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Estamos, mais uma vez, na edi-
ção de dezembro do CRO/RS Notí-
cias, encartando o calendário CRO 
2009. Mais do que uma utilidade, 
esse calendário significa uma pres-
tação de serviços, uma definição de 
objetivos e um instrumento de 
acompanhamento, pela classe, das 
ações pretendidas pelo Conselho. 
Use-o com esses significados, cola-
borando e participando na pers-
pectiva de que o Conselho somos 
todos nós.

Encartamos, também, um infor-
mativo do CROPrev. Motivo de 
muita satisfação para nós, poder-
mos estar cumprindo mais um com-
promisso assumido com os colegas 
que, em outubro de 2007, nos enca-
minharam esse pleito, em evento 
promovido na sede da ABO/RS. Sa-
lientamos que a demora para a efe-
tivação deve ser creditada ao extre-
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mo cuidado com que conduzimos o 
processo. Parabéns a todos nós por 
mais este serviço que poderemos 
usufruir.

Estamos encerrando mais um 
ano na gestão do CRO/RS. Não 
poderíamos deixar de agradecer a 
nossa classe pelo apoio e confiança 
recebidos, que se expressaram de 
diferentes e marcantes maneiras: 
no processo eleitoral; na materiali-
zação e participação nos fóruns iti-
nerantes; nas ações no litoral e na 
Expointer; nas campanhas de mídia 
e, muito especialmente, nas cam-
panhas solidárias de doação de aga-
salhos e brinquedos.

Agradecemos a todos e esta-
mos felizes e recompensados por 
termos tornado mais quente o 
inverno dos asilados do Lar Ebene-
zer e mais feliz o Natal das crianças 
das instituições: Lar Fabiano de Cris-
to, Pequena Casa da Criança, Socie-
dade Espírita Coração de Jesus e 
Associação dos Amigos da Vila São 
Francisco.

Muito obrigado a todos, incluin-
do os funcionários do CRO/RS, sin-
ceros colaboradores.

A lamentar, a morte do nosso 
querido Orlando Limongi, perda 
inestimável para a Odontologia 
gaúcha, por todas as suas virtudes 
mas, principalmente, pela sua sábia 
amizade.

A todos um feliz Natal e próspe-
ro ano-novo, e que em 2009 possa-
mos estar unidos, trabalhando pela 
grandeza da nossa Odontologia.



Operação
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2009: ano do encontro 
da nova consciência

A tendência mundial para uma NOVA CONSCIÊNCIA voltada para 
o bem, para a ética e para o desenvolvimento dos povos inclui a Odon-
tologia.

Atento aos acontecimentos, o CRO/RS trabalhou em 2007 e 2008 de forma a construir 
uma base para o novo momento social que, com certeza trará alegria aos profissionais e popu-
lação. A partir dos projetos desencadeados é possível pensar em avançar na busca de novas con-
quistas.

Vento do Mar combate ilegais e propaganda irregular, 
bem como promove Odontologia no Litoral

Praia, sol e muita ação... A operação Vento do Mar, se-
gunda edição, realizada pelo CRO/RS, promete movimentar 
praias gaúchas no sentido de:

O CRO/RS, nesta edição acompanhado da ULBRA, Sesc/ 
RS, Corsan e Univias, com o apoio de Prefeituras Municipais  
disponibilizará ao público orientações em saúde bucal, valori-
zando a importância de um sorriso saudável, comenta o dire-
tor Flávio Borella.

Desta vez vamos divulgar a Odontologia já no início da via-
gem, quando, através de acordo firmado com a Univias, esta-
remos entregando à população que se desloca ao Litoral o "Kit 
Sorriso", incluindo material informativo sobre a importância de 

Intensificar o combate 
ao exercício ilegal da 
Odontologia;
Fiscalizar propagandas 
irregulares que invadem 
o Litoral;
Promover a importância 
da saúde bucal junto 
aos veranistas, com 
escovódromo e mate-
rial informativo.

manter a saúde 
bucal; alerta contra 
atendimento ilegal e 
propaganda engano-
sa, além do cronogra-
ma das ações que 
serão desenvolvidas 
no Litoral, destaca o 

- Que venha 2009!!!

presidente do CRO/RS, Joaquim Cerveira.

10 e 11 de janeiro

17 de janeiro

24 e 25 de janeiro

31 de janeiro e 

1º de fevereiro

7 e 8 de fevereiro

14 de fevereiro

15 de fevereiro

28 de fevereiro 

e 1º de março 

CONFIRA PRAIAS E DATAS 
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Gestão & Mercado
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Jamais duvide de seu sucesso.

