um espaço destinado aos universitários, onde
eles encontram uma lista com os menores preços de todos os

produtos que precisam para faculdade. Além disso, o site  apre-
senta promoções e um atendimento on-line, que nada mais é
do que um chat. Nele, o profissional esclarece dúvidas sobre
os produtos, sobre como encontrar determinada informação e
sobre os procedimentos a serem seguidos para se realizar uma
compra. O funcionamento desse serviço é das 9h às 18h.

Futuro - O portal tem de 35.000 a 40.000 acessos por mês.
Mas esse número deve aumentar. Isso porque em breve vão ser
lançados novos produtos, como o cartão fidelidade Dental
Online e os cursos on-line. Futuramente, o profissional que
comprar vai receber um cartão fidelidade, no qual vão ser credi-
tadas bonificações pelas compras realizadas e o cirurgião-den-
tista poderá sacá-las em dinheiro. Já os cursos on-line vão per-
mitir que os profissionais façam um curso acessível sem sair de
casa ou do consultório. Mais informações pelo telefone (11)
5081-3013 ou pelo próprio portal www.dentalonline.com.br.

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo já iniciou
a cobrança da dívida ativa, relativa ao presente exercício, bem
como aos anteriores, atendendo determinação legal do Conselho
Federal de Odontologia e do Tribunal de Contas da União.

O TCU, através do ofício 123, de 27 de janeiro, alertou os
Conselhos para a obrigatoriedade da cobrança da dívida ativa,
sob pena de responsabilidade administrativa.

O Crosp está efetuando fiscalizações nos consultórios dos
profissionais inadimplentes e concedendo um prazo para o

pagamento do débito, a fim de evitar a cobrança judicial da dívi-
da, que poderá acarretar sérios transtornos e despesas.

Os profissionais que não pagam suas anuidades estão sujeitos
a ter seus nomes incluídos no cadastro da dívida pública, além
de estarem sendo desonestos com aqueles que recolhem suas
contribuições em dia e também com o Crosp e CFO.

Colabore com o seu Conselho de classe e pague a sua
anuidade. Sua omissão constitui um desserviço para a classe
odontológica.

Pagamento de anuidades
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Araçatuba 
imuniza pessoas da cidade e região

Segundo ele, o fiscal do Crosp,
dr. Marcos Tadeu Ada Saliba, e a
Prefeitura de Araçatuba contri-
buíram para o sucesso da iniciati-
va. "Dr. Marcos tomou a frente dos
trabalhos, viabilizando a campa-
nha. E a Prefeitura deu todo o a-
poio necessário, disponibilizando
pessoal e postos de vacinação",
elogiou. 

A seccional de Araçatuba, presidi-
da pelo dr. Celso Antunes Machado,
atendeu cirurgiões-dentistas, famili-
ares e funcionários de clínicas odon-
tológicas da cidade e região na 3ª e
última etapa da Campanha de Vaci-
nação, ocorrida em 17 de fevereiro.
No total, a seccional aplicou 354
doses de vacinas para hepatite B, 298
dupla adulta e 18  tríplice viral.

Para o dr. Machado, a campa-
nha foi muito importante para a
classe odontológica. "O profissio-
nal está exposto a várias doenças,
principalmente a hepatite B, que
pode ser contraída pelo ar ou pela
saliva", disse.

bem aos que procuram o Conselho.
Queremos um Crosp unido, atuante
e com um ambiente bom. Mas tudo
isso só será possível com o empenho
e a dedicação de vocês. Por isso, a
lealdade e o entrosamento dos fun-
cionários são essenciais", ressaltou.

Durante o treinamento, o presi-
dente do Conselho respondeu per-

guntas de funcionários e ouviu algu-
mas sugestões apresentadas, como a
reciclagem de papel, plástico e vidro.
"Iniciativas como essa devem ser pro-
movidas", estimulou dr. Razuk. 

Funcionários - Para o asses-
sor de marketing do Crosp, Euval-
do Nunes, o treinamento foi uma

iniciativa de primeira linha que
abordou assuntos de extrema re-
levância, como a comunicação in-
terna e o entrosamento da equipe.
"É importante que os funcionários
conheçam os projetos do Crosp e
saibam os objetivos dessa autar-
quia. Dessa forma, saberemos co-
mo ajudar", disse.

Equipe médica na seccional 
de Araçatuba na campanha 

de vacinação.

Dr. Emil agradece a presença dos 
funcionários do Crosp que compareceram 
ao treinamento.

Equipes em treinamento para 
qualificar o atendimento do 
Conselho aos inscritos.

Conselho promove segundo 
treinamento de funcionários

CCapacitar a equipe, melhorar o cli-
ma de trabalho e aumentar a produ-
tividade. Para alcançar esses objeti-
vos, o Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo realizou, em 29
de março, o segundo treinamento de
seus funcionários. "Não adianta você
exigir  sem dar as ferramentas", afir-
mou dra. Kátia Galvane. 

A iniciativa faz parte de um proje-
to do Conselho para a capacitação da
equipe. Questionários, entrevistas e
exercícios são aplicados para a loca-
lização de problemas. "Após o pri-
meiro treinamento, em 2002, os fun-
cionários se mostraram mais capaci-
tados e agora lidam melhor com os
problemas. Percebo que há um gran-
de interesse deles em buscar solu-
ções", comentou dra. Kátia.

