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As questões que interessam à Odontologia de São Paulo são muitas. 

Os desafios de modernização e as ameaças contra as prerrogativas da 

categoria são constantes. Novas batalhas se avizinham. O CROSP está 

sempre preparado e é ativo na defesa da profissão e dos cirurgiões-

-dentistas. Mas é preciso que a comunidade odontológica se una, seja 

mais participativa para protegermos aquele que é nosso por direito.

A mais nova polêmica diz respeito a uma proposta de resolucão da 

ANVISA que propõe regulamentar o comércio, o trânsito e a manu-

tenção de equipamentos de saúde, prejudicando profissionais, hospi-

tais, entidades, universidades e pacientes.

De acordo com a proposta apresentada, somente poderão ser co-

mercializados, recebidos em doação, trocados ou cedidos os equipa-

mentos usados, localizados em território nacional, que se submeterem 

ao recondicionamento, sendo que este deverá ser executado exclusiva-

mente pelo fabricante do equipamento ou terceiro sob sua responsa-

bilidade.

Além de criar uma reserva de mercado, tal proposta ignora as dife-

renças socioeconômicas das várias regiões do Estado de São Paulo e a 

extensão territorial do país. Uma clínica ou consultório em Barra do 

Turvo, um dos municípios mais carentes do Estado, enfrenta dificul-

dade de locomoção, condições desiguais e mais desfavoráveis do que 

aqueles localizados no bairro de Moema, capital.

Sobre o profissional de cidades longe de grandes centros incidem 

custos ainda maiores, considerando que o profissional terá que ficar 

muito mais tempo com o equipamento em manutenção, trazendo 

ociosidade, comprometendo o andamento dos procedimentos odon-

tológicos e causando dano ao paciente em tratamento. Na capital, as 

fabricantes não têm condições atender a toda demanda, que vai além 

de sua capacidade. A requisição de técnicos leva de 24 a 48 horas 

para ser atendida e para quem vive no interior do Estado, cerca de 

5 dias. 

O Conselho considera plausível que tais exigências restrinjam-

-se apenas a equipamentos de alta complexidade tecnológica, como 

aparelhos de raios X e tomógrafos. Mas centralizar a manutenção 

de mochos, refletores, cadeiras e equipos nos fabricantes transcende 

a lógica.

Além disso, tal medida é inconstitucional, porque impede a li-

vre iniciativa, conflitando, inclusive, com o Código de Defesa do 

Consumidor. Favorece a cartelização. Levantamento do CROSP 

junto à Organização Mundial de Saúde e junto à FDA, órgão go-

vernamental dos Estados Unidos, responsável pelo controle de dro-

gas e alimento, constatou que não há regulamentação similar em 

nenhum outro país sobre os equipamentos, como a ANVISA pre-

tende criar com a presente resolução.

Se vingar, a resolução vai prejudicar todos os profissionais, al-

guns mais que outros, refletindo nos custos do consultório e dos 

tratamentos odontológicos. A ANVISA estaria prestando um des-

serviço ao país, alimentando a inflação e inviabilizando serviços.

Por isso, o CROSP enviou a todos os inscritos esse alerta. É 

preciso que a categoria  se movimente e se manifeste junto à AN-

VISA  para que a absurda proposta de resolução não se concretize, 

conforme frizamos na audiência pública realizada no plenário da 

Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputa-

dos, dia 20 de setembro. 

E d i t o r i a l

União contra 
ameaças

Um grande abraço do 

colega, que o considera. 

Emil Adib Razuk, 

Presidente
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Paralisação de atendimento teve 
apoio dos cirurgiões-dentistas

Em assembleia no dia 30 de ju-

nho, as associações médicas do Es-

tado de São Paulo decidiram realizar 

uma paralisação escalonada no aten-

dimento de dez operadoras de pla-

nos de saúde. As empresas atingidas 

foram aquelas que não responderam 

a uma solicitação para a abertura de 

negociações proposta por uma co-

missão das entidades médicas: Porto 

Seguro, Gama Saúde, GreenLine, In-

termédica, ABET (Telefônica), plano 

da Caixa Econômica Federal, Cassi 

(Banco do Brasil), da CET (Compa-

nhia de Engenharia de Tráfego), da 

Embratel e Notredame. 

O presidente do Conselho Re-

gional de Odontologia do Estado de 

São Paulo (CROSP), Dr. Emil Adib Ra-

zuk, ficou satisfeito com o resultado. 

“Pela primeira vez as operadoras se 

dispuseram a negociar. Ainda quere-

mos muito mais, porém isso já é um 

grande avanço, que só foi possível 

pela união dos cirurgiões-dentistas 

e médicos. Juntos podemos muito 

mais”, disse.

A exemplo das entidades mé-

dicas, as instituições odontológicas 

(CROSP, APCB, ABCD) abriram um 

diálogo com as operadoras. “Nossa 

posição é por aumento significativo 

na remuneração e mais respeito na 

relação entre os planos e os cirurgi-

ões-dentistas”, finalizou o Dr. Emil.

Cerca de 600 profissionais, 
dos quais uma centena de 
cirurgiões-dentistas, partici-

param, em 7 de abril, Dia Mundial 
da Saúde, de passeata organizada por 
entidades odontológicas e médicas. 
O movimento, que paralisou por 24 
horas o atendimento odontológico 
e médico aos conveniados, foi um 
protesto contra a baixa remuneração 
paga pelas operadoras de saúde. A 
passeata, que par-
tiu da Associação 
Paulista de Medi-
cina, na rua Fran-
cisca Miquelina, 
seguiu rumo à pra-
ça da Sé. 

O presidente 
do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, 
disse que a categoria dos cirurgiões-
-dentistas atendeu ao chamado do 
Conselho e aderiu em peso à para-
lisação, atingindo todo o território 
nacional. Milhares de procedimen-
tos odontológicos foram cancelados, 
com exceção dos casos de urgência.

Alguns manifestantes usaram na-
riz de palhaço e carregaram faixas com 
mensagens de ordem. A manifestação 
não era apenas contra a baixa remu-
neração, mas também pela demora e 
burocracia na liberação de exames e 
procedimentos. Dr. Emil considerou 
o ato uma forma de chamar a atenção 
das autoridades e da população para 
um quadro que compromete a ima-
gem da Odontologia.

“A categoria 
quer oferecer bons 
serviços à popula-
ção, mas a remu-
neração atual, de 
cerca de R$ 15 
para alguns proce-
dimentos, é inviá-
vel e traz prejuízos 
aos profissionais, 

que têm uma formação qualifica-
da”, alerta. Essa situação, explica ele, 
frustra a população, que, sem a com-
preensão da gravidade do problema, 
responsabiliza o cirurgião-dentista, 
colocando em jogo o bom nome da 
Odontologia. Com honorários bai-

PROF ISSÃO

Cirurgiões-dentistas e médicos paralisam 
atividades em repúdio à baixa remuneração

»» Passeata no centro de São 
Paulo protestou contra a baixa 

remuneração paga pelas opera-
doras de saúde

A categoria quer oferecer bons 

serviços à população, mas a re-

muneração, de cerca de R$ 15 

para alguns procedimentos, 

traz prejuízos aos profissionais, 

que têm uma formação qualifi-

cada”, Dr. Emil Razuk
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APM agradece o envolvimento do 
CROSP na passeata

O presidente da Associação Paulis-

ta de Medicina, Dr. Jorge Carlos Ma-

chado Curi, enviou ao presidente do 

Conselho Regional de Odontologia de 

São Paulo um oficio,  no qual agrade-

ce a participação da categoria na pas-

seata do dia 7 de abril em São Paulo, 

“vista como referência nacional, com 

o objetivo de melhor valoração e res-

peito por parte dos planos de saúde, 

contribuindo para o sucesso em que 

resultou o movimento no Estado”.

Dr. Curi solicitou ainda a continui-

dade do apoio do CROSP para reverter 

o quadro sombrio da saúde brasileira, 

“o que seguramente é o interesse de 

todos nós”, concluiu.

PROF ISSÃO

Reunião com operadoras

Ministério Público recebe 
representantes da saúde

O CROSP reuniu-se com representan-

tes das operadoras em São Paulo em duas 

oportunidades na tentativa de solucionar o 

impasse da baixa remuneração. Não hou-

ve consenso. As operadoras justificam que 

não podem pagar mais porque a Agência 

de Saúde Suplementar proíbe reajustes.

O CROSP, representado pelo pre-

sidente Dr. Emil Razuk e o conselhei-

ro Dr. Marco Antonio Manfredini, se 

reuniu com promotores do Ministério 

Público Estadual para discutir sobre a 

paralisação ocorrida no dia 07 de abril 

e explicar a insatisfação dos cirurgiões-

-dentistas em relação à remuneração 

oferecida pelos planos de saúde. A As-

sociação Paulista de Medicina e o Con-

selho Regional de Medicina do Estado 

de São Paulo também participaram do 

encontro.

“A partir do momento em que rece-

bermos essas denúncias de interferên-

cia no atendimento, é possível que o 

Ministério aja para mudar esse quadro, 

principalmente no que se refere aos 

direitos do consumidor”, comentou o 

promotor Jorge Luiz Ussier, coordena-

dor-geral do Centro de Apoio Opera-

cional Cível e de Tutela Coletiva do MP. 

Após ouvirem os relatos, representan-

tes do Ministério colocaram a Promoto-

ria de Saúde e de Defesa do Consumi-

dor à disposição para os casos em que 

haja problemas no atendimento por 

restrições contratuais dos convênios.

Também estiveram presentes os 

promotores Reynaldo Mapelli Junior, 

coordenador de Saúde Pública, e Celso 

Fróes Brocchetto, coordenador da área 

do Consumidor, ambos do MP.