-prepare sua agenda com antece-
dência;

- não atrase nas consultas;
- mantenha agenda (telefones e e-

mails) atualizada;
- aprecie sua rotina. Foi você quem a 

construiu.

Ser mais conhecido
Dicas para se tornar mais conhecido 

no mercado:
-Esteja sempre  com cartões de visi-

ta em mãos; 
-Escreva e publique artigos, disserta-

Sorrisos & Incoerência Tropical
País contraditório... O Brasil, que 

conta com o maior número de Facul-
dades de Odontologia do mundo, 
bem como com o maior número de 
profissionais (nada menos do 
222.624), NÃO consegue assistir nem 
mesmo as necessidades básicas de 
saúde bucal da população, onde 30 
milhões de brasileiros nunca foram ao 
dentista (PNAD-IBGE 2000).

Pílulas para o sucesso em 2009

Às portas de 2009... O início de um 
novo tempo é sempre ocasião oportu-
na para traçar novos objetivos e rever 
planejamentos. Na tentativa de contri-
buir para o sucesso profissional do 
Inscrito, o CRO/RS relaciona orienta-
ções (PÍLULAS) que podem contribuir 
para o sucesso do candidato interessa-
do em ativar a carreira.

Confira, aplique e muito boa sor-
te!!!

Rumo à organização
Dicas para manter-se organizado:

ções, matérias, etc;
- Participe de congressos, seminá-

rios, palestras, workshops;
- Comunique sua marca;
- Crie/participe de projetos sociais;
- Seja um profissional otimista, o 

mercado  aprecia essa performance; 
- Planeje, crie objetivos, distribua-os 

em metas e cumpra-os;
- Lembre-se: imagem é o seu "retra-

to" para o mundo;
- Seja humilde;
- Dedique boas palavras a seus cole-

gas, auxiliares e concorrentes.

Fonte: CPD - CRO/RS - novembro 2008

Eldorado do Sul.......1 x 33.261
Capão do Leão........1 x 26.740
Paverama.................1 x  8.084

Porto Alegre................1 x 330
Santa Maria.................1 x 409
Bento Gonçalves..........1 x 533

Porto Alegre...........4.332
Caxias do Sul..............756
Santa Maria................650

Total de CDs (homens).......6.462

Total de CDs (mulheres)......6.735

Total..................................13.197

Cambará do Sul..............3 
Caibatá...........................2
Ibiraiama..........................2

Números gaúchos

Municípios gaúchos com 
maior número de CDs

Municípios com menor 
número de CDs

Maior número de 
CDs por habitante

Menor número de 
CDs por habitante
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Intencional, e não por acaso, no mês do CIRURGIÃO-DENTISTA o CRO/RS lan-
çou seu novo site, totalmente repaginado, com o objetivo de ampliar a proximidade 
com os inscritos.

Na verdade, além da necessidade de avançar na comunicação digital, proporcio-
nando aos profissionais o que existe de mais funcional e contemporâneo, decidimos 
lançar o novo site em outubro como um presente ao CD, relembra o presidente Joa-
quim Cerveira.

CRO/RS alerta 
sobre responsabilidade 

da documentação

Da Profissão

Informação oportuna: o CRO/RS informa que não irá mais  se 
responsabilizar por documentos recebidos, enviados por Inscritos 
através do Correio, sem o serviço Aviso de Recebimento (AR ) e 
discriminação do conteúdo.

Questão de segurança
Por uma questão de segurança para o próprio inscrito, passa a 

ser solicitada a discriminação do material enviado ao Conselho, 
destaca o diretor Flávio Borella.

Evolução Digital: dinamismo e 
funcionalidade marcam o novo 
site do CRO/RS

No novo site, o usuário dispõe dos seguintes avanços:
- geração e atualização de notícias em tempo real;

- busca interna (pesquisa em notícias);

- automatização cadastral para recebimento do boletim eletrônico;

- alteração de endereço on line, sem burocracia (em Serviços);

- facilidade ótica, no sentido de ampliar ou reduzir o corpo (tama-

nho) do texto em qualquer parte do site;

- ordenação das notícias por data;

- consulta facilitada no arquivo CRO Notícias; 

- comodidade de leitura na estética da página;

- linha editorial focada especialmente no interesse do usuário, com 

a publicação de notícias condensadas e de interesse exclusivo do 

profissional da Odontologia.