Presidente - O presidente do
Crosp, dr. Emil Adib Razuk, compa-
receu ao treinamento, agradeceu a
presença dos funcionários e pediu a
colaboração da equipe na melhora
do atendimento aos inscritos. "Pre-
cisamos aprimorar, criar um ambi-
ente melhor de trabalho e atender
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Crosp realiza em Santos
Programa de Prevenção 
e Diagnóstico Precoce 

de Câncer Bucal
O Conselho Regional de Odon-

tologia de São Paulo dará conti-
nuidade, nos dias 3 e 4 de junho, ao
Programa de Prevenção e Diag-
nóstico Precoce de Câncer Bucal. O
trabalho será realizado em Santos
em conjunto com a Prefeitura, com
a Associação dos Cirurgiões-Den-
tistas de Santos e São Vicente, com
o Sindicato dos Odontologistas de
Santos e região e com as três univer-
sidades (Santa Cecília, Metropo-
litana e Fundação Lusíadas).

Os exames serão realizados,
gratuitamente, por equipes de
professores e de alunos, em qua-
tro postos: na zona noroeste da
cidade, no Terminal do Valongo,
na praça Mauá e no bairro A-
parecida. O horário de atendi-
mento será das 10h às 19h.  

As pessoas que apresentarem
suspeita de câncer bucal serão
encaminhadas para a biópsia e exa-
me anátomo-patológico na Univer-
sidade Santa Cecília, no laboratório
da Prefeitura de Santos e na Uni-
versidade Metropolitana de Santos.

O trabalho social do Crosp
está sendo divulgado nos jornais
e na televisão, e cartazes serão
afixados nos locais de atendimen-
to. Além disso, nos dias da cam-
panha, os acadêmicos irão dis-
tribuir folhetos explicativos sobre
câncer bucal e com orientações
de como fazer o auto-exame. 

O delegado-presidente da sec-
cional de Santos do Crosp, dr. José
Mario de Mattos Baldo, avalia que

a iniciativa do Conselho vai melho-
rar a qualidade de vida da popu-
lação. "Os mais carentes e os que
conservam hábitos nocivos à saúde
terão oportunidade de fazer um
diagnóstico preciso de câncer
bucal. Além disso, serão alertados
sobre as formas de se contrair a
doença", justifica.

O fiscal da seccional de Santos
do Crosp, dr. José Luiz Negrinho,
acrescenta que a campanha valo-
riza a classe odontológica. "A po-
pulação só vai ao consultório do
cirurgião-dentista quando está
com dor de dente ou com cárie.
Essa postura não é correta, mas
acontece. Uma campanha como
essa mostra que as pessoas têm
que procurar o profissional de
saúde para se prevenir".

Primeira - No ano passado,
entre os dias 21 e 25 de outubro,
o Crosp realizou o Programa de
Prevenção e Diagnóstico Precoce
de Câncer Bucal. Foram realiza-
dos 10.749 exames em seis es-
tações do metrô de São Paulo,
89 casos de câncer bucal foram
diagnosticados, e 1.537 pessoas
foram encaminhadas para a rea-
lização de biópsia e exame aná-
tomo-patológico com  grande re-
percussão na mídia, com trans-
missões ao vivo na Rede Globo,
TV Bandeirantes e TV Cultura.

O trabalho, coordenado pelo
presidente do Conselho, dr. Emil
Adib Razuk, recebeu o apoio da
Sociedade Brasileira de Estoma-
tologia e da faculdade de Odon-
tologia de seis universidades de
São Paulo (Unicid, Unip, Umesp,
USP, Unicastelo e Unib). "Mais que
uma campanha de valorização da
odontologia, o evento foi um im-
portante serviço prestado à popu-
lação", afirmou o presidente.

Cartazes serão afixados 
e acadêmicos distribuirão 

folhetos explicativos;
iniciativa será divulgada 

nos meios de comunicação.

Aposentados e 
pensionistas podem ter

benefício corrigido
A Associação Brasileira de Re-

visão de Aposentadoria (ABRRA)
conseguiu duas vitórias importan-
tes. Trabalhadores que se aposen-
taram no período de 17 de junho
de 1977 a 5 de outubro de 1988
ou de 1º de outubro de 1994 a 30
de outubro de 1996 podem ter o
valor de seu benefício corrigido
por conta da revisão dos índices
de correção dos Salários de Con-
tribuição que definiram o cálculo
da média do benefício.

"Muitos têm direito a essa re-
visão, mas poucos sabem porque
não foi divulgado pelos meios de
comunicação", explicou Arlindo
Dionísio Filho, representante da
ABRRA.

Existem dezenas de decisões fa-
voráveis sobre o assunto no âm-
bito do Superior Tribunal de Jus-

tiça. E para fazer valer seus dire-
itos, o aposentado tem de entrar
com uma ação de revisão no Ju-
diciário, cobrando a diferença do
recebido a menor nos últimos
cinco anos.

O prazo médio para ações de
até 60 salários-mínimos no Juizado
Especial Federal Previdenciário é
de até 12 meses. Ações com valo-
res acima deste teto são ajuizadas
na Justiça Federal comum e o pra-
zo é bem maior.

A ABRRA se coloca à disposição.
Não é cobrada nenhuma taxa de
adesão ou mensalidade. Mas pelo
serviço são cobrados 20% sobre o
valor recebido. O Crosp esclarece
que não tem nenhuma resposibili-
dade pelo serviço da associação.

