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Estamos nos dirigindo aos nossos ins-
critos em uma perspectiva um pouco dife-
rente daquela que tem sido predominan-
te em nossos editoriais. Gostaríamos de, 
nesta edição do CRO Notícias, propor 
algumas reflexões sobre os destinos da 
nossa profissão.

Preliminarmente, é importante perce-
bermos que a Odontologia mudou, tanto 
na sua práxis como na sua inserção mer-
cadológica, como também na sua forma 
de se conduzir junto à sociedade e, aqui, 
se estabelecendo uma relação com a 
ética odontológica.

Os avanços científicos e tecnológicos, 
associados ao indiscutível sucesso das 
medidas públicas e privadas de promoção 
de saúde bucal em nível coletivo, transfor-
maram nossa prática e a tornaram, por 
um lado mais dependente do trabalho 
multiprofissional, e por outro mais voltada 
para a saúde e sua manutenção, do que 
para o tratamento das doenças. Estas 
ainda existem e requerem intensa aten-
ção, mas, sem dúvida, representam ou 
uma demanda reprimida do passado não 
muito distante, ou uma real falta de aces-
so aos tratamentos, quer por insuficiência 
de políticas públicas integrais quer por 
hipossuficiência econômica de grande 
parte da população. Aqui já temos ele-
mentos para reflexões. Como temos nos 
envolvido na política? Estamos participan-
do efetivamente dos Conselhos Municipa-
is de Saúde? O que estamos fazendo em 
termos de pesquisa científica ou de ges-
tão empresarial para tornarmos o nosso 
'negócio' acessível a um número maior de 
pessoas de menor poder aquisitivo?

O mercado da Odontologia e nossa 
forma de inserção neste mercado nos 
apresentam profundas transformações e 
nos indicam, por conseqüência, novas ten-
dências. As mais evidentes mudanças 
estão relacionadas com o número e a dis-
tribuição dos profissionais. Essa realidade 
por si já é suficiente para definir um novo 
perfil de atuação. Antes nosso exercício 

era quase que exclusivamente liberal - 
consultório uniprofissional; hoje a nossa 
prática é predominantemente mista, isto 
é, trabalhamos para um empregador 
uma parte do nosso tempo e outra dedi-
camos à clínica privada. Somente o SUS 
emprega, segundo dados do Ministério 
da Saúde, mais de 50% dos CDs ativos 
do país. Aqui, novas reflexões. O que 
temos feito enquanto 'classe' para tornar-
mos nossas relações de trabalho dignas? 
Estamos fortalecendo e participando dos 
nossos Sindicatos? Estamos atuando poli-
ticamente para que o Ministério da Edu-
cação regulamente de forma mais justa a 
abertura de novos cursos de graduação?

Finalmente, queremos identificar o 
comportamento da profissão junto à soci-
edade. Se considerarmos a participação 
de empresas de prestação de serviços 
odontológicos como uma realidade e, 
também, como uma tendência dos tem-
pos atuais devemos compreender que a 
ética que define o comportamento das 
mesmas não é a ética odontológica. Se 
existe alguma ética é a do lucro, onde 
profissional e paciente não têm relevân-
cia. Entretanto, todo e qualquer 'negócio 
odontológico' tem que ter um responsá-
vel técnico Cirurgião-dentista. Pensemos 
então: porque esse profissional não 
impõe a ética odontológica, por exem-
plo, na publicidade da empresa, na rela-
ção e nas condições de trabalho com os 
outros profissionais e até mesmo nas rela-
ções com os pacientes?

As respostas à maioria dessas per-
guntas se resumem a uma só na visão 
simplista da maioria de nossos inscritos: 
O Conselho é que tem que fazer por 
mim. 

Reafirmamos que o Conselho so-
mos todos nós e que uma categoria 
profissional só é forte se forte forem 
suas representações, quer classistas 
quer políticas.   

Leia o jornal, o  faz a sua 
parte...

CRO/RS
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Vento do Mar e muito mais

CRO/RS programa nova campanha 
de divulgação da Odontologia

Entendendo a importância de conti-
nuar ampliando a visibilidade da Odon-
tologia - para maior prestígio dos profis-
sionais e valorização da saúde bucal, o 
CRO/RS decidiu programar uma nova 
campanha publicitária - usando o rádio 
como carro-chefe das mídias acionadas.

"Foram meses de pesquisa e traba-
lho para definir o mote e a estratégia de 
conquistar bons resultados em termos 

de visibilidade à Odontologia", destaca 
a conselheira Magalí Lora, membro da 
Comissão de Divulgação.

Odontologia está no ar

Seguindo preceitos de descentrali-
zação foram contratadas 26 emissoras 
de rádio, representativas de cada um 
dos Regionais do CRO/RS, indicadas 
pelo respectivo Delegado.

Na Capital foram contratadas, no 
período de setembro a novembro, as 
maiores emissoras AM - de longo 
alcance e FMs de maior audiência.

Quem não se comunica, se trumbica, 
dizia Chacrinha, 
o Velho Guerreiro, um dos maiores 
ícones da comunicação no País.

CRO/RS e Sesc alinhavam parceria
para ações de saúde bucal no verão 2009
O presidente do CRO/RS, Joaquim 

Cerveira e a conselheira Magalí Lora    
participaram, em julho, de reunião no 
Sesc/RS, que na ocasião foi representa-
do pelo diretor regional, Everton Dalla 
Vecchia, e pelo gerente de saúde, 
esporte e lazer, Luiz Tadeu Piva.