“Tudo foi pensado, planejado e realizado para facilitar a leitura, 
aprimorar a atualização e favorecer a proximidade do Conselho 
Profissional com o inscrito”, comenta o funcionário Luciano Dichel 
do DPD.

Representatividade Política
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Cirurgião-dentista decide, 
concorre e ganha 
eleição municipal

O Cirurgião-dentista Diogo Segabinazzi Siqueira, 29 anos, espe-
cialista em Saúde Coletiva, foi eleito prefeito municipal na cidade 
de Santa Tereza/RS no último pleito.

"Acredito que nós, profissionais da Odontologia, temos o dever 
de nos posicionar politicamente para transformar a sociedade. 
Vejo que a nossa profissão ainda está em uma posição privilegiada 
no contexto social brasileiro, onde podemos influenciar positiva-
mente a população para uma outra realidade, mais humana e vol-

tada para o bem-estar social e econômico 
de nossa nação", defende o prefeito eleito.

O mundo é político... nessa ótica, ense-
jamos que o exemplo de cidadania e com-
prometimento político estimulem novos 
valores da área a ocupar importantes e 
decisivos cargos no Rio Grande do Sul, 
enseja o presidente Joaquim Cerveira.

- Na pessoa do Prefeito eleito, cumpri-
mentamos a todos os demais profissionais 
da Odontologia que assumiram compro-
misso político.



O CRO/RS lamenta profundamente a morte do Cirurgião-
dentista ORLANDO LIMONGI, ocorrido em 9 de novembro.

Limongi, que teve sua vida vinculada à Odontologia – clíni-
ca e, docência e classista -  ocupou os cargos:

- conselheiro diretor do CFO;
- presidente do CRO/RS;
- assessor especial da Presidência do CRO/RS;
- vice-presidente da ABO/RS;
- professor da Graduação e da Pós-Gra-duação da ULBRA, 

além de ser membro da Academia Brasileira de Odontologia 
e condecorado com a Medalha de Honra ao Mérito da Odon-
tologia Nacional. 

 

Da mesma forma, o Conselho sente a perda do CD 
JERSON MARIANTE VIEIRA, ex-colaborador deste Regional, 
cujo falecimento ocorreu em 19 de junho último.

Uma boa notícia para quem deseja uma aposentadoria 
tranqüila e com muito conforto: o Conselho Regional de 
Odontologia do Rio Grande do Sul, em parceria com a 
Petros, lançou o CROPrev, um plano de previdência comple-
mentar onde o próprio participante contribuirá mensalmente 
para ter direito a uma renda de aposentadoria no futuro. Ao 
longo dos anos, o dinheiro depositado será investido, e a par-
tir dos 55 anos de idade, o participante já poderá ter direito a 
uma renda calculada com base no saldo acumulado no Plano. 
Também é possível alterar o valor das contribuições ou reali-
zar aportes extras para aumentar o patrimônio no Plano. O 
CROPrev conta com a solidez e confiabilidade da Petros, enti-
dade responsável pela administração do Plano. Uma das pio-
neiras no mercado de previdência complementar brasileiro, a 
Petros foi criada pela Petrobrás, em julho de 1970 e adminis-
tra atualmente planos para 40 empresas e 30 entidades de 
classe. O presidente da Petros, Wagner Pinheiro de Oliveira, 
celebrou a adesão do CRO/RS ao CROPrev. "A taxa adminis-
trativa do Plano refere-se, apenas, aos custos operacionais do 
mesmo. A Petros não opera com taxa de administração sobre 
o patrimônio, prática usual no mercado que, em longo prazo, 
reduz consideravelmente os recursos acumulados no plano", 
analisa Pinheiro. 

"Após criteriosa análise dos produtos similares oferecidos 
no mercado da previdência complementar, valendo-se de  
consultorias competentes, o CRO/RS decidiu chancelar o 
CROPrev na convicção de que está disponibilizando à classe 
odontológica gaúcha uma alternativa boa e segura', opina o 
presidente, CD Joaquim Cerveira.