O telefone da ABRRA é (11)
6854-7460.

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia
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Posse
D ia  26  de  ma io ,  às  20h30 ,  posse

solene da D iretoria e Conselheiros
do Crosp na A s s emb l é i a

Leg is lat iva (Pa lác io Nove de Ju lho)
no P lenár io Jusce l ino Kub itsc hek .

Todos os cirurgiões-dentistas e
técnicos de prótese dentária estão

conv i dados  para a Posse da 
Nova D iretor ia .
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PESQUISA

I

Lelo-Fousp: ensino, desenvolvimento de pesquisa 
e tratamento clínico com laser 

Na prática de ensino, o novo es-
paço capacitou profissionais para a
utilização do laser em consultórios
odontológicos. O professor-doutor
Carlos de Paula Eduardo conta que
o departamento está cauteloso com
o uso da tecnologia nos pacientes, já
que o laser pode, apesar dos benefí-
cios, trazer riscos. A elevação de tem-
peratura, por exemplo, usada para
eliminar os microorganismos pode,
se aplicada em excesso, carbonizar
ou trincar a estrutura dental, causan-
do danos aos tecidos e aos dentes do
paciente. 

O centro de pesquisa oferece aos
alunos a oportunidade do estágio,
aprimorando o conhecimento por
meio de workshops, estudando
pesquisas e realizando projetos de
iniciação científica na Fundação de
Amparo a Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp).

Normas - O professor explica
que a equipe do centro de pes-
quisa está preocupada em oferecer
um atendimento de excelente qua-
lidade com normas seguras, se-
guindo o rigor dos parâmetros in-
ternacionais para a utilização de
lasers, as regras de biosegurança
para a realização de atendimento
clínico e pesquisa laboratoriais,
além das normas da Anvisa (Agên-
cia de Vigilância Sanitária). Os pro-
fissionais não trabalham sem ócu-
los protetores, assim como as au-
xiliares e os pacientes a fim de pro-
teger o glóbulo ocular. 

Modelo - O modelo utilizado
pelo centro, que alia o desenvolvi-
mento de ensino à prática de pes-
quisa e ao tratamento clínico com
laser na odontologia, despertou o
interesse de profissionais de outros
países. "No ano passado, mostramos
os trabalhos aos italianos, e, em
janeiro, participamos do Congresso
da Sociedade Alemã de Laser em
Odontologia. O primeiro grupo de
italianos vem em junho fazer um
curso conosco", orgulha-se.

O Centro de Pesquisa, Ensino e
Clínica de Laser em Odontologia

Modelo, coordenado pelo
prof. dr. Carlos de Paula
Eduardo, desperta interesse
de profissionais estrangeiros.

Inaugurado há apenas sete me-
ses, o novo Centro de Pesquisa, En-
sino e Clínica de Laser em Odon-
tologia (Lelo), da Faculdade de O-
dontologia da Universidade de São
Paulo (Fousp), já cumpriu as metas
iniciais. Além de incentivar o ensino
e promover a pesquisa, o centro fun-
ciona como uma clínica de atende-
mento à comunidade. 

A idéia é trabalhar com a gratui-
dade de todos os exames para a po-
pulação carente. "Os pacientes são
atendidos em todas as áreas da odon-
tologia, em quantidade cada vez
maior. Pretendemos, em um futuro
próximo, trabalhar 14 horas por dia,
em vez das atuais 10 horas", revelou
o coordenador do centro, professor-
doutor  Carlos de Paula Eduardo.

Na área de pesquisas, o destaque
é o número de teses defendidas: 110.
Os trabalhos buscaram estabelecer
parâmetros adequados para o uso da
tecnologia laser na odontologia. Na
primeira fase, é estudado o desen-
volvimento dos equipamentos. Em
seguida, faz-se um levantamento
sobre a parte física dos lasers. A ter-
ceira etapa envolve pesquisas "in
vitro" e a quarta, análise em animais.
Por último,  pesquisas com pacientes. 

ocupa 400 m² e dispõe de labo-
ratórios de pesquisas aplicadas à
odontologia, central de esteri-
lização, sala de estudo, bibliote-
ca e sala de multimídia. No futu-
ro, esse espaço deverá ser ampli-
ado para atender uma demanda
que advirá dos cerca de 15 lasers
de alta potência e dez de baixa
da unidade.

Professor-doutor Carlos 
de Paula Eduardo, 

coordenador do Lelo.

Centro presta atendimento
gratuito à comunidade.

USP e HSPM 
oficializam parceria

A Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo e o Hos-
pital do Servidor Público Municipal
firmaram, no dia 11 de março,  convê-
nio que vai proporcionar estágio clíni-
co-teórico em Odontologia Hospitalar
da Clínica de Odontologia do hospi-
tal a oito estudantes do último ano. A
parceria vai, ainda, promover a atua-
lização das mais modernas técnicas e
avanços científicos na área da saúde
bucal aos profissionais do HSPM.

Um curso sobre "Metodologia de
Ensino e Pesquisa, Ética e Legislação"
vai ser também oferecido aos especia-
listas de diversas áreas da odontologia
do hospital pela Universidade de São
Paulo, durante dois meses. Esse curso
tem a finalidade de treinar coorde-
nadores que irão atuar com os profis-
sionais da Faculdade de Odontologia
na supervisão de estágio.