Ministro da Saúde considerou 
legítimo protesto dos conveniados

O ministro da Saúde, Alexandre 

Padilha, afirmou ao jornal “O Esta-

do de S. Paulo”, que considera le-

gítimo o movimento de paralisação 

de cirurgiões-dentistas e médicos 

credenciados aos planos de saúde, 

realizado no país. “Qualquer reivin-

dicação é legítima. Eu torço para 

que um acordo imediato seja reali-

zado e o atendimento, retomado”, 

disse o ministro. 

xos, muitos cirurgiões-dentistas são 
obrigados a agendar mais de 30 con-
sultas por dia e isso faz com que o 
usuário não tenha a atenção devida.

Essa ação se soma a diversas ini-
ciativas realizadas pelo CROSP nos 

últimos anos, a exemplo da criação 
da Câmara Técnica de Odontologia 
de Grupo, em 2009, e da recriação da 
Comissão Estadual de Convênios e 
Credenciamentos, em 2010, que de-
verá nortear o rumo das negociações 

em nosso Estado, no que concerne à 
remuneração dos cirurgiões-dentistas 
credenciados.

O objetivo do movimento foi abrir 
negociação com as operadoras de saú-
de e com a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. Dr. Emil diz que se não 
houver avanço, as instituições poderão 
programar manifestações como o des-
credenciamento coletivo.
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HOMENAGEM

E m comemoração pelo Dia 
de Tiradentes, a Assembleia 
Legislativa de São Paulo re-

alizou uma sessão solene no dia 18 
de abril, a pedido do presidente da 
Casa, Deputado Estadual Barros 
Munhoz. Na ocasião, o diretor do 
Conselho Federal de Odontologia, 
Dr. Leonardo Marconi, deu posse 
à nova diretoria do CROSP para o 
biênio 2011-2013, tendo como pre-
sidente, Dr. Emil Adib Razuk (veja 
quadro nesta página).

Como acontece nesses eventos, o 
Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo concedeu títulos aos 
remidos e aos especialistas, além de 

homenagear autoridades e institui-
ções que se destacaram em prol da 
população.

“O CROSP tem por objetivo 
sempre lutar pela valorização da 
Odontologia e o melhor atendimento 
da saúde bucal da população. É fun-
damental mostrar a importância da 
saúde bucal para a saúde geral. Nesta 
cerimônia, homenageamos Tiraden-
tes, que morreu pela nossa soberania 
como nação, reverenciamos os pro-
fissionais dentistas, que exerceram 
e exercem sua profissão com estrita 
ética, e também reafirmamos nosso 
amor pela Odontologia”, discursou. 

Ele lembrou que Tiradentes sem-

pre manteve acesa a chama do idealis-
mo e que é um exemplo a ser seguido. 
Por essa razão, em 1992, a Comenda, 
que tem o seu nome, foi instituída 
para reverenciar cirurgiões-dentistas e 
personalidades que prestam serviços à 
classe e à sociedade.

O Prof. Dr. Antonio Sylvio Nosé 
discursou em nome dos remidos, 
dizendo que todos aqueles que abra-
çaram uma “profissão tão vibrante, 
como é a de cirurgião-dentista”, con-
tribuíram de certa forma para o cres-
cimento do país e para o bem-estar 
das pessoas. “Saímos de uma época 
em que se usava motor de cordinha 
e hoje vivenciamos uma profissão 

Dr. Emil Razuk discursa 
para um plenário tomado 
de cirurgiões-dentistas e 

autoridades

Conselheiros eleitos

• Dr. Emil Adib Razuk, presidente

• Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis, secretária

• Dr. Francisco Couto Mota, tesoureiro

• Dr. Ideval Serrano

• Dr. Marco Antonio Manfredini

• Dr. Claudio Miyake

• Dr. Rogério Adib Kairalla

• Drª. Eunice Cristina Gardieri

• Dr. Caio Perella de Rezende

• Drª. Rada El Achkar da Silva
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A partir da esquerda:

1 Na sessão solene, realizada em 
19 de abril, categoria prestigiou a 
posse da nova diretoria do CROSP

2 Dr. Leonardo Marconi, conse-
lheiro do CFO, deu posse à nova 
diretoria do CROSP 

3 Prof. Dr. Antonio Sylvio Nosé 
representou os remidos na sole-
nidade

4 Dr. Newton de Araújo Holanda 
Gurgel, representando os especia-
listas

• Dr. Adriano Alvano Forghieri 

Natural de Bragança Paulista, é clíni-
co geral e Especialista em Periodontia. 
Graduou-se em  1991 pela Faculdade de 
Odontologia da Universidade São Fran-
cisco (USF) e é pós-graduado em Saúde 
Publica pela UNAERP, em  Periodontia 
pela USF e em Semiologia pela UNIC-
SUL. Foi conselheiro do CROSP e atual-
mente preside a APCD, da qual também 
é ministrador de cursos da Escola de 
Aperfeiçoamento Profissional

• Drª. Lucy Dalva Lopes Mauro 

Atua como ortodontista, ortopedista 
facial e funcional dos maxilares e ci-
rurgiã buco-maxilo-facial. Tem uma 
longa trajetória no atendimento aos 
pacientes com Fissuras Lábio Palatinas 
e Deformidades Congênitas Faciais. É 
doutora pela FOUSP, com especializa-
ção em Cirurgia e Traumatologia Buco 
Maxilo Facial, pela UNIP, e  fundadora 
do Centro de Reabilitação das Deformi-
dades Faciais

• Jornalista Vinícius Mota, represen-
tando o jornal “Folha de S. Paulo”

“Folha de S. Paulo”, jornal com maior 
tiragem do Brasil, celebrou 90 anos de 
serviços prestados ao país, com uma 
linha editorial de independência e plura-
lismo na defesa da democracia, da cida-
dania e da liberdade de expressão. Cabe 
destacar Octavio Frias de Oliveira, um 
dos responsáveis por esses crescimento, 
que já foi homenageado pelo CROSP

• Dr. Eduardo Sakai 

Graduado pela Faculdade de Odonto-
logia de Piracicaba-UNICAMP, é doutor 
em Ciências - Morfologia- Eletromiogra-
fia pela FOP/UNICAMP e especialista em 
Ortopedia Funcional dos Maxilares (CFO). 
Professor dos cursos de especialização 
em Ortopedia Funcional dos Maxilares na 
UNIARARAS, é diretor Científico da Socie-
dade Paulista de Ortodontia (SPO), presi-
diu a Comissão Organizadora do Cente-
nário de Imigração Japonesa pelo CROSP

moderna e tecnológica”, lembrou. 
“Passamos a Odontologia para nova 
geração que a conduzirá igualmente 
com dignidade”, disse.

O Dr. Newton de Araújo Holan-
da Gurgel falou pelos especialistas. 
“Esse título é o reconhecimento de 
uma conquista pessoal de cada um 
de nós. Agregamos conhecimento, 
aprimoramos técnicas científicas, 
melhoramos nossa qualificação, que 
nos permite melhor compreensão 
dos pacientes e dos problemas que 
apresentam”, afirmou. “Os especia-
listas tornaram a Odontologia brasi-
leira a melhor do mundo”, senten-
ciou. Remidos e especialistas foram 
citados nominalmente e aplaudidos 
ao final pelos colegas presentes.

Os homenageados da noite foram 
o jornal “Folha de S. Paulo”, repre-
sentado pelo jornalista Vinícius Mota, 
por seus 90 anos dedicados à democra-
cia e ao jornalismo sério e informativo; 
o Dr. Eduardo Sakai, que prestou uma 
homenagem às vítimas dos desastres 
no Japão; Dr. Adriano Albano For-
ghieri, presidente da APCD, e a Drª. 
Lucy Dalva Lopes Mauro.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, Deputado Estadual Barros 
Munhoz, encerrou a cerimônia, re-
forçando seus laços com a categoria 
e com o presidente do CROSP, Dr. 
Emil Razuk, “exemplo de civilidade, 
patriotismo e honradez”.

Na sessão solene, os Três Tenores 
do Brasil deram uma apresentação.  
Um coquetel, oferecido pelo Banco 
do Brasil, foi servido aos convidados 
no hall monumental da Assembleia 
Legislativa.
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• AUTORIDADES PRESENTES NA SOLENIDADE DE POSSE DA 
NOVA DIRETORIA DO CROSP

• Drª. Vera Lúcia Louzada Ferreira, Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas

• Dr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, Presidente do Conselho Regional de Odontologia da Bahia

• Dr. Arnaldo de Almeida Garrocho, Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais

• Drª. Franca Arenari Conselheira do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais

• Dr. Mário Hélio Souza Ramos, Diretor do Bradesco

• Dr. Paulo Rios, Delegado da Assessoria Oficial Civil da Assembleia Legislativa

• Prof. Dr. Rodney Garcia Rocha, Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo - USP

• Drª. Rosemeire Ruiz Fernandes De Castro, Presidente da  APCD Regional de Pinheiros

• Dr. José Mario Anselmo, Presidente da APCD Regional do Ipiranga

• Drª. Denise Cavalieri, Presidente da APCD Regional da Vila Mariana

• Dr. João Jose Gitti, Presidente da APCD Regional de Santo André

• Dr. Airton Gottardo, Presidente da APCD Regional Pirituba/Perus

• Dr. Luiz Fernando Moura Bonadia, Presidente da APCD Regional do Cambuci

• Dr. Roberto Miguita, Presidente da APCD Regional de São Miguel Paulista

• Dr. Seigi Nishikawa, Presidente da APCD Regional do Butantã

• Dr. Paulo Vianna Mesquita, Tesoureiro da APCD CENTRAL

• Dr. José Luiz Negrinho, Presidente do Core da APCD Central

• Dr. Luiz Lincoln Cristiano Costa, 1º Vice-Presidente da APCD Regional do Butantã

• Dr. Juscelino Kojima, 1º Vice-Presidente da APCD Central

• Dr. Francisco Angelo Biagioni 1º Vice-Presidente da APCD Regional de São Bernardo do Campo

• Dr. José Elias Dias, 2º Vice-Presidente da APCD Regional da Vila Maria

• Dr. Marco Antonio Rocco, Tesoureiro da APCD Regional da Casa Verde

• Drª. Celi de Fátima Rodrigues Rocco, 1º Vice-Presidente da APCD Regional da Casa Verde