Além do CRO/RS, o CROPrev também tem como institui-
dores o CRO/RJ, CRO/RN, o CRO/PE e o CRO/PR. Ao acessar 
o Portal da Petros, www.petros.com.br, é possível fazer uma 
simulação com o valor que você pode contribuir hoje e proje-
tar sua renda no futuro e também solicitar sua inscrição. Para 
mais informações, ligue 0800 025 35 45 (das 8 às 19 horas).
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Aposentadoria

CRO/RS lança o CROPrev
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Odontologia sofre 
perdas lamentáveis
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Inscrição Remida
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Quando ética e atitude fazem a festa
Noite memorável. Exatamente no 25 

de outubro, Dia Nacional do Cirurgião-
dentista, o Conselho Regional de Odonto-
logia/RS (CRO/RS) promoveu a maior láu-
rea da categoria no sul do País, a tradicio-
nal solenidade de Entrega dos Certificados 
de Inscrição Remida.

A iniciativa agraciou os profissionais 
que completaram 70 anos de idade e são 
autores de uma carreira exemplar, sem 
registro de infração ética. Na edição 2008, 
49 profissionais da saúde bucal receberam 
a láurea, na presença de autoridades polí-

ticas e classistas, incluindo o presidente do 
Conselho Federal de Odontologia, Dr. Mi-
guel Álvaro Santiago Nobre.

A solenidade, que lotou o teatro do Cen-
tro de Eventos da PUCRS e contou com o 
patrocínio do Banco do Brasil, Centro Clíni-
co Gaúcho e Dentária Klymus, foi abrilhan-
tada com a apresentação de fragmentos 
do teatro de sombras da "Cia Teatro Lum-
bra e o Clube da Sombra Criações e Produ-
ções Artísticas" e do cantor nativista Elton 

Sombras, boa música e emoção

Saldanha e banda, que encantou os convi-
dados com uma poesia feita especialmen-
te para o CD.

"Em meio a uma absurda onda de falta 
de respeito aos direitos dos cidadãos, o 
exercício de uma carreira ética precisa e 
merece ser homenageada. Por essa razão 
o CRO/RS prioriza a inscrição remida, se-
guramente um BOM exemplo aos profissi-
onais mais jovens", comentou o presidente 
do CRO/RS, Joaquim Cerveira.
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Artigo

Pelo contador Paulo Walter Schnorr*

(*) Contador CRCRS 027534-O - Vice-Presidente de Fiscalização 
do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

Pessoa jurídica ou pessoa física?

O assunto contido na pergunta, permeia 
uma discussão antiga: o tratamento tributá-
rio dispensado às organizações de profissio-
nais sob a forma de empresa. De fato, preci-
samos entender, primeiro que o conceito de 
empresa passa pela necessidade ou não de 
conjugação de esforços de mais de uma pes-
soa com o mesmo propósito: o de exercer 
uma atividade mercantil, que de forma soli-
tária não seria possível. Assim sendo, as pes-
soas jurídicas se organizam, passando a exer-
cer as atividades profissionais de uma profis-
são regulamentada, em parceria com outros 
colegas de mesma qualificação, com a finali-
dade de assumir atividades típicas de uma 
empresa.

Outra questão a ser considerada é a pos-
sibilidade de um profissional liberal, como o 
dentista, assumir a atividade de forma autô-
noma, ou seja, sem a constituição de empre-
sa, porém correndo o risco empresarial, 
sendo empregador, assumindo a responsa-
bilidade pela atividade em caráter personalís-
simo, mas cercando-se de todo o aparato 
necessário ao atingimento de suas metas, 
em seu nome próprio, sem sociedade.

A primeira situação remete à necessidade 
de registrar uma empresa, obter o cadastro 
no CNPJ, manter escrituração contábil regu-

lar e observar a tributação relativa à espécie. 
A segunda, prescinde de CNPJ, sendo o 
autônomo tão somente compelido a operar 
com seu CPF, mas com possibilidade de 
escriturar suas despesas no Livro Caixa e, 
com isso, deduzi-las do Imposto de Renda, 
da pessoa física.

As empresas com CNPJ tem tributação 
normal equivalente às demais empresas, ou 
seja, pagam os tributos federais - IRPJ, PIS, 
COFINS e CSLL, além do tributo municipal o 
ISSQN. A forma de opção pela tributação 
federal pode ser Lucro Real ou Lucro Presu-
mido. A primeira forma somente é vantajo-
sa para as empresas cujo lucro seja inferior a 
32% da receita bruta, ou seja, para aquelas 
empresas que comprovem custos e despe-
sas superiores a 68% de seu faturamento. 
Neste caso pagarão os impostos com base 
no lucro apurado na contabilidade e depois 
de feitos os ajustes (adições e exclusões) pre-
vistos na lei. Essa forma é pouco usual, até 
porque poucas empresas tem uma lucrativi-
dade tão pequena. Para as empresas com 
lucratividade maior do que 32% a opção 
mais vantajosa é pelo Lucro Presumido, 
onde, a princípio, se a receita bruta anual 
não for superior a R$ 2.400.000,00, a 
empresa pagará 11,33% para o fisco fede-

ral e mais o percentual do ISSQN que varia 
de município para município, girando em 
torno de 2 até 5%.