O convênio entre as instituições

procura o aprimoramento e a reci-
clagem de novos profissionais, além
de melhorar a qualidade e a produ-
tividade do atendimento médico aos
pacientes do hospital.

A estrutura e os participantes do
estágio clínico-teórico foram apresen-
tados pela dra. Stella Katayama, da
Clínica de Odontologia do HSPM e
também idealizadora da parceria.

O presidente do Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo, dr.
Emil Adib Razuk, e o dr. Raphael Bal-

dacci Filho, presi-
dente da Associa-
ção Paulista de Ci-
rurgiões-Dentistas,
estiveram na ceri-
mônia, assim co-
mo outros repre-
sentantes da autar-
quia e professores
da Fousp.

Dr. Emil 
discursa na
cerimônia
do convênio.

Autoridades da USP e do Hospital do Servidor.

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia
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F
Dr. Emil Adib Razuk homenageado 
pelo Dia da Imigração Libanesa

maro, proprietários da Maternidade
Santa Joana e da Promater, que rece-
beram honrarias do vereador Wadih
Mutran. A família Jafet, representada
pela sra. Violeta Jafet, presidente da
Sociedade Mantenedora do Hospital
Sírio Libanês, recebeu homenagens
do vereador Paulo Frange.

In memorian, foram homenagea-
dos Antonio Elias Zogbi, representa-
do pelo filho Antonio, Omar Golmia,
pela família Golmia, e Raul Fajuri, da
revista Chamis.

A solenidade contou com a pre-
sença do sr. Ishaya El-Khoury, em-
baixador do Líbano no Brasil.

Dr. Emil Razuk recebe das mãos do
vereador Gilberto Natalini a Salva de
Prata pelo Dia da Imigração Libanesa

Famílias libanesas de destaque na
sociedade paulistana foram home-
nageadas por vereadores de São Pau-
lo, no dia 7 de abril, no Salão Nobre
do Palácio Anchieta, da Câmara
Municipal. A solenidade em Home-
nagem ao Dia da Imigração Libanesa,
instituído pela Lei n° 13.408/2002, de
autoria do vereador Paulo Frange,
homenageou, entre outros, o presi-
dente do Crosp, dr. Emil Adib Razuk
e sua família.

O dr. Emil, em nome da família
Razuk, foi homenageado pelo verea-
dor Gilberto Tanus Natalini, que o
indicou como um importante des-
cendente de libaneses na sociedade
paulistana.

Em seu discurso, o presidente
do Crosp lembrou a importância
que seus pais, Adib Thomaz Razuk e
Marie Khoury Ramés, e irmãos re-

presentaram em sua
vida para que ele se
tornasse "um grande
batalhador", além do
apoio incondicional
da sua esposa, Mari-
lena, e dos seus filhos
Gustavo Emil e Renata.
Por fim, destacou a
honra de ser descen-
dente de libaneses e,
acima de tudo, o or-
gulho de ser brasileiro.

Outras importantes
famílias também foram
homenageadas na so-
lenidade, como os A-

O Mendes Convetion Center, em
Santos, será palco do 12º Congresso
Internacional de Odontologia do
Litoral Paulista (CIOLP). O evento,
promovido pela Associação dos Ci-
rurgiões-Dentistas de Santos e São
Vicente (ACDSSV), acontece dias 5,
6 e 7 de junho, e terá o presidente
do Crosp, dr. emil Adib Razuk, co-
mo presidente de honra.

O 12° CIOLP reunirá cirurgiões-
dentistas brasileiros e de várias par-
tes do mundo, como Canadá,  Es-
tados Unidos, Austrália e Venezuela.
Cerca de cinqüenta empresas vão
expor equipamentos, periféricos e
acessórios com as últimas novidades
tecnológicas da odontologia.

O tema central do congresso é
"Da Prevenção à Reabilitação". Cur-
sos internacionais, nacionais e sim-
pósios serão promovidos durante o
evento. Atividades gratuitas também
serão oferecidas, além de uma pro-

gramação social com shows, jantares,
circuitos culturais e coquetéis. As
taxas de adesão e de inscrição para
os cursos e simpósios variam de acor-

do com a categoria do inscrito e a
programação escolhida.

Informações sobre o Congresso
Internacional podem ser obtidas

pelos telefones (11) 5574-7966,
(13) 3289-5877, em Santos,  pelo e-
mail vm@vmcom.com.br ou pelo
site da ACDSS (www.ciolp.com.br). 

Santos é sede do Congresso Internacional
de Odontologia



Programação Científica
e Eventos

AGENDA

15º Conclave Odontológico 
Internacional de Campinas
Data: 22 a 24 de maio de 2003
Local: The Royal Palm Plaza Hotel
Informações: (19) 3272-4400 
ou  www.acdc.com.br

1º Encontro de Técnicas Brasileiras 
de Ortopedia Facial 
Data: 11 e 12 de abril de 2003
Local: Centro de Convenções do Edifício
Forles Guimarães (Ribeirão Preto)
Informações: (16) 632 - 4141 
ou www.acdc.com.br

12º Congresso Internacional de 
Odontologia do Litoral Paulista 
Data: 5 a 7 de junho de 2003
Local: Mendes Convention Center (Santos)
Informações: (11) 5574-7966 / 
(11) 5573-6334/ (13) 3289-5877 
ou www.ciolp.com.br