O motivo do encontro foi estreitar 
parceria das entidades no desenvolvi-
mento de ações conjuntas para o verão 
2009 envolvendo, especificamente, o 
Projeto Vento do Mar. A parceria 
prevê a ampliação das ações preventi-
vas de saúde bucal com especial foco 
em adultos e idosos. Neste caso, com 
ênfase no câncer bucal.

Atualmente, o CRO/RS e o Sesc/RS 
são parceiros no programa Sorrindo 
Para o Futuro, que neste ano inclui uma 
gincana junto às crianças de escolas 
públicas do Estado.

Vento do Mar 2008:
escovário fez 
a alegria das 

criançasna praia

Visão de futuro: acertada 
parceria para Verão 2009

CONFIRA AS MENSAGENS 
DA ODONTOLOGIA

Emissoras AM
•Rádio Gaúcha 

- Programa Chamada Geral
•Rádio Guaíba 

- Programa Rogério Mendelski
•Rádio Bandeirantes 

- Programa Gente

Emissoras FM
•Rádio Continental
•Rádio Pop Rock



Gestão & Mercado

AGOSTO/SETEMBRO - 2008

Notícias4

Marketing de relacionamento 
em Odontologia e uma 

relação duradoura com o paciente
Renomados autores definem mar-

keting de relacionamento como um 
estado da arte. Eles afirmam que o 
marketing de relacionamento surgiu 
em resposta às novas exigências do 
mercado, que incluem uma nova 
forma de relação entre prestadores 
de serviços e consumidores (leia-se 
clientes/pacientes), e ao crescimen-
to da fragmentação do mercado. 

No contexto atual, altamente 
competitivo e turbulento, relaciona-
mentos de longo prazo com os clien-
tes são vistos como vantagens com-
petitivas para as empresas. Criar um 
relacionamento duradouro com o 
seu paciente/cliente é fundamental 
para o sucesso de seu "negócio". 
Mimar o paciente, hoje se tornou um 
diferencial nos mais diversos seg-
mentos  - na Odontologia não seria 
diferente...

Sentir-se bem 
Ambientes agradáveis substituí-

ram os antigos consultórios com 
paredes brancas recheadas com 
diplomas de cursos. Hoje a tecnolo-
gia já permite aos clientes ver um 

filme com óculos especiais, descon-
trair ao som de músicas, receber uma 
massagem relaxante na cadeira en-
quanto está sendo atendido, entre 
tantas outras possibilidades.

Motive a equipe
Motive sua equipe, ouça opiniões 

dos pacientes, aceite sugestões, tes-
te idéias, invente, dê uma reviravolta 
em seus conceitos, ou seja, quebre 
paradigmas.

Descubra o seu potencial e não 
fique de fora dos novos tempos. Crie 
relacionamentos duradouros com 
seus pacientes e faça deles a chave 
de seu sucesso. Contagie-os com 
seus métodos, estimule-os a divulgar 
suas técnicas e habilidades. Por mais 
avançada que esteja a publicidade 
atual, nada substitui uma boa indica-
ção pessoal, o tão famoso "boca-a-
boca".

Sem infringir limites
O Código de Ética Odontológica 

estabelece limites, respeite-os. Den-
tro desta postura crie alternativas viá-
veis. Boletim informativo, mural na 

sala de espera com lançamentos e 
novidades, site, newsletter (boletim 
eletrônico), etc. são algumas possibi-
lidades. É possível conciliar marke-
ting e ética odontológica, use a criati-
vidade e não se incomode de "copiar" 
idéias bem sucedidas, isto em admi-
nistração se chama Benchmark.

Consultórios bem sucedidos, 
agendas lotadas, horários comple-
tos, não são utopias. Mesmo em tem-
pos de crise, bons profissionais, que 
mantêm relacionamentos duradou-
ros com seus pacientes, são recom-
pensados. 

E, finalmente, não esqueça de tra-
tar da melhor forma possível àquele 
que, no fim das contas, é o foco de 
todo o seu esforço, ou seja, o seu 
paciente/cliente.

Fonte: 
Marcos Antonio S. Rocha
rocha@apcd.org.br
Cirurgião-dentista, 
pós-graduado em 
radiologia e administração 
de empresas.

Pense nisso 
e SUCESSO!!!

DENTAL STYLLO
ASSISTÊNCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

HERMES PEREIRA

Conserto de Equipamentos, Pontas e Periféricos. Consulte nossos serviços!!
Atendemos Todas as Marcas (Especializados em Toda a Linha de Produtos Kavo)

dentalstyllo@hotmail.com
Localizados a RUA MARIANTE, 895 - RIO BRANCO - POA/RS (próximo ao Viaduto Silva Só)

FONES 51-3321.4422 E FONE FAX 51-3330.8391



Comissão de Ética e procurador Jurídico, 
Ricardo Limongi, comemoram resultados

A efetiva atuação da Comissão de Fiscalização, presidida 
pela CD Elaine da Silveira Framarin, com seu caráter educa-
tivo-preventivo, busca solucionar objetiva e agilmente as 
questões, especialmente quanto à publicidade irregular, 
seja analisando previamente as divulgações ou, convocan-
do inscritos para assinatura de termos de adequação. A filo-
sofia adotada trouxe como resultado a redução do núme-
ro de processos éticos instaurados.

Filosofia
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Cai o número de 
processos éticos

Uma questão de postura. A presidente da 
Comissão de Ética do ,

Maria Rita de Lemos, destaca que está 
diminuindo o número de processos éticos.