Para os contribuintes pessoa física, a tri-
butação do IRPF é progressiva, conforme 
tabela do IRPF, incidindo sobre o ganho líqui-
do (receita menos despesas lançadas no livro 
caixa). Pode ser mais em conta esta última 
opção, caso o tomador dos serviços seja pes-
soa física, visto que as despesas odontológi-
cas podem ser dedutíveis do IR do tomador 
do serviço, como despesa médica.

Outro fator limitador: se estivermos dian-
te de uma empresa (CNPJ), os sócios podem 
ser remunerados pelo trabalho, através do 
pró-labore (que é tributável) ou pelo lucro 
(que não é tributável, desde que limitado o 
valor ao montante do que possui na socieda-
de e após feitos os ajustes já descritos ante-
riormente). 

Na pessoa física não há limites, pois o 
dinheiro que entra é todo do profissional libe-
ral (e não está sujeito aos parâmetros da pes-
soa jurídica).

Em todos os casos, a melhor opção é 
fazer simulações e projeções, principalmente 
com o aconselhamento de um contabilista.

Solidariedade

Sonho de Natal da Odontologia

 
É tempo de Natal!!! O CRO/RS promoveu 

uma campanha para arrecadação de brinque-
dos a serem doados a instituições de caridade, 
mais votadas pela classe.

•
• LAR FABIANO DE CRISTO
• ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA VILA SÃO 

FRANCISCO
• SOCIEDADE ESPÍRITA CORAÇÃO DE JESUS
A iniciativa, denominada carinhosamente 

ENTIDADES ELEITAS
PEQUENA CASA DA CRIANÇA

Sonho de Natal, reuniu grande quantidade de 
doações que fizeram a alegria dos pequenos.

“Foi uma experiência emocionante perceber 
o brilho nos olhos das crianças ao receberem os 
presentes e especialmente o nosso carinho”, 
expressa a conselheira Magalí Lora que acom-
panhou funcionários do Conselho na entrega 
dos presentes.

- A todos que participaram da iniciativa, 
nosso respeito e agradecimento, finaliza o pre-
sidente Joaquim Cerveira. 

OUTUBRO/DEZEMBRO - 2008
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Rio Grande reúne 
Odontologia no Sul 

do Estado
A cidade de Rio Grande se transformou, na noite de 31 de outu-

bro, na capital da Odontologia do sul do Estado, definiu o Presidente 
do CRO/RS, Joaquim Cerveira.

Os profissionais que prestigiaram o Fórum Itinerante do CRO/RS 
tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas relativas a questões 
como: previdência social do CD; ética e legislação; e arquivos digi-
tais. Os diretores foram unânimes em elogiar a ativa participação da 
platéia, que interagiu durante todo o evento.

Recadastramento 
agilizado

Os inscritos em Rio Grande e pro-
ximidades aproveitaram a ocasião 
para realizar o recadastramento.

Palavra do leitor
Agradecemos a doação de roupas recebidas por intermédio do 

CRO/RS, as quais certamente serão utilizadas para o bem-estar de nos-
sos internos (LAR EBENEZER). Cabe informar que o LAR EBENEZER foi 
a instituição escolhida para receber os donativos arrecadados pela clas-
se. A organização presta atendimento, apesar das dificuldades finan-
ceiras, a 52 idosos, na maioria provenientes de famílias de baixo poder 
aquisitivo, oferecendo assistência médica, odontológica, enfermagem 
24 horas, acompanhamento geral, orientação social e atendimento 
religioso.

VOCÊ PODE AJUDAR: Interessados em ajudar podem entrar    
em contato com os fone (51) 3364-4323, 9677-2932 ou 9913-5319. 
O Lar Ebenezer agradece.

- À cidade de Rio Grande, nosso agradecimento pela acolhida, 
conclui Cerveira.
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Visibilidade

Odontologia divulgada por todo o Rio Grande
Não houve rincão gaúcho em que não se 

ouvisse falar em Odontologia. Especialmente 
em outubro (mês do Cirurgião-dentista), não 
por acaso, o CRO/RS produziu e veiculou cam-
panha publicitária para divulgar a importância 
da população em consultar um Cirurgião-
dentista em praticamente todo o Estado.