• Drª. Selma Goncalves de Oliveira A. Marques, 1º Vice-Presidente da APCD Regional do Ipiranga

• Drª. Maria da Candelária Soares, Coordenadora da Área da Saúde Bucal da Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde

• Drª. Odette Mutto, Membro da Comissão Eleitoral da APCD Central

• Drª. Eurica Yanagimori, Delegada da Seccional de Osasco 

• Dr. Ziró Yanagimori, Tesoureiro da ABCD

• Dr.  Argeu De Lorenzo, Delegado da Seccional de Santo Amaro

• Sr. Wanderley Antonio Laporta, Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

• Drª. Moema Bersano Carlos, Diretora do Conselho Regional de Fármacia de São Paulo

• Prof. Dr. José Cássio Almeida Magalhães, Coordenador da Faculdade de Odontologia da Universidade Camilo Castelo Branco - UNICASTELO

• Drª. Elza Maria Santos Carli, Presidenta do I.E.A - Instituto de Estudos Adoci

• Dr. Augusto Barros Biagi, Diretor da Dabi Atlante Ind. Med. Odontológica

• Dr. José Silvestre, Presidente da Associação Brasileira de Odontologia - Seção São Paulo

• Dr. Nilsom Tenório Medina de Albuquerque, Tesoureiro Geral da Associação Brasileira de Odontologia - Seção São Paulo

• Dr. Carlos Alberto Izzo, Secretário Geral do Sindicato dos Médicos de São Paulo

• Drª. Vanessa Terriello, Representando a Faculdade de Odontologia da Universidade Ibirapuera - UNIB

• Sr. Wilson Roberto Vilas Boas Antunes, Conselheiro do Conselho Regional de Economia - 2ª Região de São Paulo

• Prof. Drª. Elaine Cristina Escobar, Coordenadora do Centro Universitário das Faculdade Metropolitanas Unidas - FMU

• Dr. Nobono Takemoto, Diretor Tesoureiro Seccional Sul - Santo Amaro

• Dr. Silvio Jorge Cecchetto, Presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas -  Nacional

• Dr. Maurílio Silvério, Membro da Conselho Deliberativo da APCD Central

• Drª. Simone Soares Petrone, 1ª Secretária da APCD Central
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• Dr. Nadyr Cassiano, 2º Vice-Presidente da APCD da Baixada Santista

• Dr. José Ricardo Thirso Lessa, Membro do Deliberativo da ABO

• Dr. Marcio de Alencar Mollo, Coordenador da Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes - UMC

• Dr. Antonio Wilson de Alencar Ferreira, Membro do Deliberativo da APCD Seccional Jacareí

• Dr. Luciano Wagner Ribeiro, Diretor do Depto. Científico da Ortopedia Funcional dos Maxilares da APCD Central

• Dr. Rubens Sebastião Orlandi, Presidente da Associação Odontológica da Prefeitura de São Paulo

• Sr. Udine Verardi, Assessor do Deputado Antonio Salim Curiati

• Drª. Maristela Giusti, Advogada da Associação Brasileira de Odontologia - Nacional

• Jornalista Sra. Marilei Schiavi, Diretora da Radio Metropolitana de Mogi das Cruzes

• Dr. José Ângelo Capello Fonseca, Presidente da Comissão Eleitoral do CROSP

• Prof. Dr.  João Grimberg, Cônsul da Letonia

• Dr.  Rodolfo Candia Alba Junior, Presidente da Conexão

• Dr. Sergio Nakazone Junior, Presidente da  BFCOC

• Dr.  Luiz Fernando Lobo Leandro, Diretor da  Associação de Buco Maxilo Facial 

• Dr.  Sergio P. Terçarolli, Diretor Secretario da Confederação Brasileira da O.F.M

• Dr.  João Toledo, Diretor da E.A.P da APCD BAURU

• Dr.  Rene Luiz de Santos, Coronel do Hospital Militar de Area de São Paulo

• Dr.  Edmilson Ramos, Presidente do Nucleo dos Cirurgiões Dentistas do Ipiranga 

• Dr. Ruberval Ramos Castello, Diretor CRECISP

• Dr. Marco Antonio Carvalho de Lima, Supervisor de Saúde do Campo Limpo da Prefeitura de São Paulo

• Dr.  Iramir Bastos Gomes,  Diretor da Associação Odontologiaca 

• Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Tesoureiro do Conselho Federal de Odontologia

• Dr. Ericson Leão Bezerra, Conselheiro do Conselho Federal de Odontologia

Posse do novo presidente da Anvisa

O farmacêutico Dirceu Barbano assu-
miu dia 11 de maio o cargo de diretor-
-presidente da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária.

Em seu discurso, Barbano afirmou 
que pretende agilizar o registro de medi-
camentos considerados essenciais para o 
sistema público de saúde e para a socie-
dade. Dirceu participou da criação e im-

plantação do programa Farmácia Popular, 
coordenou os departamentos de Assistên-
cia Farmacêutica e Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde e também foi secretário municipal 
de Saúde das prefeituras de Ibaté e São 
Carlos, em São Paulo. O advogado e espe-
cialista em Biossegurança, Jaime Oliveira, 
assumiu como diretor da agência.

O presidente do CROSP, Dr. Emil 
Razuk, ministrou, dia 30 de março, uma 
palestra sobre Odontologia Hospitalar 
no seminário “VI Curso de Odontologia 
Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês”. A 
coordenação do curso foi dos Drs. Alfre-
do Salim Helito e Luiz Carlos Maganello 
Souza e a organização, dos Drs. Luiz Mar-
celo Sêneda e Daniel Negrele.

O evento, dividido em 8 encontros, 
vai se estender até novembro nas instala-
ções do IEP – Instituto de Ensino e Pes-
quisa do Hospital Sírio-Libanês.

Dr. Emil Razuk dá palestra no 
Hospital Sírio-Libanês

As principais autoridades médicas e 
da Odontologia do país integram a pro-
gramação oficial. O curso aborda a avalia-
ção pré-operatória, aspectos éticos e legais 
como anestesias em consultórios, aborda-
gem na gravidez e de pacientes psiquiá-
tricos, hipertensos, em UTIs, asmáticos e 
com doenças infecciosas.

A programação completa assim como 
informações de como se inscrever estão 
no site oficial do curso: www.hospitalsi-
riolibanes.org.br. 

O Ministro Padilha destacou que no 
primeiro trimestre do ano (na interini-
dade), a ANVISA autorizou 73% mais 
genéricos em comparação ao mesmo 
período do ano passado, o que demons-

tra a garra com que os temas atinentes à 
Agência serão trabalhados. O CROSP foi 
representado pela secretária Drª. Maria 
Lucia Zarvos Varellis.

HOMENAGEM
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CROSP homenageou colegas indicados 
pelas seccionais da capital com a 

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

de solenidades para homenagear os cole-
gas que se destacaram no ano de 2010, 
por sua dedicação à Odontologia. O 
Conselho acredita que a entrega da Co-
menda e Medalha Tiradentes a cirurgiões-

-dentistas, os quais, no seu exercício pro-
fissional elevaram o conceito da classe, é 
um reconhecimento e um dever.

Os nomes são escolhidos por indica-
ção dos delegados do CROSP da respec-
tiva seccional, das APCDs, dos sindicatos 
de Odontologia, das faculdades de Odon-
tologia e das Uniodontos. O Conselho 

Regional de Odontologia de São Paulo 
parabeniza todos os laureados pelo exem-
plo que poderão se tornar a todos os que 
veem na profissão uma forma de levar 
saúde e qualidade de vida à população de 
São Paulo. A seguir, fotos da solenidade de 
entrega da mais alta comenda do CROSP, 
a Medalha Tiradentes.
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Em comemoração aos 47 anos 
dos Conselhos de Odontolo-
gia, o CFO promoveu uma ce-

rimônia solene no dia 16 de abril, no 
hotel Windsor Barra, no Rio.

Além de todo o plenário federal e 
dos presidentes e conselheiros de to-
dos os 27 Conselhos Regionais, mar-
caram presença diversas autoridades 
da Odontologia e políticos regionais e 
nacionais, com destaque para o minis-
tro da Educação, Fernando Haddad, e 
o coordenador nacional de Saúde Bu-
cal do Ministério da Saúde, Dr. Gil-
berto Pucca.

Na evento, foram homenageadas 
sete personalidades que vêm se des-
tacando por seu trabalho em prol da 

»» Também participou da cerimônia, 
o Ministro da Educação, Fernando 

Haddad, esposo da Drª. Ana Estella

Profª. Drª. Ana Estella Haddad, 
indicada pelo CROSP,é homenageada pelo CFO

Odontologia e da saúde bucal da po-
pulação brasileira, dentre elas, Drª. Ana 
Estella Haddad, que recebeu o prêmio 
na categoria “Mérito odontológico na-
cional no campo do desempenho social 
e político” (indiscutível importância no 
cenário político da saúde pública do 
governo federal, desenvolvendo ativi-
dades que elevam a Odontologia a um 
patamar de destaque e referência).

“A medalha é um importante reco-
nhecimento. Sinto-me honrada, ainda 
mais sendo homenageada junto a pro-
fissionais com trajetórias tão nobres”, 
declarou Ana Estella Haddad. Foi re-
alizada, ainda, a cerimônia de entrega 
do Prêmio Brasil Sorridente/Conse-
lhos de Odontologia aos municípios 

»» Drª. Ana Estella Haddad recebe 
homenagem das mãos do presidente do 

CFO,  Ailton Diogo Morilhas Rodrigues

vencedores.
O Ministro Fernando Haddad elo-

giou, na ocasião,  a política de saúde 
bucal desenvolvida nos últimos anos 
e sublinhou os esforços do CFO, em 
conjunto com as demais entidades na-
cionais da Odontologia, na consolida-
ção de melhores serviços de saúde bucal 
em nível nacional.