2º Conclave APCD Vale do Paraíba 
Local: Hotel Resort Club dos 500
(Guaratinguetá)
Data: 18, 19 e 20 de Setembro de 2003
Informações: (12) 232-8607 / 232-8611

Curso de Aperfeiçoamento: 
Odontologia para Pacientes Portadores 
de Necessidades Especiais
Coordenadora: Profa. Dra. Ana Lídia Ciamponi 
Ministradores:Profa.Dra. Ana Lídia
Ciamponi, Profa. Renata de Oliveira Guaré,
Profa. Alessandra Maria Sasaki e Profa.
Glenda Nahás Bergamasco
Início: 08 de maio de 2003
Término: agosto de 2003 
Local: Escola de Aperfeiçoamento
Profissional "Prof. Dr. Joaquim Ferreira
Lima"
Natureza: Teórico - Demonstração
Horário: das 8:30 às 18h. (quintas-feiras)
Informações: (19) 32724400 ou
www.acdc.com.br

Curso de Aperfeiçoamento 
em Odontopediatria
Coordenador: Prof. José Carlos Petorossi
Imparato 
Ministradores: Prof. Alexandre Vidal Cucurull
Puig  e Prof. Fausto Medeiros Mendes

Início: abril de 2003
Local: Associação dos Cirurgiões-Dentistas
Regional Tucuruvi
Horário: das 8 às 12h. horas 
(quartas-feiras - quinzenal)
Natureza: Teórico-Prático
Informações: (11) 4231-3937/ 4232-8333 /
4238-6761 ou  www.apcdscs.com.br/view-
page.asp?page=3

Curso de Endodontia - Preparo Simplificado
do Canal Radicular: Manual e Rotatório
Ministrador: Prof. Weber Bueno de Andrade
Colaborador: Prof. Dr. Celso Luiz Caldeira
Dias: 07, 14, 21 e 28 de maio de 2003
Local: APCD - Regional Tucuruvi
Horário: das 19 às 22h. 
Modalidade: Teórico-laboratorial
Informações: (11) 6991-5780 ou
www.apcd.org.br/apcds/distritais/tucuruvi
/index.html

Análise Crítica do Plano de Contas
da ANS - RN - 3 
Instrutor: Dr. Antonio Scagliusi Neto 
Data: 26 de maio de 2003
Local: Comfort Hotel Paulista
Horário: das 9h às 18h.
Informações: (11) 289-0855/ 289-0743 
ou  www.unidas.org.br

Aspectos Jurídicos da Lei de Planos de
Saúde e a Presença do Estado na Ordem
Econômica
Instrutor: Dr. Luiz Fernando Mouta Moreira
Data: 8 e 9 de maio de 2003
Local: Comfort Hotel Paulista
Duração: 12 horas 
Informações: (11) 289-0855/ 289-0743 ou
www.unidas.org.br

Atendimento - O Diferencial
Instrutor: Edvaldo Reis da Silva Filho
Data: 19 e 20 de maio de 2003
Local: Comfort Hotel Paulista
Duração: 16 horas  
Informações: (11) 289-0855/ 289-0743 
ou www.unidas.org.br

As Conferências Terão início as 20:00 horas 
Valor R$ 5,00 (coffee-break, certificado e

Início: 21 de maio de 2003
Término: 25 de fevereiro de 2004 
Local: Escola de Aperfeiçoamento
Profissional "Prof. Dr. Joaquim Ferreira Lima"
Natureza: Teórico -Clínico c/ pacientes
Realização: das 8 às 18 h (quartas-feiras)
Informações: (19) 32724400 ou
www.acdc.com.br

Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia
Coordenador: Dr. Luiz Villela 
Ministradores: Dr José Mauricio Paradella
de Camargo e Dra Lorenza Singi Pereira
Início: 16 de abril de 2003 
Término: 28 janeiro de 2004 
Local: Escola de Aperfeiçoamento
Profissional "Prof. Dr. Joaquim Ferreira Lima"
Natureza: Teórico - laboratorial - clínico 
Horário: das 8 às 18 h  (quartas-feiras) 
Informações: (19) 32724400 ou
www.acdc.com.br

Curso de Especialização em Endodontia
Coordenador: Prof. Rielson José Alves Cardoso
Início: maio de 2003 
Término: abril de 2005 
Local: Escola de Aperfeiçoamento
Profissional "Prof. Dr.Joaquim Ferreira Lima"
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico -
Demonstrativo 
Horário: da 14 às 22 h (segundas-feiras)  e
das 8 às 18 h (terças-feiras)
Informações: (19) 3272-4400 ou
www.acdc.com.br

Curso Formação Básica em Hipnose - Clínica
Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Martins Moreira
Início: abril de 2003
Duração: 4 meses
Local: APCD - Regional São Caetano do Sul
Horário: das 19:30 às 22:30 horas 
(quartas-feiras)   
Natureza: Teórico / prático / vivencial 
Informações: (11) 4231-3937/ 4232-8333 /
4238-6761 ou www.apcdscs.com.br/view-
page.asp?page=3

Curso Básico de Cefalometria e Diagnóstico
Coordenadora:  Profa. Sandra Tibério
Equipe: Dr. Noberto dos Santos Martins,
Dra.  Silvia Fuerte, Dra. Sonia Flaquer
Martins,   Dr. André Marçal Guerreiro e Dra.
Luciana Flaquer Martins.