CRO/RS

Utilidade pública
A quem interessar possa... A Comissão  de Fiscalização 

está à disposição de todos os inscritos para esclarecer dúvi-
das pertinentes, bem como avaliar preventivamente as 
publicidades a serem veiculadas.

Comparativo 
Ética x Conciliação

Processos Éticos e Conciliatórios
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Processos Éticos 

A maioria se refe-
re à relação profis-
sional - paciente, 
conforme se visuali-
za no gráfico que 
segue, situação 
esta em que o pri-
meiro passo é a ten-
tativa de concilia-
ção das partes. 

Cabe destacar 
que 70% dos pro-
cessos  instaurados 
foram passíveis de 
conciliação, restan-
do 30% em trami-
tação e com julga-
mento a ser realiza-
do ainda neste 
semestre, comenta 
Maria Rita.
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Integração

CRO/RS destaca a Odontologia no 
maior evento latino-americano

Plena integração entre vocação 
gaúcha e saúde bucal. Pela primeira 
vez na história, a Odontologia se fez 
presente, oficialmente, no maior even-
to latino-americano de negócios. O 
CRO/RS, adquiriu um estande em 
local estratégico e contou com o apoio 
da Escola Klymus; Medex; Centro Clíni-
co Gaúcho; Faculdade de Odontologia 
da UNISC e Grupo Higie Sistem, para 
desenvolver ações em saúde

Oportunidade de 
divulgação da Odontologia

Promoção da Saúde Bucal 
(escovação supervisionada);
Conscientização da importância 
de consultar o Cirurgião-dentista;
Atuações específicas da Comissão de
Ética junto à população;
Mobilização da Comissão de Fiscalização 
- disponibilizando informações, bem 
como fiscalizando a panfletagem de 
clínicas com propaganda enganosa. 

Saúde Bucal esteve presente na 

Ações Desenvolvidas

E-mail: dentallight@terra.com.br
Rua General Vitorino, 280 - Centro - CEP 90020-170

Porto Alegre - RS - Fone (51) 3221-3000

"Atenção Mercado Odontológico”
Comunicamos a todos que a  passou de 
Representante Gnatus para REVENDEDOR Gnatus!!! 
Mas só a Dental Light tem Credibilidade e Segurança e a 
única que tem rede autorizada de Assistência Técnica 
com peças de reposição originais de fabrica, com a 
garantia do  

Dental Light Yura

Atleta da Odontologia YURA.

Peça seu orçamento via E-mail ou 
ligue para uns de nossos Vendedores:
Fones (51) 3221-3000 / 9306-3308 / 

9222-8163

Dental Light

O CRO/RS - através de seu 
Plenário - entendeu como rara 
a oportunidade de promover a 
Odontologia na Expointer, o 
maior evento de negócios da 
América Latina (mais de um 
milhão de visitantes). 

Para tanto, desenvolveu 
uma verdadeira força-tarefa no 
sentido de instalar no Parque 
Assis Brasil, em Esteio/RS um 
escovódromo; transmitir orien-
tações de saúde bucal à popu-
lação; distribuir farto material 
informativo;  enfatizar às auto-
ridades a necessidade de inten-
sificar programas de atendi-
mento odontológico; além de 
aproveitar a ocasião para estre-
itar relacionamento com inscri-
tos presentes na feira, comen-
ta o presidente do CRO/RS, 
Joaquim Cerveira.

"Com certeza, apesar das 
dificuldades de ordem estrutu-
ral e justeza financeira, os resul-
tados foram extremamente 
positivos. A performance nos 
estimula a estarmos presentes 
na feira - edição 2009. Natural-
mente se for do desejo e apre-
ciação da classe", conclui.

 "Iniciativa bem sucedida", 
define o conselheiro Flávio 
Borella. Folhetos destacando o 
risco de atendimento feito por 
ilegais; problemas de contrata-
rem clínicas e operadoras que 
prometem "milagres" e certa-
mente não os cumprem, e a 
importância de cuidar da saúde 
bucal, consultando o Cirurgião-
dentista foram prioridades do 
Conselho na Expointer, muito 
bem aceitas pelos visitantes, 
finaliza Borella. 



Notícias 7



AGOSTO/SETEMBRO - 2008

Cidadania

8

Encontro de Prefeituráveis da Capital
com a classe odontológica

Política e Odontologia... O CRO/RS 
promoveu, na noite de 18 de agosto, 
encontro entre os candidatos à prefeitura 
de Porto Alegre e a classe odontológica.

O evento, com o apoio do SOERGS e 
da ABO/RS, contou com a presença dos  
candidatos:

•Manuela D'Ávila - Coligação Porto Ale-
gre é Mais (PC do B - PPS - PSB - PR - PMN - 
PT do B - PTN), 

•Maria do Rosário - Coligação Frente 
Popular  (PT - PRB - PTC - PSL), 

•Nelson Marchezan Júnior - (PSDB) 
•Onyx Lorenzoni - Coligação Porto 

Futuro Alegre (DEM - PP -PSC). 
O encontro com os "Prefeituráveis - 

Porto Alegre 2008",mediado pelo jornalis-
ta João Garcia, foi aberto pelo vice-pre-
sidente da ABO-RS, Edgar Erdmann. Após, 
o presidente do CRO/RS, Joaquim Cervei-
ra, apresentou um diagnóstico da saúde 
bucal em Porto Alegre, com dados forneci-
dos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Na presença de 150 profissionais, os 
candidatos apresentaram suas propostas 
de governo. Confira o que foi antecipado, 
pense e vote na melhor proposta.