“O Brasil tem muito a agradecer 
à Odontologia pela quantidade e pela 
qualidade da produção científica que 
é feita atualmente no país”, declarou o 
ministro.

HOMENAGEM
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Os cirurgiões-dentistas reelegeram 
para o biênio 2011-2013 a atual diretoria 
do CROSP. No segundo turno, a chapa 1, 
encabeçada pelo presidente Dr. Emil Adib 
Razuk, recebeu 25.072 votos, 58,18% do 
total. A chapa 2 recebeu 16.696 votos, 
38,7% do total.

Dr. Razuk explica que uma das suas 
prioridades será a relação entre os cirurgi-
ões-dentistas e os planos de saúde odon-
tológicos. “Os honorários oferecidos pelas 
operadoras são aviltantes. Não é possível 
manter a assistência nessas bases”, afirma.

A chapa 1 venceu as eleições com o 
propósito de continuar o trabalho de lutar 
pelos direitos inalienáveis do cirurgião-
dentista e pela valorização da Odonto-
logia. Esse trabalho pode ser mensurado 
pelas conquistas das últimas gestões que 
superaram as funções legais atribuídas 
para a autarquia de normatização, fisca-
lização do exercício profissional e defesa 
da ética, que são a razão da existência dos 
Conselhos de Odontologia.

A chapa vencedora se estrutura para 
construir a Odontologia em todo o Esta-
do de São Paulo, atuando na capital, no 
interior e na Grande São Paulo em favor 
dos cirurgiões-dentistas, sejam eles do seg-
mento privado ou público.

O histórico dos profissionais é extenso 
por suas atuações pela aprovação de leis 
favorecendo a saúde pública do Estado, 
atuando em serviços público e privado, 
na Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD), nas três esferas go-
vernamentais, na docência e em outras 
entidades odontológicas, com o objetivo 
de fortalecer a categoria, assegurando o 
cumprimento do exercício profissional, 
com fortes princípios éticos e morais.

vence as eleições do CROSP com 58,18% dos votos
Chapa 1 “Seriedade, Trabalho e Transparência”

ELE IÇÃO

Propostas para o biênio 2011-2013

• Fortalecimento da Comissão Estadual 
de Convênios e Credenciamentos
• Lutar pela continuidade da expansão 
dos serviços públicos odontológicos
• Reivindicar melhores salários e condi-
ções de trabalho para os cirurgiões-den-
tistas, defendendo a isonomia salarial 
com os médicos
• Realização de novos cursos sobre 
“Como trabalhar com convênios com efi-
ciência e resultado” 
• Expandir a luta pela diminuição da car-
ga tributária
• Melhoria das condições de atendimen-

to ao cirurgião-dentista, com expansão 
da informatização
• Garantia da manutenção do seguro de 
vida aos inscritos
• Descontos em laboratórios para realiza-
ção de exames
• Implantação e funcionamento das 30 
Câmaras Técnicas de Especialidades e 
Habilitações
• Lutar para que as habilitações de Acu-
puntura, Homeopatia e Hipnose sejam 
reconhecidas como especialidades
• Manter a luta contra a abertura de no-
vas faculdades de Odontologia

• Lutar contra a publicidade irregular na 
mídia e em sites de descontos coletivos
• Aprofundar a parceria com a APCD e 
sindicatos 
• Manter a luta pela expansão e vigilância 
sanitária da fluoretação das águas 
• Expansão das ações de projeção da 
Odontologia na mídia
• Continuidade e expansão do programa 
e concurso “A Saúde Bucal”
• Ampliação das ações sociais de distri-
buição de material educativo sobre cân-
cer bucal, fissuras lábio-palatais e cuida-
dos preventivos em saúde bucal
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 O Dr. Emil Adib Razuk recebeu, em reunião realizada em 30 de 

maio, no gabinete da presidência do CROSP, os representantes do SINDIO-

DONTO – Sindicato dos Odontologistas de Santos - Dr. Fábio Batista, Pre-

sidente da ACDBS (Associação dos Cirurgiões-Dentistas da Baixada San-

tista) - Dr. Braz Antunes, Presidente do Conselho de Regionais (CORE) da 

APCD  - Dr. José Luiz Negrinho, Dr. José Mário de Matos Baldo – Delegado 

da Seccional do CROSP de Santos e Dr. Ésio D’Alacqua.

Representantes do SINDIODONTO 
reúnem-se com o CROSP

Foi realizada no dia 20 de se-
tembro, na Câmara dos De-
putados, audiência pública 

para discutir a consulta pública da 
ANVISA, que determina que apenas 
as autorizadas possam realizar a ma-
nutenção de todos os equipamentos 
dos consultórios dentários. A audiên-
cia pública, solicitada pelo Deputado 
Federal Eleuses Paiva à Comissão de 

Manutenção dos equipamentos: Câmara dos Deputados 
discute resolução da ANVISA em audiência pública

Seguridade Social, foi uma reivin-
dicação das lideranças odontológi-
cas, dentre as quais o presidente do 
CROSP, Dr. Emil Adib Razuk.

Dr. Razuk argumenta que é total-
mente inviável tal proposta da AN-
VISA, que além de ferir o Código de 
Defesa do Consumidor, criando uma 
reserva de mercado, prejudica o an-
damento dos tratamentos dentários, 

principalmente em cidades longe dos 
grandes centros, onde ficam as auto-
rizadas.

A justificativa para a audiência 
pública era a de que a centralização 
de todos os equipamentos em poucos 
fabricantes está descolada da realida-
de socioeconômica do país e descon-
sidera a extensão territorial do Brasil, 
dificultando o trabalho dos cirurgi-

ões-dentistas.
Dr. Emil Razuk entende que as 

exigências da ANVISA só têm sentido 
para equipamentos da complexidade 
tecnológica como os aparelhos radio-
lógicos e de imagens. “Já centralizar 
a manutenção em poucas autorizadas 
para cadeiras e aparelhos de profilaxia 
é um absurdo”, critica ele. 

»» Dr . Emil Razuk fala sobre 
a proposta da ANVISA na 

Câmara dos Deputados

»» A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara era presidida 

pelo Deputado Eleuses Paiva



16

O presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, o conse-
lheiro Dr. Marco Antonio 

Manfredini e a secretária Drª. Maria 
Lucia Zarvos Varellis foram à Brasília 
pedir apoio aos deputados federais para 
aprovação dos projetos de lei de inte-
resse da Odontologia que estão em tra-

Conselho vai ao Congresso Nacional 
em favor da Odontologia

mitação no Congresso Nacional.
No dia 18, os representantes do 

CROSP e o Dr. Ezio Bruzadin parti-
ciparam de uma audiência no gabinete 
da presidência da Comissão de Defesa 
do Consumidor, em uma reunião com 
o Deputado Federal Roberto Santiago. 
O parlamentar deu apoio geral e irres-

trito à aprovação dos projetos.
No dia seguinte, Dr. Emil Razuk e 

os conselheiros Drª. Maria Lucia Va-
rellis e Dr. Marco Antonio Manfredi-
ni, além do Dr. Ezio Bruzadin, parti-
ciparam de outra audiência, dessa vez 
com o Deputado Vicentinho, também 
favorável às propostas apresentadas 

pelos representantes da Odontologia. 
“Os conselhos profissionais têm fun-
damental relevância para a sociedade, 
pois suas ações garantem a primazia na 
oferta dos serviços e proporciona à po-
pulação mais segurança”, comentou o 
deputado.

»» O Deputado Federal Geraldo Thadeu também recebeu 
os representantes da Odontologia

»» O Deputado Federal Vicentinho em seu gabinete com lideranças, 
ouviu as reinvindicações da categoria

»» O Deputado Mauro Nassif em audiência com 
lideranças da Odontologia

»» Lideranças da categoria encontram-se com o 
Deputado Federal Roberto Santiago

PROF ISSÃO
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A juíza federal substituta, Drª. 
Adriana Freisleben de Za-
netti, da 5ª. Vara Criminal 

de São Paulo, determinou, em sua 
sentença à ação do Dr. Emil Adib Ra-
zuk, que o presidente do Sindicato dos 
Odontologistas do Estado de São Paulo, 
Dr. Pedro Petrere, se retratasse de calú-
nias contra o presidente do CROSP. A 
magistrada entendeu que o Dr. Petrere 
imputou falsamente ao Dr. Emil práti-
cas de conduta criminosa.

Dr. Emil Razuk, em mandado de 
segurança impetrado pelo SOESP, 
foi acusado de “apropriação indébita” 
por ocasião da realização do concurso 
público para os fiscais do Conselho. 
Interrogado em juízo, Dr. Petrere afir-
mara jamais ter sugerido que o pre-
sidente  do CROSP tenha cometido 
qualquer delito por “ter a maior esti-
ma e consideração pelo Dr. Emil Adib 
Razuk”. Segundo Petrere, a “acusação 
absurda” foi incluída no mandado in-
devidamente por sua advogada. Ele 
alega não ter lido a petição nem tam-
pouco assinado-a e que “tem a melhor 
imagem possível do Dr. Emil”.

A juíza Dra. Adriana Freisleben de 
Zanetti concluiu, ao longo da instru-
ção processual, que o Dr. Pedro Petre-
re pôde sim ter agido de modo culposo 
por não ter acompanhado com cautela 
os termos da petição. A magistrada o 
absolveu, entretanto, por não ter en-
tendido dolo em atingir consciente-
mente a honra do Dr. Emil Razuk.

Presidente do SOESP se retrata em juízo 
e diz que Dr. Emil Razuk é pessoa honesta, por quem 
tem a maior estima, respeito e admiração

JUST IÇA

»» Sentença da juíza federal substituta 
Drª. Adriana Freisleben de Zanetti, da 5ª. 