segurança para os carros) 
Reservas com Andreia ou Zulmira
Tel 3021.4260 / 3021.4635  fax: 3022.5367

Aplicação Clínica da Técnica  de despro-
teinização da dentina
Dr. Carlos Rocha Gomes Torres
08 maio de 2003 - Quinta-feira

Imagenologia da ATM
Drª. Marta S. R. Duarte
15 maio de 2003 - Quinta-Feira

Plástica Dental Sorriso do seu sucesso
Dr. Sérgio Paiva Gonçalves 
29 maio de 2003 - Quinta-Feira 

Bruxismo e suas conseqüências
Drª. Elza K. Nakae
05 maio de 2003  - Quinta-Feira

Cardiologia, Geriatria e Nutrição
Drª. Ada R. Horvath Ferreira
17 maio de 2003 - Quinta-Feira

Cursos 
Reservas com Andreia ou Zulmira
Tel 3021.4260 / 3021.4635  fax: 3022.5367

Estética (duração de 8 horas)
Dr. Newton José Giachette
A definir* - Sábado

A força do Marketing Campeão
Dr. José R. Rodrigues, Drª. Patrícia Rocha,
Drª. Alessandra A. Borges 
A definir* - Sábado

Workshop - Facetas Diretas em Resina
Composta
Dr. Marcio Vivan Cardoso, Drª. Adriana
Fruges Pagliari (Mestres em Dentistica
Formado pela FOUSP)
17 maio de 2003 - Sábado

*as datas serão definidas dependendo do
número de inscritos nos respectivos cursos

Novo Crosp - Órgão Oficial do Conselho Regional de Odontologia
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A seccional de Guarulhos do
Crosp, presidida pelo dr. Paulo
Vianna Mesquita, promoveu uma
palestra gratuita para esclarecer os
cirurgiões-dentistas sobre o Pro-
grama de Gerenciamento de Resí-
duos dos Serviços de Saúde (PGR-
SS). O evento, que contou com o
apoio da Nova América Dental,
aconteceu no dia 14 de março, no
auditório da Agência para Desen-
volvimento de Guarulhos. 

A bióloga Isabel Regina C. Sa-
lem, chefe da seção técnica de Vigi-
lância Sanitária Zoosanitária do
Município, falou sobre todas as
exigências e normas exigidas para
a abertura de um consultório. Os
cirurgiões-dentistas puderam tirar
dúvidas sobre o destino dos restos
de mercúrio, revelador e fixador, e
foram orientados para que con-
tratassem uma empresa especiali-
zada neste tipo de coleta.

Os profissionais fizeram pergun-
tas também sobre o que fazer com
lixo contaminado e com material
cortante. No caso das gases, algo-
dão, luvas e máscaras, eles foram
orientados a colocá-los em um saco
branco com a descrição "material
contaminado". Já com relação às
agulhas, lâminas de bisturi e brocas,
foi recomendado que eles colo-
cassem esse material em uma caixa
de papelão com a descrição "mate-
rial infecto cortante". 

Além disso, os cirurgiões-dentis-
tas receberam sugestões sobre como
fazer os laudos de adequação dos
raios-x, que deve ser preenchido e
enviado à Vigilância Sanitária. 

Após o evento, o dr. Mesquita
apresentou os trabalhos que a sec-
cional de Guarulhos do Crosp vem
realizando junto ao poder público.
A seccional vem batalhando para
que a Prefeitura de Guarulhos ofe-
reça um serviço de coleta para o
lixo produzido pelos consultórios
odontológicos e estabelecimentos
de saúde. "Dessa forma, não pre-
cisaria ser contratadas empresas
particulares, o que vem onerando
mais e mais o cirurgião-dentista",
afirmou ele.

Com o objetivo de esclarecer as
principais dúvidas dos cirurgiões-
dentistas, a seccional de Guarulhos
promoverá outras palestras du-
rante o ano. Mais informações pelo
telefone (11) 6461-0810. 

Palestra esclarece dúvidas 
sobre normas para abertura 

de consultório

Ao contrário do que foi publicado na edição n° 92 do Novo Crosp,
a delegação de Fernandópolis no 21° Congresso Internacional de
Odontologia em São Paulo fora organizada pela APCD em conjunto
com a seccional.

A tributação do lixo séptico em São Vicente foi anulada em função
da luta travada apenas pela Associação dos Cirurgiões-Dentistas de
Santos e São Vicente e não em conjunto com o Conselho Regional de
Odontologia, como havia sido noticiada na última edição do jornal
Novo Crosp. 

Errata

VI Jornada Odontológica 
de Rio Preto

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas da Regional de São
José do Rio Preto realizará a VI Jornada Odontológica, no período de
27 a 30 de agosto. O evento reunirá cerca de 2.000 participantes, entre
palestrantes e congressistas, além de acadêmicos da região.

Dívida ativa
O Tribunal de Contas da União e o Conselho Federal de Odon-

tologia alertaram os Conselhos Regionais para a obrigatoriedade legal
da cobrança da dívida ativa, através do Ofício 123, de 27/01/2003, sob
pena de responsabilidade administrativa. Colabore com seu Conselho,
fique em dia com suas obrigações.