PROJETOS PARA PORTO ALEGRE
Manuela D’Ávila 
Prometeu ampliar, de 90 para 300, as 

equipes de saúde bucal, com Cirurgiões-
dentistas e técnicos, no Programa Saúde 
da Família, intensificar o trabalho de pre-
venção nas escolas públicas, incluir equi-
pes de saúde bucal no SUS, atender a Ter-
ceira Idade e focar na nutrição saudável 

para diminuir o impacto da má alimenta-
ção na saúde bucal. 

Maria do Rosário 
Atuar na saúde integral, prevenção e 

atenção básica. Salientou a fluoretação da 
água como uma das mais importantes 
medidas preventivas. Defendeu a oferta 
de diferentes especificidades da Odontolo-
gia no atendimento pelo SUS, como cân-
cer bucal. Apresentou como proposta o 
programa Brasil Sorridente, do Governo 
Federal, que gerou 25 mil novos empregos 
e estabelecer metas estipuladas pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) no com-
bate à cárie. Propôs diálogo e parceria na 
orientação do planejamento técnico-cien-
tífico para alcançar maior qualidade nos 
serviços de atendimento em Porto Alegre.

Nelson Marchezan Júnior 
Defendeu uma administração focada 

em gestão. Criticou a atual administração 
por não ter foco nos resultados e serviços 
na saúde, além de não apresentar projetos 

na área. Prometeu o tema como priorida-
de de campanha. Salientou que das 27 
capitais, Porto Alegre perde para 22, na 
ampla assistência à saúde. Citou a impor-
tância de se mudar a rede de fibra ótica 
municipal para que as Unidades de Saúde 
e hospitais atuem em rede, interligadas. 
Falou em triplicar os agentes nas equipes 
de Saúde da Família e Primeira Infância 
Melhor, com Cirurgiões-dentistas. E, para 
melhorar a estrutura, destacou a terceiri-
zação dos serviços para combater as filas 
nos atendimentos. Concentrará atenção 

Presença: quatro 
dos oito candidatos 

prestigiaram a 
Odontologia

Cidadania: 200 profissionais ouviram
as propostas dos candidatos
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nos resultados e qualidade dos serviços.
 
Onyx Lorenzoni 
Disse estar preparado e amadurecido 

para administrar Porto Alegre. Prometeu 
continuar a ouvir as pessoas nas vilas, que 
são atendidas nos postos de saúde, assim 
como formar equipe sintonizada nas 
secretarias, que deverão ser em menor 

número. Garantiu um mandato focado na 
saúde, sem deixar as prioridades da comu-
nidade de lado. Citou a valorização do 
porto da capital gaúcha. Comprometeu-se 
em direcionar gastos públicos com cargos 
de comissão, despesas com combustível e 
carro locado, para a área da saúde. Salien-
tou que existe má gestão dos investimen-
tos destinados à saúde. 

Conclusão...

O que restou positivo foi o COMPRO-
MISSO público dos candidatos de esta-
belecerem um diálogo permanente com 
a classe no encaminhamento dos proble-
mas da saúde bucal do porto-alegrense.

E, como tudo está GRAVADO, CO-
BRAREMOS!!!.... destaca Cerveira.

Sistema

Site e Newsletter 
aproximam  

e inscritos
CRO/RS

Irreversível... A comunicação digital é uma realidade incontes-
tável. O CRO/RS, atento às tendências do mercado, investiu no 
seu Sistema de Comunicação de forma a estar mais próximo e 
presente dos Inscritos.  

Aproveitando as vantagens da Internet, gera, produz e veicu-
la  informações e notícias de interesse da classe odontológica, dis-
ponibilizadas no site www.crors.org.br.

“Investimos na comunicação digital com a finalidade única de 
criar uma linha direta e eficaz com os profissionais inscritos. Em 
nosso site é possível encontrar leis, portarias e resoluções referen-
tes à Odontologia, bem como prestação de serviços e notícias, 
não apenas relacionadas com as atividades do Conselho, mas de 
interesse para quem atua na área.  

Há cada início de mês, todos os profissionais inscritos rece-
bem, por e-mail, nosso newsletter (boletim eletrônico) contendo 
as principais informações do período", destaca o presidente do 
CRO/RS, Joaquim Cerveira, que também preside a Comissão de 
Divulgação.

Visite nosso site e deixe suas críticas e/ou sugestões.
O  trabalha, sempre, com o objetivo de melhor servir seus inscritos.CRO/RS

www.crors.org.br, o portal da Odontologia.

Mais Odontologia

Em defesa da Saúde 
Bucal no Programa 

de Saúde da Família
A presença ampliada e qualificada de profissionais da Odon-

tologia e condições adequadas para o desenvolvimento do traba-
lho foram as pautas centrais do III Encontro do Nordeste de Equi-
pes de Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família - 
ENESB/PS), que se desenvolveu em agosto último em São Luís, 
no Maranhão. 

O evento que reuniu representantes de organizações da área 
de  todo o País, em especial do Nordeste, aprofundou a temática 
concluindo que é muito importante a implementação da política, 
mas deve ser dada especial atenção às condições e relações de 
trabalho que se estabelecem no contexto.

Vez do Sul...
Reconhecendo a importância desse tipo de discussão, os 

CROs do Sul resolveram 
promover o 1º Encontro 
da Região Sul de Equi-
pes de Saúde Bucal na 
Estratégia de Saúde da 
Família, que deverá acon-
tecer em 2009.