Vara Criminal de São Paulo, à ação im-
petrada pelo CROSP contra o presidente 

da SOESP, Dr. Pedro Petrere
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• Em dezembro de 2008, o CROSP publicou edital convocando a 

realização de Prova de Seleção Pública;

• Segundo o Edital 01/2008 as provas da Seleção Pública se rea-

lizaram no dia 19.04.2009 pela VUNESP-Fundação para o Vestibular 

da Universidade Estadual Paulista, entidade de ilibado e inquestioná-

vel conceito;

• Em razão da convocação e abertura do processo de Seleção Pú-

blica, o Presidente do SOESP-Sindicato dos Odontologistas do Estado 

de São Paulo, Dr. Pedro Petrere, em 13.04.2009, impetrou mandado 

de segurança questionando o regime jurídico de contratação previs-

to no edital da Seleção Pública, que é o da CLT;

• Vale dizer que o regime jurídico de contratação da CLT previsto 

no edital de convocação da Seleção Pública se deve por disposição 

legal, uma vez que tal regime está expressamente previsto no artigo 

24 da Lei 4.324/64 (lei que cria o CROSP), mas, e principalmente, 

pelo fato de não existir lei federal criando cargos na autarquia, o 

que torna inviável a realização de “concurso público” no âmbito do 

CROSP, apesar de ter solicitado quatro vezes, por ofícios entregues 

no Palácio do Planalto nos oito anos do mandato do Presidente Lula;

• Nesse mandado de segurança, além de questionar o regime 

de contratação, o Presidente do SOESP, Dr. Pedro Petrere, acusou o 

Presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, de enriquecimento ilícito, 

o que, na ótica do Direito Penal, é uma acusação de conduta crimi-

nosa a uma pessoa que sabe não ter praticado crime algum, ou seja, 

é CALÚNIA (o pagamento das inscrições e prova de seleção foi feito 

diretamente em nome da VUNESP);

• Em vista de tal acusação absurda à honestidade e à honra 

do Dr. Emil Adib Razuk, a Assessoria Jurídica do CROSP ofereceu 

QUEIXA-CRIME pela prática, em tese, do crime de CALÚNIA contra a 

pessoa do Presidente do SOESP, Dr. Pedro Petrere;

• A ação penal (queixa-crime) foi distribuída à 5ª Vara Federal 

Criminal da capital no dia 06.11.2009, cuja Juíza é a Doutora Adria-

na Freisleben de Zanetti;

• No dia 10.09.2010 a Juíza recebeu a queixa-crime, afastando 

todos os argumentos de defesa prévia oferecidos pelo Presidente 

do SOESP, Dr. Pedro Petrere, dando, portanto, início à ação penal 

pública;

• É importante notar que já em sua defesa prévia escrita, o Dr. 

Pedro Petrere, disse o seguinte: 

“NADA TEM CONTRA A PESSOA DO DR. EMIL ADIB RAZUK. 

MUITO PELO CONTRÁRIO! O ACUSADO DECLAROU, EM ALTO 

E BOM TOM, NA PRESENÇA DO AUTOR E SEUS ADVOGADOS, 

DA DD. MAGISTRADA DESSA VARA, BEM COMO DO REPRE-

SENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUE ADMIRA 

EM GRAU EXTREMO TODA A VIDA PROFISSIONAL DO AUTOR 

E SABE QUE É UM HOMEM HONESTO E HONRADO DIGNO DA 

REPRESENTAÇÃO DA CLASSE PERANTE O CONSELHO REGIO-

NAL DE ODONTOLOGIA.”

• Após realizadas quatro audiências, sendo uma de tentativa de 

conciliação, e as demais de instrução e julgamento, a Juíza Adriana 

Freisleben de Zanetti, ouviu as testemunhas de acusação e de defesa, 

interrogou o réu, Dr. Pedro Petrere, e tomou o depoimento do autor, 

Dr. Emil Adib Razuk;

• No dia 11.05.2011, em sentença, a Juíza Adriana Freisleben de 

Zanetti, ainda que tenha absolvido o réu da pena prevista no artigo 

138 do Código Penal (que é de seis meses a dois anos de deten-

ção e multa), DETERMINOU a publicação da sentença nos jornais do 

CROSP e do SOESP;

• E assim determinou a Juíza Adriana Freisleben de Zanetti, uma 

vez que no interrogatório tomado do Dr. Pedro Petrere, este reco-

nheceu e afirmou perante a Juíza se tratar o Dr. Emil Adib Razuk de 

pessoa honesta, tendo o réu agido de modo CULPOSO. Conforme 

expressamente consta da decisão cuja íntegra, em virtude de deter-

minação judicial a respeito, ora se transcreve para conhecimento de 

todos:

JUST IÇA
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JUST IÇA

O Ministério Público Federal opinou pela absolvição do QUERELADO, 

dizendo das parcas provas da materialidade do delito, bem como da 

ausência de prova do elemento subjetivo necessário à caracteriza-

ção do delito de calúnia. Relatei o necessário. DECIDO. Analisando 

atentamente os fatos apurados ao longo da instrução probatória, 

concluo pela ausência de ânimo subjetivo na conduta do QUERE-

LADO. Com efeito, como bem ressaltou o Ministério Público Fede-

ral, em suas alegações finais, a peça que continha as manifestações 

caluniosas não fora assinada pelo QUERELADO, mas tão-somente 

pela advogada da causa. No ponto, ressalto que a advogada, em de-

poimento, disse não ter sido instruída pelo QUERELADO a fazer ale-

gações referentes à suposta irregularidade de apropriação indébita, 

afirmando ter escrito o que contou do petitório por “interpretação 

jurídica” dos fatos levados ao Judiciário cível. 

PEDRO ORLANDO PETRERE JUNIOR, interrogado em juízo, afir-

mou “ter a maior estima e consideração pelo Dr. EMIL ADIB 

RAZUK”, dizendo jamais ter sugerido que o Dr. EMIL tenha co-

metido algum delito, que a intenção da ação civil em tela era 

apenas questionar os critérios do concurso público, que o teor 

do aditamento do mandato de segurança, que fazia referência 

à suposta apropriação indébita foi uma “acusação absurda” 

realizada pela advogada, esclarecendo ainda que ele, PEDRO 

ORLANDO, não viu essa petição e tampouco a assinou, que 

tem a “melhor imagem possível” acerca do Dr. EMIL, dentre 

outras afirmações similares proferidas por PEDRO na referida 

audiência. O delito de calunia exige, para configuração, prova cabal 

de que o autor do crime agiu com dolo. Ao longo da instrução 

processual este Juízo conclui que pode, sim, ter agido PEDRO 

de modo culposo, deixando de acompanhar com cautela os 

termos da petição. Esse Juízo não se convenceu, porém, ter agido 

ele com dolo, vale dizer, com vontade consciente dirigida à finalida-

de de macular a honra objetiva do QUERELANTE. Motivos pelo que 

a absolvição é medida que se impõe. DISPOSITIVO Julgo IMPROCE-

DENTE a ação penal e ABSOLVO PEDRO ORLANDO PETRERE JUNIOR, 

com fundamento no inciso III do art. 386 do Código de Processo 

Penal. Determino seja o teor dessa sentença publicado na pró-

xima edição dos seguintes periódicos: JORNAL DO SINDICATO 

DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO e JORNAL 

NOVO CROSP. Oficie-se, para cumprimento. Publique-se. Registre-

-se. Intimem-se. São Paulo, 11 de maio de 2011. Adriana Freisleben 

de Zanetti – Juíza Federal Substituta.”

“AÇÃO PENAL PRIVADA 0013273-93.2009.4.03.6181

QUERELANTE: EMIL ADIB RAZUK

QUERELADO: PEDRO ORLANDO PETRERE JUNIOR

SENTENÇA

PEDRO ORLANDO PETRERE JUNIOR, qualificado nos autos e 

processado como incurso no delito de calúnia ante a alegação 

do QUERELANTE EMIL ADIB RAZUK de que o QUERELADO PE-

DRO ORLANDO imputou-lhe falsamente a prática de conduta 

criminosa ao interpor o Mandado de Segurança referido na 

inicial. Em audiência preliminar, houve proposta de concilia-

ção, havendo o querelado se comprometido a publicar retrata-

ções, cujo texto seria condicionado à aprovação do querelado 

em audiência posterior. Tal composição não restou frutífera, 

eis que EMIL ADIB RAZUK não considerou satisfatório o teor 

da retratação, que seria publicada em jornais da categoria. Ao 

longo da instrução processual colheram-se o depoimento das tes-

temunhas, interrogou-se o QUERELADO e ouviu-se o OFENDIDO. 

Em alegações finais o QUERELADO propugnou pela condenação do 

QUERELANTE no delito de calúnia. A defesa do QUERELADO disse 

não ter havido dolo na conduta, pedindo a absolvição. 
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O Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo esteve presente, em 
2010, no congresso da American Dental 
Association - ADA, em Orlando - Fló-
rida, para firmar parceria em prol da 
saúde bucal. As tratativas tiveram início 
no ano de 2007 e puderam ser finaliza-
das, graças à perseverança do presiden-
te da autarquia, Dr. Emil Adib Razuk, 
e da sensibilidade de Michael  J. Barry, 
gerente de Negócios Internacionais e 
Comunicação da ADA. A parceria foi 
firmada em face da magnitude do pro-
grama e concurso “A Saúde Bucal”, que 
já havia sido apresentado anteriormente. 

O Sr. Michael J. Barry trabalhou in-
cessantemente para que fossem cedidos 
ao CROSP, gratuitamente, os direitos de 
exibição e distribuição dos filmes edu-
cativos com a finalidade de ser utiliza-
do como ferramenta educacional para o 
programa, desenvolvido nas escolas de 
ensino fundamental, alertando o públi-

No primeiro dia do 30º Congres-
so Internacional de Odontologia de 
São Paulo, o CROSP realizou no 1º 
andar do ExporCenter Norte seu I 
Simpósio. O presidente da autarquia, 
Dr. Emil Adib Razuk, abriu o evento 
com uma apresentação sobre as ativi-
dades do Conselho, os benefícios que 
são oferecidos aos inscritos, como o 
seguro de vida. 

Reproduzindo a série de cursos 
que vem sendo ministrados por pro-

co-alvo quanto à importância da saúde 
bucal para a saúde geral.