Feriado 
Em função do feriado de Corpus Christi, no dia 19 de junho, quinta-
feira, o Plenário do Conselho Regional de São Paulo fará uma "ponte",
na sexta-feira, dia 20 de junho. Portanto, não haverá expediente no
Crosp nesse dia.

Comunicado 
A permanência da inscrição no Conselho obriga o profissional ao
recolhimento das anuidades, independente do exercício efetivo da
profissão. Se o inscrito deixou de trabalhar, deverá requerer o cance-
lamento da mesma.

Dia 26 de maio, às 20h30, posse solene da

Diretoria e Conselheiros do Crosp na

Assembléia Legislativa - Palácio Nove de

Julho - no Plenário Juscelino Kubitschek.

Todos os cirurgiões-dentistas e

técnicos de prótese dentária estão convida-

dos para a Posse da Nova Diretoria.

P O S S E
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A publicação na edição n° 92
do jornal Novo Crosp do lança-
mento do livro "Li - Frases tiradas
de leituras diversas" (Editora
Commark), despertou uma
grande procura pela coletânea
de pensamentos do dr. Roberto
Soares Hungria. O livro custa R$
20 e pode ser adquirido pelos
telefones (15) 271-0750/ 271-
3514 ou enviando o pedido para
o endereço rua Campos Sales,
489, Itapetininga - SP, CEP 18200-
005 ou ainda pelo e-mail roso-
hu@bol.com.br.

Li - Frases tiradas de 
leituras diversas

Guaratinguetá é sede do 
2° Conclave das APCD's 

do Vale do Paraíba

CURTAS
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Dra. Tânia é a 
delegada de Osasco

diretoria da Associação Paulista dos
Cirurgiões-Dentistas de Osasco
(APCD Regional Osasco) e é profes-
sora assistente do curso de Or-
todontia Corretiva da Escola de
Aperfeiçoamento Profissional da
APCD Regional Osasco. 

Dr. José Carlos Panazzolo, to-
mou posse, recentemente, como
membro ativo da Academia de
Odontologia do Estado do Rio
de Janeiro. Entre os objetivos da
Academia estão o incentivo ao
estudo e pesquisas nas Ciências
Odontológicas e a promoção,
por meio de comissões, de cur-
sos, congressos, simpósios e ou-
tros eventos odontológicos.

Dr. Panazzolo exerce a pro-
fissão há mais de 30 anos em Ri-
beirão Preto, cidade do interior
de São Paulo (a 319 Km da capi-
tal do Estado). Ele já foi mem-
bro do Conselho Fiscal do sindi-
cato dos Odontologistas de
Ribeirão Preto (SINDIORP) e,
atualmente, é membro do Con-

selho Deliberativo da Associação
Odontológica de Ribeirão Preto
(AORP). 

O Hotel Resort Club dos 500,
em Guaratinguetá, vai sediar o 2º
Conclave das Associações Paulis-
tas de Cirurgiões-Dentistas (AP-
CD), do Vale do Paraíba. O encon-
tro de estudos promovido pelas
APCD's de Jacareí, São José dos
Campos, Taubaté, Pindamonhan-
gaba, Guaratinguetá, Cruzeiro e
Lorena, acontece nos dias 18, 19
e 20 de setembro.

Os cursos ministrados duran-
te o evento são dirigidos às regi-

onais de todas as APCD's do
Estado de São Paulo.

Segundo o presidente da
APCD de Taubaté, dr. Felipe Ma-
galhães Bastos, os organizadores
esperam cerca de 700 partici-
pantes no encontro. "Nossa ex-
pectativa é a de que com a divul-
gação antecipada do encontro,
cirurgiões-dentistas de todo o
Estado possam participar do
Conclave", completou o dr.
Bastos.

Formada pela Organização San-
tamarense de Educação e Cultura
(Osec), em 1984, a dra. Tânia Re-
gina Gomes Silveira de Mattos está
comandando a seccional de Osas-
co (rua Benedito F. da Silva, 150).
Especialista em Ortodontia e Or-
topedia Facial pela Universidade
Castelo Branco, a delegada-presi-
dente participa, desde 1996, da

15° Conclave Odontológico
Internacional de Campinas

O Royal Palm Plaza Hotel será
palco do 15º Conclave Odonto-
lógico Internacional de Campinas
nos dias 22, 23 e 24 de maio. 

O encontro, promovido pela
Associação dos Cirurgiões-Den-
tistas de Campinas, enfatiza a pres-
tação de serviço ao profissional de
odontologia e o esclarecimento
dos novos métodos e filosofias
odontológicas à comunidade.

Cursos nacionais e internacio-
nais, simpósios, workshops, semi-
nários de saúde coletiva, confe-

rências, além de apresentações
dos trabalhos de tema livre, fazem
parte da programação.

Os organizadores esperam
reunir mais de 6 mil profissionais
que vão poder entrar em contato
com novas práticas e tecnologias
nacionais e internacionais da área
odontológica.

Inscrições e informações
pelo telefone: (19) 3272-4400.
Site: www.acdc.com.br/coic.htm
E-mail: coic@acdc.com.br.