- Aguarde notícias!!!
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7ª Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal 
O que é bom se repete... Com o slogan "Só existe saúde, com 

saúde na boca. Jogue limpo com a boca" será realizada a 7ª edi-
ção da Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal, em outu-

* 18/10 - SÁBADO (PRÉ-SEMANA) 

Hora: 18h20min / Local: Estádio Beira-Rio 
* 19/10 - DOMINGO 

 CRO/RS 
Tema: Painéis Grafitados com o tema Saúde 
Bucal
Local: Terreno em frente ao CRO/RS (onde 
será a nova sede do Conselho)
Hora: 8h45min - Premiação dos melhores 
grafiteiros e apresentação oficial dos painéis
CAMINHADA DO SORRISO
Concentração junto ao CRO/RS
Saída: 9h
Chegada: Sobracid - Rua 24 de outubro, 
1600 

Local: Sobracid - Rua 24 de outubro, 
1600/3º - Hora: 10h às 17h

ATIVIDADE EDUCATIVO-PREVENTIVA DI-
RIGIDA AOS TORCEDORES DE INTER X 
ATLÉTICO-PR, APRESENTAÇÃO DE FAIXA 
NA PISTA ATLÉTICA

APRESENTAÇÃO DE PAINÉIS
GRAFITADOS AO

2º Ciclo de Palestras SOBRACID MULHER

Tema: Palestras dirigidas à mulher com vá-
rias expositoras na área social, desfile e sor-
teios. Inscrições gratuitas.
* 20/10 - SEGUNDA-FEIRA      

Tema: Atribuições dos profissionais auxilia-
res em Odontologia
Local: Sobracid - Rua 24 de outubro, 
1600/3º -  Hora:19h30min
* 21/10 - TERÇA - FEIRA  

 
Tema: 

Local: Teatro Dante Barone  - Assembléia 
Legislativa - Hora: 9h30min 
Abertura: Deputado Alceu Moreira, Presi-
dente da AL. 
Participação: CFO - CRO/RS - FAMURS - Pre-
feitos Municipais - Secretários Municipais de 
Saúde - Coordenadores Regionais de Saúde - 
Secretaria Estadual da Saúde - Representan-
tes do CRO no interior do Estado - Represen-

ABERTURA DA 7ª SEMANA ESTADUAL DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL

DIÁLOGOS DA CONVERGÊNCIA
JOGUE LIMPO COM A BOCA - SÓ 

EXISTE SAÚDE COM SAÚDE NA BOCA

bro, dias 19 a 25, com apoio do CRO/RS.
Confira a programação que se desenvolve em Porto Alegre e 

participe!!!

tantes da ABO/RS no interior do Estado - 
CDs do PSF de todo o Estado.

Local: Teatro Dante Barone - Assembléia 
Legislativa / Hora: 12h30min
PROJETO OPERÁRIO SORRISO

Local: a definir - Hora: 10h 
* 22/10 - QUARTA-FEIRA 

Local: Assembléia Legislativa do Estado 
Hora: 14h
* 23/10 - QUINTA-FEIRA 

Local: Teatro Dante Barone - Assembléia 
Legislativa / Hora: 14h30min
Palestrantes Convidados:
- Ministro do Trabalho e Emprego:
Carlos Lupi;
- Dr. Hugo Carlos Scheuermann: Desem-
bargador Federal do Trabalho - TRT 4ª
OPERÁRIO SORRISO

Local: a definir - Hora: 10h
* 24/10 - SEXTA-FEIRA

Local: Restaurante Panorama da PUC-RS
Hora: 20h
* 25/10 - SÁBADO 
- Dia do Cirurgião-Dentista                    

Hora: 16h / Local: Estádio Olímpico 
ENTREGA DA INSCRIÇÃO REMIDA PELO 
CRO/RS
Local: Teatro do Centro de Eventos da 
PUC/RS
Hora: 20h

Lançamento do Prêmio RIO GRANDE 
SORRISO 2009

ATIVIDADE DIRIGIDA AOS TRABALHA-
DORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO DIA DO CIRURGIÃO-
DENTISTA

Fórum: "A Saúde do Trabalhador e sua rela-
ção com o desempenho profissional" 

Atividade dirigida aos trabalhadores da cons-
trução civil

JANTAR-BAILE EM HOMENAGEM AO DIA 
DO CIRURGIÃO-DENTISTA

ATIVIDADE EDUCATIVO-PREVENTIVA 
DIRIGIDA AOS TORCEDORES DE GRÊMIO X 
SPORT-PE, APRESENTAÇÃO DE FAIXA NA 
PISTA ATLÉTICA

AGOSTO/SETEMBRO - 2008
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AGOSTO/SETEMBRO - 2008

Alianças

Ampliação 
de parceria

O diretor do Depto. de Ações em Saú-
de da Secretaria Estadual da Saúde/RS 
(SES), Francisco de Avelar Bastos, reuniu-
se com o presidente do CRO/RS, Joa-
quim Cerveira e a conselheira Maria Rita 
Lemos, responsável pelo Prêmio RS Sorri-
so, em nossa sede, ocasião em que ficou 
acertada a ampliação da parceira exis-
tente entre as duas organizações. "Apro-
veitando os recursos deveremos agir 
mais intensamente nos municípios do 
Interior, território mais propício para   
atuação na área", comenta o presidente.