Duas reuniões foram realizadas du-
rante o 151° Congresso da ADA: a pri-
meira no dia 8 e a segunda no dia 10 
de outubro, as quais contaram com a 

I Simpósio do CROSP no CIOSP

CROSP sela parceria com a ADA para programa 
socioeducativo

O CROSP no 30  º Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo 

»» À esquerda, em pé: Dr. Rogério Adib 
Kairalla, Dr. Marco Antonio Manfredini, 

Dr. Marco Antonio Rocco, Drª. Eunice 
Cristina Gardieri. Sentados:  Dr. Ideval 

Serrano, Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis 
e Srª. Briana Murdoch – representante 

da American Dental Association

»» No alto, o presidente da ADA, 
Dr. Ray Gist, acompanhado de seu 

antecessor, Dr. John Findley

participação do Dr. Emil Adib Razuk, 
da conselheira Drª. Maria Lucia Zarvos 
Varellis e do Sr. Michael J. Barry.

No dia 31 de janeiro deste ano, du-
rante o 29º CIOSP, foi feita a entrega 
oficial do contrato de parceria entre as 

fissionais e conselheiros do CROSP 
há mais de um ano, o seminário abor-
dou temas de interesse da categoria, 
como os convênios e credenciamentos 
às operadoras de saúde; os principais 
aspectos que afligem os recém-forma-
dos, esclarecendo dúvidas de quem 
está entrando no mercado de trabalho 
agora; e orientações sobre tributos em 
Odontologia e sobre aspectos éticos 
com perguntas e respostas.

duas entidades, à Srª. Briana Murdch, 
que entregou em mãos o documento à 
Srª. Kathleen T. O´Loughlin – diretora 
Executiva e COO da American Dental 
Association.
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No dia 31 de janeiro, às 18 horas, 
foi realizado no estande do CROSP 
no 29º CIOSP, o sorteio de um con-
sultório doado pela Dabi Atlante, 
um kit cirúrgico de implantes, kit de 
chaves de prótese completo e 50 im-
plantes da linha “Full Osseointegra-
tion” doado pelo Instituto Conexão 
e um conjunto para atendimento de 
emergência e suporte básico de vida, 
doado pela Dentoflex.

Aos premiados, o  CROSP deseja 
muitas felicidades e um bom uso dos 
prêmios. À Dabi Atlante, Conexão 
e Dentoflex, o Conselho agradece a 
cessão dos prêmios e destaca o mara-
vilhoso trabalho que vem sendo de-
senvolvido por parte de seus dirigen-
tes e louvar a iniciativa de oferecer 
os prêmios aos cirurgiões-dentistas, 
prestigiando desta forma a categoria.

CROSP sorteou 
consultório doado pela 
Dabi Atlante

Conheça as vencedoras do sorteio 
da Dabi, Dentoflex e Conexão

C IOSP

 

 

 

 O CROSP fez o lançamento oficial de seu novo site na ocasião do 

CIOSP. O site, reformulado, facilita a navegação e dispõe de notícias sobre 

a Odontologia e serviços para os inscritos.

O profissional poderá consultar temas sobre questões éticas e jurídicas, 

além das atividades do Conselho.

Visite o site do CROSP: www.crosp.org.br

Site oficial do Conselho foi 
lançado também no CIOSP

Nome / CRO Prêmio Doadora

Drª. Maria Apa-
recida Jacomini 
CROSP 21914 

Consultório Dabi Atlante

Drª. Simone 
Nunes Dutra 
CROSP 47260

Kit cirúrgico de 
implantes

Conexão

Drª. Vena Lee 
CROSP 28087

Conjunto para 
atendimento de 

emergência
 Dentoflex

»» Drª. Simone Nunes Dutra, sorteada com o kit cirúrgico de implantes, recebe 
prêmio do representante da Conexão, Sr. João Vaiano

»» A partir da esquerda: Gilberto A. Moscardo, da Dentoflex, Drª. Maria Lucia Zarvos 
Varellis, Dr. Rodolfo Candia Alba Jr., da Conexão, Drª. Eunice Cristina Gardieri,  

Augusto Biazi, da Dabi Atlante,  Dr. Claudio Miyake e Dr. Ideval Serrano
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O seguro de vida Caixa Segu-
ros, oferecido pelo CROSP, 
só é válido a partir da zero 

hora do dia seguinte ao pagamen-
to da anuidade do CROSP. É muito 
importante aos inscritos do Conse-
lho atentarem para essa informação, 
que está impressa no verso do boleto 
da anuidade que todo inscrito recebe 
no começo do ano (veja ao lado), se 
quiserem que seus familiares tenham 
direito a esse benefício. 

O CROSP tem recebido muitas 
ligações com essas dúvidas tanto dos 
colegas quanto de seus familiares.

O Conselho é a única entidade de 

classe que oferece essa vantagem aos 
seus inscritos. O valor do seguro, se 
contratado na iniciativa privada, seria 
muito maior que o valor da anuidade 
do CROSP. 

Seguro de vida oferecido pelo CROSP vale a partir 
do dia seguinte ao pagamento da anuidade

BENEF ÍC IO

Faixa Etária
Morte Natural Inv.Permanente 

Acidente
Morte Acidental

14 a 34 20.000,00                                 40.000,00                                 Banco do Brasil 176,16          Banco do Brasil 14,68             

16 a 35 20.000,00                                 40.000,00                                 Caixa Econ. Federal 246,36          Caixa Econ. Federal 20,53             

35 a 39 20.000,00                                 40.000,00                                 Banco do Brasil 232,32          Banco do Brasil 19,36             

36 a 40 20.000,00                                 40.000,00                                 Caixa Econ. Federal 281,40          Caixa Econ. Federal 23,45             

40 a 44 20.000,00                                 40.000,00                                 Banco do Brasil 299,76          Banco do Brasil 24,98             

41 a 45 20.000,00                                 40.000,00                                 Caixa Econ. Federal 357,48          Caixa Econ. Federal 29,79             

45 a 49 20.000,00                                 40.000,00                                 Banco do Brasil 416,64          Banco do Brasil 34,72             

46 a 50 20.000,00                                 40.000,00                                 Caixa Econ. Federal 419,28          Caixa Econ. Federal 34,94             

50 a 54 20.000,00                                 40.000,00                                 Banco do Brasil 611,52          Banco do Brasil 50,96             

51 a 55 20.000,00                                 40.000,00                                 Caixa Econ. Federal 448,08          Caixa Econ. Federal 37,34             

55 a 59 20.000,00                                 40.000,00                                 Banco do Brasil 877,44          Banco do Brasil 73,12             

56 a 60 20.000,00                                 40.000,00                                 Caixa Econ. Federal 646,08          Caixa Econ. Federal 53,84             

60 a 64 20.000,00                                 40.000,00                                 Banco do Brasil 1.271,04       Banco do Brasil 105,92          

61 a 65 20.000,00                                 40.000,00                                 Caixa Econ. Federal 1.101,00       Caixa Econ. Federal 91,75             

Valor que o inscrito pagaria, se ele fosse adquirir individualmente no Banco do Brasil ou na Caixa 
Econômica Federal o seguro que o CROSP oferece                                    * Em R$

Premio Anual                                               
a Pagar

Premio Mensal                                      
a Pagar

A vigência do seguro de vida é 
do dia 1º de janeiro a 31 de de-
zembro. O CROSP enviará an-
tecipadamente os boletos, em 
dezembro, a fim de os inscritos 
efetuarem os pagamentos an-
tes do término do período de 
cobertura, a exemplo do que é 
feito pela Susep em relação a 
outros seguros
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Em 2 de fevereiro, durante o 29º 
CIOSP, foi realizada uma homenagem 
especial. Numa praça montada em 
frente ao estande do Centenário, cerca 
de 60 associados remidos com mais de 
80 anos foram condecorados com um 

certificado, como forma de reconhe-
cimento pelo empenho e dedicação 
à Odontologia. Entre eles estavam o 
tesoureiro do CROSP, Dr. Francis-
co Couto Mota, o ex-presidente da 
APCD, Dr. Raphael Baldacci Filho, e 

Dr. Francisco Mota, Prof. Dr. Raphael Baldacci e Dr. Jairo Corrêa 
são homenageados no CIOSP

o presidente da SPO, Dr. Jairo Corrêa.
Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis, 

representando o CROSP, congratu-
lou-se com todos os presentes, parabe-
nizando-os por uma homenagem mais 
do que merecida. “Trago o abraço do 

Dr. Emil Adib Razuk e nesta opor-
tunidade enaltecemos o trabalho de 
todos que com certeza marcou e en-
grandeceu a história da Odontologia 
de nosso Estado e do país”.

Dr. Emil Razuk vai a Salto reivindicar isonomia para o cirurgião-dentista
Em reunião dia 20 de maio, em Salto, o 

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, 

esteve em audiência com o Prefeito José 

Geraldo Garcia para reivindicar a isonomia 

salarial dos cirurgiões-dentistas em relação 

aos médicos. Estiveram presentes o secre-

tário de Saúde, Dr. Luis Eduardo Collaço, 

a coordenadora de Saúde Bucal, Drª. Lea 

Junqueira Oliva, o secretário da Administra-

ção, Dr. Carlos Pasti, e o chefe de Gabinete, 

Manuel Nobrega.

Dr. Emil, que parabenizou a administra-

ção pelo empreendedorismo e conquistas  

na área de saúde bucal, enfatizou a ne-

cessidade de a municipalidade reavaliar “o 

equívoco do passado”, quando a categoria 

foi desvinculada da dos médicos. O secre-

tário da Administração, Dr. Carlos Pasti, 

assegurou que irá analisar a solicitação do 

CROSP. 

Dr. Emil Razuk, após a reunião, visitou  

a Clínica Salta Saúde Santa Cruz. Ele elo-

giou o projeto dentro dos padrões preconi-

zados pela Organização Mundial de Saúde 

e de Biossegurança. 