Cirurgião-dentista paulista 
é empossado na Academia 

do Rio de Janeiro
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Numa demonstração de apreço
e respeito pela classe odontológi-
ca, o presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, enviou ofício,
no dia 17 de fevereiro, ao Con-
selho Regional de Odontologia de
São Paulo, em resposta aos votos
de felicitações que recebera do
presidente do Crosp, dr. Emil Adib
Razuk. O presidente Lula agrade-
ceu as palavras de apoio ao gover-
no e fez um convite ao Conselho
para continuar a participar "cada
vez mais da construção do País".

O ofício enviado ao presidente
Lula elogia a escolha dos integran-
tes do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social e reno-
va os votos de confiança, respeito e
sucesso ao novo governo.
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Unicid repara erro e interrompe "residência" a seus alunos
Em ofício encaminhado ao presi-

dente do Crosp, dr. Emil Razuk, o
reitor da Universidade Cidade de São
Paulo (Unicid), Rubens Lopes da
Cruz, reconsiderou sua decisão de
contratar recém-formados em con-
dições irregulares. Sob o nome de
"Programa de Atualização em Clínica
Odontológica", a empresa Uni Con-
sult atraía jovens cirurgiões-dentistas
com "bolsas-escola" de R$ 300 por
mês para uma "residência" na clínica
odontológica da universidade com
carga horária de 4 horas por dia. Se
adotada pelas demais instituições de
ensino no Estado, esta prática, além
de ferir a Resolução  n° 27/2002 do
CFO e a Lei 3.999/61, esvaziaria os
consultórios por promover uma con-
corrência desleal com os profissionais.

O Conselho de Odontologia de
São Paulo estava constituindo uma
Comissão de Sindicância para apurar
o caso. Mas duas reuniões realizadas
na sede do Crosp, nos dias 26 de
março e 9 de abril, entre conse-
lheiros e representantes da Unicid,
da Uni Consult e da Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas, bas-

taram para que a instituição admi-
tisse o equívoco e se comprometesse
em interromper o programa.

Foi concedido um prazo até 23
de maio para que a Unicid pudesse
fazer o rompimento de contrato
com os quarenta cirurgiões-dentis-
tas inscritos no "curso". A universi-
dade elogiou a "forma correta como
o Conselho tratou o assunto, procu-
rando conciliar as partes, superar os
problemas, preservando os valores
éticos da classe odontológica".

Além disso, a Unicid afirmou que
"se coloca à inteira disposição dos
órgãos da classe odontológica para
"dialogar, trocar idéias, reformular
programas e projetos com vistas a
atender ao interesse comum maior".

Denúncias - A Associação Pau-
lista de Cirurgiões-Dentistas Regi-
onal Tatuapé e Regional Penha
foram as que apresentaram ao
Crosp denúncias contra o "Pro-
grama de Atualização em Clínica
Odontológica" da Unicid. Entre e-
las, uma concedia bolsa auxílio
mensal de somente R$ 300,00  aos
cirurgiões-dentistas recém-forma-

dos pelo período das 18h às 22h, de
segunda a sexta, e das 8h às 11h, aos
sábados. Além disso, os profissio-
nais eram obrigados a trazer seu
próprio instrumental para presta-
rem serviços à comunidade. 

No ofício, a Unicid reconheceu
que a remuneração oferecida no
"curso" feria a Lei 3.999/61, que esta-
belece que os cirurgiões-dentistas
recém-formados recebam, pelo me-
nos, três salários mínimos por duas
a quatro horas de trabalho, e afirmou
que desde então "somente irão tra-
balhar na clínica da universidade os
cirurgiões-dentistas comprometidos
com projetos de ensino, pesquisa e
extensão devidamente aprovados
pela respectiva Pró-Reitoria e Dire-
toria do Curso de Odontologia".

Propaganda enganosa - Outra ir-
regularidade apontada foi com rela-
ção ao informe publicitário, publica-
do no jornal da APCD de fevereiro.
Nele, a Unicid afirma que o trabalho
exercido em sua clínica seria similar
à residência. "Isso não é real, porque
a residência é regulamentada pelo
Conselho Federal de Odontologia",

asseverou o presidente do Crosp, dr.
Emil Adib Razuk.

A legislação de residência, que cons-
ta na Resolução n° 27/2002 do CFO,
explica que, em seu artigo 2º, o tempo
mínimo é de 36 meses, em período
integral. No entanto, o programa da
Unicid oferecia dois módulos. Um com
duração de cinco meses, e outro com
nove, deixando claro que o "curso" não
se adequava ao exigido pela lei. 

Nas denúncias, as Regionais da
APCD e o representante do 16° Dis-
trital do Crosp, dr. Marcus Vinicius
Sato, afirmaram que a verba para
pagar os cirurgiões-dentistas que
trabalhavam no programa era pro-
veniente da Uni Consult, empresa
ligada à própria universidade. Ora,
se a Uni Consult, uma empresa par-
ticular, pagava os cirurgiões-dentis-
tas recém-formados, tratava-se de
um vínculo empregatício. Esse fato
era mais do que suficiente para que
os mesmos recebessem um salário
de acordo com a Lei 3999/61, que
estabelece, pelo menos, três sa-
lários mínimos por duas a quatro
horas de trabalho.

Presidente Lula responde a ofício enviado pelo Crosp

Ofícios de congratulações do presidente do Crosp, dr.  Em i l  Razuk ,  ao novo pres idente 
Lu iz Inác io Lu la da S i lva .  À esquerda ,  resposta  da  P res i dênc i a  da  Rep úb l i ca .