Grupo técnico
Para agilização dos trabalhos foi cons-

tituído um grupo técnico envolvendo: 
CRO/RS; SES  (Setor de Saúde Bucal); e -
FAMURS/ASEDISA (Associação de Se-
cretários e Dirigentes Municipais de Saú-
de).

Nota 2

Rio Grande Sorriso envolve 
coordenadores de saúde

Aproveitando o fortalecimento da parceira com a SES/RS, o presidente do 
CRO/RS participou em agosto último da reunião dos Coordenadores Estaduais de 
Saúde Bucal com o objetivo de divulgar a edição  de 2008 do Prêmio Rio Grande 
Sorriso.

Na ocasião foi reiterada a importância da colaboração dos coordenadores na 
divulgação do evento junto aos municípios de cada uma das Coordenadorias Regi-
onais de Saúde.

Cerveira divulga o Rio Grande Sorriso

Dr. Francisco 
Avelar Bastos 
reforça 
ampliação 
da parceria

Nota 1

Eleições Municipais 2008
O  gostaria de estar divul-

gando, nesta edição, a relação de to-
dos os profissionais da Odontologia 
candidatos a cargos eletivos nesse 
processo. Infelizmente, devido à Le-
gislação Eleitoral vigente em suas 
interpretações, optamos por não fa-
zê-lo. Contudo, lembramos a impor-
tância da nossa participação e respei-
tatividade política.

CRO/RS
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Promessa

Sistema Sesc/RS: 2009 será o ano da saúde
O Sesc foi criado pela Confederação 

Nacional do Comércio (CNC) há mais de 
60 anos e caracteriza-se por ser uma 
entidade de caráter privado, mantida e 
administrada pelos empresários do 
comércio. 

De acordo com o diretor regional, 
Everton Dalla Vecchia, o Sesc/RS tem a 
missão de promover a qualidade de 
vida dos trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo, assim como da 
comunidade em geral. Ou seja, a socie-
dade como um todo pode utilizar os ser-
viços prestados pela entidade, mas os 
trabalhadores do setor terciário pos-
suem condições diferenciadas, por se 
tratar de público preferencial.

As atividades do Sesc, matizadas 
com forte preocupação social, contam 
com projetos voltados ao turismo so-
cial, que possibilita hospedagens de 

baixo investimento em diversas cidades 
do Estado; ao combate à fome, com doa-
ções de alimentos aos necessitados, por 
meio do Programa Mesa Brasil Sesc; à 
promoção da saúde, com disponibiliza-
ção de serviços odontológicos; à Maturi-
dade Ativa, entre outros. "Possuímos 38 
Unidades Operacionais no Estado, das 
quais três são hotéis e também desen-
volvemos atividades sistemáticas em 
402 municípios gaúchos. Grande parte 
das nossas Unidades possui academia 
de ginástica e musculação, e gabinetes 
odontológicos, outras contam com bi-
bliotecas e teatros. Atualmente, um  
dos destaques é o Arte Sesc – Cultura 
por toda parte, que promove a circula-
ção, interiorização e descentralização 
de atividades artísticas. Destacamos 
ainda o turismo social, com um grande 
número de hotéis conveniados, além 

dos nossos próprios (Campestre/Porto 
Alegre, Gramado e Torres)" – enfatiza 
Everton.

O Sesc divide-se entre as categorias 
Comerciário, Empresário e Usuário. 
Cada um possui condições diferencia-
das para ter acesso aos serviços ofereci-
dos, mas é bom lembrar que o comer-
ciário é o público preferencial. Para utili-
zar estes serviços o interessado pode 
procurar qualquer Unidade, portando 
documentos como carteira de identida-
de, comprovante de residência e cartei-
ra do trabalho, para efetuar seu cadas-
tramento e receber seu Cartão Sesc / 
Senac (inteiramente gratuito).

Entre os projetos futuros a entidade 
pretende intensificar a atuação junto 
aos já existentes. "Mas em 2009 dare-
mos uma atenção especial à área da saú-
de", conclui o diretor regional.

Matriz: Porto Alegre/RS - Av Goethe, 23 loja 08 -  Telefone/FAX: (51)3013-7041 - Celular: (51)8162-8400
Filial: Caxias do Sul/RS - Celular: (54)9971-7512

Email: menphis@menphis-rs.com.br            Site: www.menphis-rs.com.br
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R$ 4.860,00
  $ 6ou em 1 + 48x de R  1 6,60*

 parcelas fixas ABN
 

Ligue: 
51)3013-704( 1
51)8162-852( 2

      Pacote D700 multimídia

R$ 244,47 

Consultório D700 + DVDENT(piso) 
+ monitor de 15” lcd + mocho
Por apenas 1 + 48x de 

Ultra som D700                                      1 + 4 de R$ 273,68

Autoclave Sercom 12 litros Inox            1 + 9 de R$ 250,25

RX col movel procion digital 70kvp         1 + 9 de R$ 352,08

Ultra som com jato ALTSONIC Ceramic 1 + 9 de R$ 206,77

MicroCamera Wireless microimagem     1 +11 de R$ 391,06

Fotoclareador D700                               1 + 3 de R$ 168,97

Filtro de ar laboratorial AZULAR   a vista             R$ 295,00 

Comp.de Ar FIAC 1 cons.  CDTOP 7/30 1 + 9 de R$ 220,19

Braço articulado DVDENT (piso)            1 + 9 de R$ 173,24

Dentalview interactive                             1 + 5 de R$ 182,90

Consulte outros produtos
Traga seu orçamento

Visite nosso show room
Av. Goethe, 23 loja 08

Fabricação de móveis 
sob medida, consulte-nos.