»» A partir da esquerda: Secretário da Saúde, Dr. Luis Eduardo 
Collaço; cirurgião-dentista Dr. Santiago Baptista; cirurgiã-dentista 

Drª. Maria Alice Maestrello; coordenadora de Saúde Bucal, Drª. 
Lea Junqueira Oliva; Prefeito José Geraldo Garcia; presidente do 

CROSP, Dr. Emil Razuk, Secretário da Administração, Carlos Pasti; 
cirurgião-dentista Dr. Antonio Eugenio P. Barbosa; o advogado do 

CROSP, Dr. Amauri, e o Chefe de Gabinete, Sr. Manuel Nobrega 

»» Dr. Francisco Couto Mota »» Prof. Dr. Raphael Baldacci »» Dr. Jairo Corrêa

GERAL
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A nova diretoria da APCD Pinheiros 
tomou posse no dia 15 de abril.  Os novos 
dirigentes são: Dr. Péricles Correa Freitas, 
Drª. Rada El Achkar da Silva e Drª. Ro-
semeire Ruiz F. de Castro. Prestigiaram a 
posse: Drª. Eunice Cristina Gardieri, vdo 
CROSP. Dr. Péricles Correa Freitas, do 
International College of Dentists, Drª. 
Adriana de Barros Pinto, coordenadora 
macro 11, Dr. Ager de Lourenço da SPO, 
Dr. Gilberto Gomes, do CORE, Dr. 
Adriano Albano Forghieri, da APCD, e 
Dr. Silvio Jorge Ceccheto, da ABCD.

GERAL

Diretoria toma posse na APCD-Pinheiros

Com o tema “Qualidade de vida, 
saúde e família”, foi realizado, em Goi-
ânia, o 23º Congresso Brasileiro de 
Odontopediatria. O evento, promovi-
do pela Associação Brasileira de Odon-
topediatria Nacional e realizado pela 
Regional Goiás (Abo-Odontopediatria 
Goiás), aconteceu de 27 a 30 de abril e 
teve a participação de 975 congressistas 
e palestrantes convidados.

A programação científica contou com 

Odontopediatria brasileira homenageia Dr. Emil Razuk
mais de 45 palestrantes, sendo 6 interna-
cionais, trazendo o que há de mais atual 
nas pesquisas que margeiam o atendi-
mento integral à criança. A presença de 
autoridades da Odontopediatria nacional 
e de presidentes de associações de Odon-
topediatria de 10 países da América La-
tina, além da presença do presidente da 
Associação Internacional de Odontope-
diatria, Dr. Eduardo Alcaino (Austrália), 
mostrou a importância que o Congresso 

Brasileiro goza no meio internacional.
Na oportunidade, o Dr. Emil Adib 

Razuk, presidente do CROSP, recebeu 
dois prêmios - o primeiro, uma homena-
gem por ter sido presidente da Associação 
Brasileira de Odontopediatria (ABO), de 
1964 a 1996. O outro, em agradecimen-
to pelo estímulo e apoio à ABO - Regio-
nal Goiás. Recebeu também o título de 
sócio-honorário da ABO regional Goiás.

No dia 30 de abril, a APCD da 
Sáude comemorou os 30 anos de sua 
fundação. Num clima muito agradável, 
o presidente Dr.  Wagner Nascimento 
Moreno e toda a sua diretoria recebe-
ram os convidados que juntos brinda-
ram o aniversário da Regional.

Estiveram presentes pelo CROSP 
as conselheiras Drª. Maria Lucia Zar-
vos Varellis, Drª. Eunice Cristina Gar-
dieri e Drª. Rada El Achkar da Silva. 
Pela APCD, seu presidente, Dr. Adria-
no Forghieri, e pela ABCD, Dr. Silvio 
Cecchetto.

APCD Saúde comemora 30 anos
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Em 7 de abril, realizou-se a solenida-
de de abertura do X Congresso Brasileiro 
de Odontologia para Pacientes com Ne-
cessidades Especiais, em Barretos. Para 
falar sobre a especialidade no Brasil desde 
o seu reconhecimento em 2001 e sobre 

X Congresso de Odontologia 
para Pacientes Especiais
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seu futuro, foi convidada a conselheira 
do CROSP, Drª. Maria Lucia Zarvos 
Varellis. Em sua apresentação, ela desta-
cou que todos que atuam na especialida-
de devem se unir, a fim de desenvolvê-la 
cada vez mais, de maneira a beneficiar 

os pacientes que tanto necessitam deste 
atendimento, seja na atenção primária, 
na média ou na alta complexidade. “O 
que deve dar o norte desse trabalho é a 
causa em si.”

O evento, presidido pelo coordena-
dor do curso de Odontologia da UNI-
FEB, Dr. Fabiano de Sant’Ana dos San-
tos, contou com a participação do Dr. 
João Batista dos Santos Jr. (ABOPE), 

Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho 
(CFO), Dr. Jairo Corrêa (SPO), Dr. Wil-
son Chediek (APCD), Drª. Maria Lucia 
Zarvos Varellis (CROSP), Dr. Fabiano 
de Sant’Ana dos Santos (UNIFEB), Dr. 
Gilberto Alfredo Pucca (Ministério da 
Saúde), Dr. Lucio Antonio Pereira (de-
legado do CROSP), Mussa Calil Neto 
(Vice-Prefeito) e Dr. Álvaro Fernandez 
Gomes (foto abaixo).

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 
por iniciativa do vereador Edvaldo Mendon-
ça “Giló” (o segundo a partir da direita, na 
foto), homenageou o presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk, com o título de Ci-
dadão Ribeirãopretano, em 25 de março.  A 
proposta partiu da sugestão do delegado do 
CROSP na cidade, Prof. Dr. Rocha Marti-
ni. A solenidade contou com a presença da 
Prefeita Dárcy Vera, o presidente da APCD, 
Dr. Adriano Albano Forghieri,  do Deputa-
do Estadual Welson Gasparini, do secretário 
municipal de Saúde, Dr. Stênio José Correia 
Miranda, dos vereadores Nicanor Lopes (pre-
sidente da Câmara), Walter Gomes e Edvaldo 
Mendonça, e de representantes da categoria, 
diretores do CROSP e da APCD.

Dr. Emil: Cidadão 
de Ribeirão Preto

»» A partir da esquerda, Dr. Walter Gomes, presidente 
da AORP, Prof. Dr. Artur Rocha Martini, Dr. Emil Razuk, 

Vereador Giló e Vereador Edvaldo Mendonça
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A categoria tomou com pesar a notí-
cia do falecimento do querido Dr. Clo-
ris Biamino. A todos que o conheceram, 
mesmo que por um breve período, ficava 
a impressão de que ali encontrava-se um 
homem forjado na candura, alegria e res-
peito. Personalidade amiga, devotado ao 
cumprimento de servir uma Odontolo-
gia melhor e mais justa, dedicou boa par-
te de sua vida não só a sua profissão, mas 
à coletividade. 

O XXV Congresso dos Secretários 
Municipais de Saúde de São Paulo, 
realizado em Santos, em 29 de mar-
ço, que teve a presença do CROSP, 
e de secretários municipais de Saú-
de e cirurgiões-dentistas de cidades 
de pequeno, médio e grande porte, 
analisaram as dificuldades da área no 
momento no Estado e definiram pro-
postas que serão apresentadas à nova 
diretoria do COSEMS-SP, eleita no 
Congresso. Dentre as proposições 
deliberadas, destacaram-se a luta pela 
correção dos valores repassados pelo 
Ministério da Saúde, pela co-partici-

O departamento de Odontologia 
em Saúde Coletiva, da Associação dos 
Cirurgiões-Dentistas da Baixada Santis-
ta, realizou dia 10 de maio, o 1º Encon-
tro de Odontologia em Saúde Coletiva, 
no auditório da Faculdade de Direito da 
Universidade Metropolitana de Santos 
(UNIMES), foi escolhido para sediar o 
encontro, que tem como tema central: 
“Os Desafios da Odontologia na Saúde 
Coletiva ontem, hoje... e amanhã?”. O 
departamento foi reativado em março. 

Autoridades expressivas da área 
participaram do evento: representantes 
das secretarias estaduais de Saúde e de 

Secretários Municipais da Saúde 
querem recursos para o SUS

1º Encontro de Odontologia 
em Saúde Coletiva da ACDBS

pação do Estado no financiamento da 
saúde bucal e a necessidade urgente da 
criação de coordenações de Saúde Bu-
cal em todas as Diretorias Regionais 
de Saúde (DRS) do Estado. 

Dois consensos emergiram do con-
gresso, em Santos: a necessidade de se 
ampliar o financiamento e de se me-
lhorar a gestão do SUS no Estado de 
São Paulo. Outro aspecto destacado 
foi o da construção da responsabili-
dade interfederativa com municípios, 
Estados e a União, assumindo suas 
funções legais. 

Desenvolvimento Social de São Paulo, 
Dr. Antonio Carlos Frias, professor da 
Faculdade de Odontologia da Universi-
dade de São Paulo e Dr. Marcelo Bacci 
Coimbra, coordenador de Saúde Bucal 
da Prefeitura de Amparo.

No encontro, foi elaborado um re-
latório final que, posteriormente, foi 
encaminhado ao Ministério da Saúde, 
Governo do Estado de São Paulo, mu-
nicípios da Região Metropolitana da 
Baixada Santista, universidades afins e 
entidades e órgãos representativos da ca-
tegoria odontológica.

Jubileu de ouro da turma 
da USP de 1961

No ano em que comemoram 50 
anos de graduação, os formandos de 
1961 promoverão um grandioso jantar 
de confraternização em outubro, no 
Clube Pinheiros, em São Paulo. 

 A amizade sempre foi marcante 
entre aqueles jovens que estudaram no 
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centenário prédio projetado por Ra-
mos de Azevedo na rua Três Rios, bair-
ro do Bom Retiro, onde a Faculdade 
de Farmácia e Odontologia funcionou 
de 1932 a 1982. A cada cinco anos, 
eles promovem reuniões de confrater-
nização.

 Para comemorar o Jubileu de Ouro, 
os organizadores estão convocando to-
dos os colegas de turma para participa-
rem, lembrando que uma data magna 
na vida de todos e uma oportunidade 
muito especial para rever os amigos.   

 Os contatos para informações e ade-
sões podem ser realizados através dos se-
guintes e-mails:

Arnaldo:  v.mariaalice@yahoo.com.
br;  Plinio Goloni: pgoloni@gmail.com;  

Nelson Villa: nelsonvilla@uol.com.br; 
Ovidio: osimon@ig.com.br; Reynaldo: 
reymarques@terra.com.br 

O CRO congratulam-se com os co-
legas de 1961 pela dedicação e empenho 
que dedicaram à Odontologia durante 
esses longos anos, durante os quais di-
versos profissionais se destacaram em 
suas especialidades, na pesquisa e no 
magistério. 

Dr. Nelson Junqueira 
de AndradeDr. Cloris Biamino

Com grande pesar e sentimento o 
CROSP comunica o falecimento do que-
rido e saudoso professor Nelson Junquei-
ra de Andrade. Ele representou muito em 
termos associativos, científicos e sociais a 
Odontologia do país. Sua vida foi marca-
da por grandeza pura, plena e absoluta.

Os conselheiros do Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo lamen-
tam a morte do colega e presta solidarie-
dade na dor aos familiares e amigos.

FALECIMENTOS Amigo de décadas do presidente do 
CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, ajudou 
voluntariamente em várias atividades da 
autarquia, mesmo quando foi supervisor 
da fiscalização da Grande São Paulo. In-
tegrou, por exemplo, em várias eleições, a 
Comissão Eleitoral do Conselho.

É hora de homenagear e distin-
guir esse amigo que deixará um vazio, 
principalmente a quem teve o pri-
vilégio de conviver com uma pessoa 
de caráter altaneira e conciliadora. O 
CROSP lamenta a perda de um amigo e 
se solidariza na dor de seus familiares.
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A Plenária do CROSP aprovou as contas do exercício de 2010, em assembleia 

geral do dia 28 de março. Foram apresentadas realizações do Conselho e a pres-

tação de contas. O demonstrativo financeiro discriminou as receitas e os gastos 

realizados no ano passado. O CROSP arrecadou com as anuidades, aplicações fi-

nanceiras e outras taxas R$ 30.593.622,32. Os gastos administrativos e operacio-

nais e com pessoal foram de R$ 30.243.536,53.

Plenária do CROSP aprova contas 
do exercício 2010

Colega alerta para golpe em consultório

Prof. Dr. Baldacci 
é homenageado 
em Caçapava

No dia 2 de abril, aconteceu em Ca-
çapava, um dos eventos mais importantes 
da cidade, por ocasião de seu aniversário: 
a festa do caçapavense ausente, na qual foi 
homenageado o Prof. Dr. Raphael Bal-
dacci Filho - natural da cidade e admirado 
por todos conterrâneos que o receberam 
com grande alegria. Dona Lourdes Mes-
quita, organizadora do evento e presiden-
ta do movimento Viva Vida saudou o no-
bre convidado e em seguida pediu ao Dr. 
Joel Mota, cirurgião-dentista seu amigo, 
que fizesse a leitura do vasto currículo do 
“Raphaelzinho”, como é carinhosamente 
chamado. 

Os presentes ficaram admirados com 
tantos feitos do conterrâneo. Na saudação 
feita, Dr. Joel Mota afirmou que sem dú-
vida “os presentes estavam diante de uma 
das maiores personalidades da Odontolo-
gia da América Latina”. 

O Prefeito Dr. Carlos Vilela entregou 
a placa comemorativa. Em emocionado 
discurso, Dr. Raphael agradeceu e reme-
morou sua infância e adolescência em Ca-
çapava, demonstrando amor e carinho à 
terra Natal. 

“Em 23 de novembro de 2010, recebi 
em meu consultório, após diversas tentati-
vas de visitas, um casal que se apresentava 
como Alexandre e esposa, dizendo-se do-
nos da Omega Materiais de Biosseguran-
ça, empresa localizada em Araraquara.

O simpático  casal apresentou um 
excelente material para paramentação de 
equipo e periféricos, que seriam todos 
timbrados com o logo de sua clínica. O 
material era muito bem apresentado e os 
vendedores mostravam uma cartela gran-
de de clientes, com fotos do material a ser 
vendido, já em uso nessas clínicas. 

Algumas clínicas de colegas de reno-
me e bem conhecidas no meio odonto-
lógico. Ressalto que nas fotos mostradas 
no “book” dos vendedores, apareciam 
inclusive fotos dos próprios colegas cirur-

EMPREGO
Sou especialista em Periodontia, com atu-
alizações na área de Medicina Periodontal, 
Cirurgia Pré Protética, Dentística, Cirurgia 
Oral Menor e especializando em Cirurgia 
Plástica Periodontal e Periimplantar.Procuro 
oportunidade para trabalhar na área de Pe-
riodontia em Jundiaí e proximidades. Conta-
to com drabrunaconde@globomail.com ou 
pelo telefone 11 6341-0665

VENDE
Materiais para consultório: módulos haydee 
com 2 módulos pia completos; 1 cadeira de 
escritório; 1 porta luva branco; porta de vidro 
medida 0,90x2,09; motor chicote; articulador 
bio-art; delineador para ppr. Contato: 19-
91511017 ou 78157969  com Alline Fray

ALUGA
Sala comercial com consultório completo mon-
tado (equipo Kavo, autoclave, bomba a vacuo, 
aparelho de Raios X, ultrassom e demais perifé-
ricos, além de sala de espera) pelo valor de R$ 
1.000,00 no Guarujá. Informaçoes com Aline 
através do fone (13) 97717200

ALUGA
Consultório dentário, região da Lapa. Contato 
tel: 3022-7399/ falar com Marilene

COMPRA
Compro aparelho de raios X odontológico pe-
riapical de preferência com fixação de parede, 
com no máximo cinco anos de uso. Dr. Sidney.
Fone : (11) 2601.3120

ALUGA
Periodos em um prédio comercial, na Vila Le-
opoldina, com manobrista, ar - condicionado, 
secretária, WI-FI. Consultório completo com 
equipo Kavo para canhotos. Preço e dia(s) do(s) 
periodo(s) à combinar. Janaina Domingues 
Canto Schaeffer: Janaina Domingues Canto 
Schaeffer: odontologia.schaeffer@gmail.com

VENDE
Um compressor odontológico 220v com 8 
meses de uso (NOVO),com nota; uma ca-
neta kavo, com adaptador aclopado NOVA, 
com nota; vários instrumentais. Falar com 
Drª. Andréia no fone 66371866 

VENDE
Consultório odontológico completo na re-
gião da zona leste de São Paulo. Tratar com 
Adriana (11)8265-6953

EMPREGO 
Precisa-se de cirurgião-dentista para traba-
lhar em Juquitiba. Contato (11) 97746149 
ou no e-mail: herculesfabre@yahoo.com.br. 
Dr. Hécules de Melo Fabre

CURTAS

Dr. Marco Aurélio,presidente 
da regional da APCD de Caça-

pava; Dr. Joel Mota ,vice-presi-
dente da APCD de Caçapava, e 

Prof. Dr. Raphael Baldacci

giões-dentistas, com o material adquirido 
em uso. Após me interessar pelo material, 
resolvi adquiri-lo, com o prazo de entrega 
marcado para janeiro de 2011.

Frente a diversas formas de pagamen-
to, optei por cheque para 30 dias. Após 
findado o prazo estipulado e sem entrega 
dos materiais, tentei diversos contatos sem 
receber retorno algum. Depois de pesqui-
sa por diversos meios, consegui levantar 
que a firma não existe.

Alerto os colegas que o material apre-
sentado inclui nota fiscal, e-mail, material 
de demonstração, cartões, lista de ende-
reços de colegas e recibo numerado. Fui 
vítima de uma fraude.”

Prof. Dr. Paulo Ricardo R. Larosa
CROSP: 30988
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O CROSP esteve, em Brasília, 
na Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária, no dia 8 de 

agosto, para pedir providências contra as 
dentais e os portais de compras coletivas 
que vendem diretamente aos consumi-
dores serviços e produtos odontológicos. 
As vendas estariam se dando com a divul-
gação de preços, descontos, benefícios e 
vantagens à população de forma indiscri-
minada, “o que afronta os preceitos éticos 
odontológicos, a Lei nº 5.081/66, que re-
gula o exercício da Odontologia no país, 
e o Código de Defesa do Consumidor”, 
aponta o ofício entregue à ANVISA. 

O Departamento de Ética do Conse-
lho vem recebendo inúmeras denúncias 
relativas à venda, em particular, de cla-
readores dentais em sites de compras co-
letivas, praticada por empresas varejistas 
de comércio de cosméticos, de produtos 
de perfumaria e de higiene pessoal, sem 
qualquer acompanhamento ou prévia 
avaliação de um cirurgião-dentista. A prá-
tica pode resultar em sérios riscos e danos 
à saúde dos usuários, como queimadura.

Por essa razão, o CROSP pediu à AN-
VISA providências, em caráter de urgên-
cia, para proibir a venda e publicidade dos 
agentes clareadores dentais à população, 
inclusive em portais de compras coletivas, 
regulamentando que somente o cirurgião-
-dentista seja o profissional habilitado para 
prescrever e indicar o uso de géis dentais 
clareadores, sendo responsável pelo acom-
panhamento clínico obrigatório.

Mais: requereu que a comercializa-
ção dos agentes clareadores seja restrita 
aos cirurgiões-dentistas e por empresas 
vinculadas à Odontologia, em estrita 
observância à lei.

CROSP cobra providências da ANVISA contra 
portais de vendas coletivas

PROF ISSÃO

Ata de reunião do CROSP com 
a ANVISA pedindo providências 

contra os portais de vendas 
coletivas