Crédito sujeito a aprovaçao financeira
Distribuidor exclusivo D700

Promoção imperdível:

R$ 155,00
cada
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Valores

Vem aí o Código Brasileiro Hierarquizado
de Procedimentos Odontológicos

A Comissão Nacional de Convênios e 
Credenciamentos (CNCC) acertou com a 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômi-
cas de São Paulo (FIPE), a elaboração do Có-
digo Brasileiro Hierarquizado de Proce-
dimentos Odontológicos (CBHPO), que 
deverá substituir os Valores Referenciais 

para Procedimentos Odontológicos. 
O CBHPO será um instrumento de ne-

gociação não apenas com o empresariado 
dentro da área de convênios e credencia-
mentos, mas também para o próprio pro-
fissional, uma vez que deverá respaldar a 
negociação de valores de remuneração 

dos Cirurgiões-dentistas. "Tudo isso sem 
contar que pode funcionar também como 
um instrumento de pressão política na luta 
pela legalização de valores mínimos de refe-
rência para procedimentos nas relações 
com as seguradoras, planos e operadoras”, 
observa o presidente Joaquim Cerveira.

CRO/RS recebe representantes do “Conselhinho"
Com profunda satisfação, o Conse-

lho Regional de Odontologia/RS foi o 
anfitrião de uma nova reunião do "Conse-
lhinho", como é carinhosamente chama-
da a reunião dos Conselhos das profis-
sões liberais regulamentadas.

Na jornada do dia 20 de agosto foram 
debatidas, entre outras, as seguintes pau-
tas:

• possibilidade de debate entre candi-
datos à Prefeitura de Porto Alegre; Na mesa: discussão ISSQN

• relatos da reunião da Câmara de 
Educação sobre o tema "Validação do 
Diploma no Mercosul", que contou com a 
presença da presidência do Conselho Esta-
dual de Educação;

• incidência do imposto ISSQN sobre 
sociedades de profissionais liberais.

 "A julgar pela forte representação 
que se fez presente, o Conselhinho assu-
me cada vez mais força e legitimidade em 
seus pleitos", externa o diretor Flávio 

Mais Odontologia

Rio Grande Sorriso entrega prêmio à Caçapava do Sul
No dia 25 de julho, o CRO/RS entre-

gou, ao município de Caçapava do Sul, o 
prêmio pelo terceiro lugar conquistado no 
Projeto Rio Grande Sorriso - edição 2008. 

Realizado pelo CRO/RS, em parceria 
com a Secretaria Estadual de Saúde, con-
tou com o patrocínio da indústria e comér-
cio odontológico (evidencie-se Odontotec 
e KV Equipo).

O projeto, cabe lembrar, avalia a quali-
dade da saúde bucal dos munícipes e o 

atendimento odontológico prestado nos 
municípios gaúchos. 

Caçapava do Sul recebeu um kit odon-
tológico e prometeu estar competitivo nas 
próximas edições do prêmio.

- Parabéns ao município de Caçapava 
do Sul. Que esta premiação sirva de estí-
mulo para continuar investindo na saúde 
bucal e prestigiando a classe odontológica, 
finaliza o presidente do CRO/RS, Joaquim 
Cerveira.

AGOSTO/SETEMBRO - 2008

Borella, representante do CRO/RS nesse 
fórum.
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Questão de Saúde Pública

Banquetes de ilusões apregoados 
por clínicas odontológicas 
sofrem mais uma ação do 
Conselho de Odontologia

Operação Varredura promete 
acabar com o "Banquete de Ilu-
sões”. É assim que o presidente do 
Conselho Regional de Odontolo-
gia/RS (CRO/RS), Joaquim Cerve-
ira, define a prática de clínicas e 
operadoras odontológicas em 
Porto Alegre, que prometem ser-
viços que podem não ser realiza-
dos. Diante do aumento de casos 
de reclamações de pessoas que 
caíram no "canto da sereia", con-
tratando serviços odontológicos 
que não receberam, o CRO/RS 
decidiu incluir em sua Operação 
Varredura, a fiscalização de clíni-
cas, planos e operadoras que 
atuam de forma ilegal e/ou 
desenvolvem publicidade irregu-
lar.

A situação é extremamente 
preocupante, enfatiza a presiden-
te da comissão de Fiscalização, 
cirurgiã-dentista Elaine Framarin. 
"Ao contratar serviços de uma 
empresa que atua de forma irre-
gular, o cidadão estabelece víncu-
los com empresas que simples-
mente não respeitam os limites da 
ética e o  direito do consumidor, 
tendo em vista que a condução 
dos tratamentos é feita por pes-
soas não habilitadas", comple-
menta.

Saúde comprometida 
e profissional lesado
Em atenção ao prejuízo potencial 

a que estão sujeitos os consumido-
res, que aceitam promessas fantasio-
sas, o Conselho estará cobrindo 
todos os bairros de Porto Alegre, no 
período de agosto a dezembro de 
2008, mobilizando quatro equipes 
de fiscalização que estarão vistorian-
do os referidos estabelecimentos. 
Inconstância de profissionais; tempo 
insuficiente para atendimento (con-
sulta não podem passar de 20 minu-
tos) e cobrança de taxas extras são as 
principais queixas das vítimas.

AGOSTO/SETEMBRO - 2008

Por outro lado, também os pro-
fissionais acabam sendo lesados, 
seja por descumprimento de direi-
tos trabalhistas, não observância 
da remuneração acordada e falta 
de condições adequadas para o 
desenvolvimento dos trabalhos, 
destaca o Presidente.

Fim do banquete
Para acelerar o processo de 

normatização do mercado, Cer-
veira conclama a classe a estar 
atenta e a população  a conferir 
se a empresa tem registo junto ao 
CRO/RS. 

 
0800 510-5242 

ou 
www.crors.org.br

Desfrute do 
Serviço-cidadão
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Fiscalização

CRO/RS interdita clínica 
odontológica no centro da Capital

O Conselho Regional de Odontolo-
gia do Rio Grande do Sul (CRO/RS) 
interditou, no dia 9 de agosto, uma clí-
nica odontológica que operava irregu-
larmente no centro de Porto Alegre.

 Acompanhados da Brigada Militar, 
os fiscais do CRO/RS flagraram na refe-
rida clínica, cinco pessoas em atividade 
nos consultórios dentários, sem inscri-
ção no Conselho. No momento da 
interdição, dois pacientes estavam 
em atendimento, enquanto outros 20 
tinham consultas agendadas e aguar-
davam na recepção. Todos foram iden-
tificados e enquadrados como teste-
munha no processo administrativo dis-

ciplinar instaurado pelo Conselho para 
apurar as responsabilidades.

A propósito...
O caso foi encaminhado ao Ministé-

rio Público do Estado, acompanhado 
dos termos circunstanciados lavrados 
pela Brigada Militar pela prática ilegal 
da profissão.

O CRO/RS tem trabalhado dura-
mente no combate aos ilegais, inclusi-
ve alertando a população no sentido 
de que ao receberem panfletos com 
ofertas "mirabolantes" e/ou promo-
ções "espetaculosas" de tratamentos 
odontológicos denunciem através do 
telefone 0800 510-5242.

**** EM TEMPO 
Como - absolutamente - não é propósito deste Conselho Profissional atrapa-

lhar o funcionamento de empresas da área e tampouco o trabalho de inscritos, 
tão logo recebemos o comunicado de atendimento das exigências estipuladas, 
levantamos a interdição, comenta o presidente  Joaquim Cerveira. “Contudo, é 
prerrogativa deste Conselho Profissional efetuar  interdição ética das empresas 
que atuam de forma irregular... E, continuaremos a fazê-lo!!!," conclui.

FUTURAFUTURAFUTURAFUTURAFUTURA
C O N G R E S S O S  E  E V E N T O S

S I M P L I F I E D

Possui graduação em Odontologia pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1977) , 
mestrado em Biologia Patologia Buco-Dental pela 
Universidade Estadual de Campinas (1983) e doutorado 
em Odontologia Patologia Bucal Bauru pela 
Universidade de São Paulo (1987) . Atualmente é 
professor titular da Universidade de São Pauloa, 
Professor colaborador da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto/USP. Tem experiência na área de 
Odontologia , com ênfase em Patologia Bucal. 

AUTOR DO LIVRO

CURSO EM 8 HORAS     

VALOR DO INVESTIMENTO

INSCRIÇÕES A JATO

O EVENTO CONTARÁ COM ESTANDES COMERCIAIS
PROMOÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS

BRINDES E SORTEIOS

2 x 90,00 ou 180,00 CD’S

2 x 70,00 ou 140,00 ACADÊMICOS

www.eventosfutura.com.br
E-mail eventosfutura@terra.com.br3391-0299 / 9233-4144 / 9649-1384 Mariana e Edilaine Futura Eventos

DIA 3 DE OUTUBRO EM PORTO ALEGRE - RS

I ENCONTRO CIENTÍFICO SOBRE REABSORÇÕES DENTÁRIAS

   VAG S MITA AS   A LI D

CIRURGIÕES DENTISTAS
E ESPECIALISTAS
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PARA USO DOS CORREIOS

MUDOU-SE

DESCONHECIDO

RECUSADO

FALECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

ENDEREÇO INSUFICIENTE

CEP

NÃO EXISTE Nº INDICADO

INFORMAÇÃO ESCRITA PELO 
PORTEIRO OU SÍNDICO

___/___/___

______________________________
RESPONSÁVEL

REINTEGRADO AO SERVIÇO

POSTAL EM ___/___/___

Agenda

25 de Outubro, 
Dia do 

Cirurgião-dentista,

CRO/RS presta 
homenagem a 

quem construiu 
uma carreira ética -

sem máculas

Outubro,25... nada mais signifi-
cativo para marcar a data dedicada 
ao Cirurgião-dentista do que reve-
renciar os profissionais da Odontolo-
gia, que completaram 70 anos de 
idade e foram autores de um carreira 
ética.

“Em um mercado tão nervoso e 
altamente competitivo, chegar aos 
70 anos de idade e ser autor de uma 
carreira profissional exemplar mere-
ce o nosso profundo reconhecimen-
to", salienta o presidente do 

CRO/RS, Joaquim Cerveira. Exata-
mente na perspectiva de enaltecer 
boas atitudes, valorizar a ética e pres-
tigiar a classe é que o Conselho esta-
rá mais uma vez realizando sua tradi-

cional cerimônia de entrega dos Cer-

tificados de Inscrição Remida, jus-
tamente - e não por acaso - no Dia 25 
de Outubro, finaliza.

Remidos - edição 2007

Notícias