Seja pelas ondas do rádio ou páginas do jor-
nal, mensagens do tipo: SORRIR É O MELHOR 
PRESENTE fizeram, literalmente, a cabeça do 
público, um movimento no sentido de incluir o 
cuidado com a saúde da boca entre as priorida-
des da população, comenta o presidente do 
Conselho, Joaquim Cerveira, que também pre-
side a Comissão de Divulgação.

A campanha publicitária esteve no ar até o 
dia 15 de dezembro, nas seguintes emissoras:

Rádio Gaúcha - AM
-Programa Chamada Geral I
Rádio Guaíba - AM
-Programa Rogério Mendelski

Últimos dias para conferir

Rádio Bandeirantes - AM
-Programas Gente e Tempo Real 

As cidades do Interior foram sensibiliza-  
das por emissoras de rádio, indicadas pelos pró-
prios Delegados Regionais do Conselho, con-
forme seguem.

REGIÕES - EMISSORA
• Sul - Rádio União 
• Noroeste Colonial - Rádio Repórter de Ijuí
• Central - Rádio Imembuí
• Produção - Rádio Diário da Manhã
• Litoral - Rádio Itaramã
• Norte - Virtual
• Carbonífera - Rádio São Jerônimo
• Vale do Taquari - Rádio Encanto 
• Vale do Rio Pardo - Rádio Santa Cruz
• Nordeste - Rádio Lagoa 
• Serra - Rádio Viva
• Vale do Paranhama - Rádio Taquara
• Vale do Caí - Rádio Vale Feliz
• Vale dos Sinos - Rádio ABC
• Médio e Alto Uruguai - Rádio Comunitária

Pelo Rio Grande 

Na região Metropolitana também foram  
acionadas as FMs Continental e Pop Rock.

O jingle (texto musicado) veiculado nas 
emissoras de rádio pode ser ouvido através do 
site do CRO/RS (www.crors.org.br).

Cabe destacar que o trabalho executado 
pela Comissão de Divulgação garantiu à Odon-
tologia importantes espaços nos meios de 
comunicação, oportunidade que o CRO/RS 
aproveitou para destacar a importância da 
saúde bucal, bem como a necessidade de con-
sultar o Cirurgião-dentista.

"Estamos falando em mídia provocada, isto 
é, sem envolvimento de dinheiro, quando os 
assuntos enviados são transformados em notí-
cia nos meios de comunicação. A título de 
informação, cabe destacar que se a Autarquia 
fosse pagar pelos espaços, estaria investindo 
nada menos do que R$ 48.000,00, somente 
no mês de outubro,” comenta o presidente 
Joaquim Cerveira.

Importante & oportuno

Temos o que dizer



Saúde Bucal Coletiva 
na saúde da família

A Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 
(Campus Cachoeira do Sul) e a Secretaria 
Estadual de Saúde/RS (SES) promoveram  
em outubro o VIII Encontro Gaúcho de Saú-
de Bucal Coletiva e o Encontro Gaúcho de 
Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Famí-
lia - 2008. 

Na oportunidade houve exposição de  
pôsteres contendo experiências desenvolvi-
das pelas Equipes de Saúde da Família no 
Estado com menção honrosa aos trabalhos 
selecionados. Representando o CRO/RS, 
esteve o presidente Joaquim Cerveira que elo-
giou a iniciativa, destacando que as ativida-
des extra-muro da ULBRA têm dado um dife-
rencial positivo à formação acadêmica dos 
alunos, bem como contribuído diretamente 
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Durante o trabalho da Equipe de Saúde 
Bucal nas escolas do interior de Restinga 
Sêca, observou-se a presença de manchas 
dentárias sugestivas de fluorose em um 
número considerável de crianças, todas resi-
dentes na localidade de Rincão dos Marti-
minianos, área quilombola. Foi solicitada aná-
lise da água de consumo pela Vigilância   
Sanitária e realizado levantamento epide-
miológico para verificação de fluorose na co-
munidade.

Para a classificação de severidade da fluo-
rose dentária foi utilizado o índice Dean.

Das 30 crianças avaliadas, com idades 
entre 3 e 13 anos, 2 (7%) apresentaram o 
grau muito leve, 8 (26%) o grau leve, 11 
(37%) moderado, e 9 (30%) o grau severo. 
Todas as crianças moram nessa área  quilom-
bola desde o nascimento e suas casas são 
abastecidas com água proveniente do poço 
artesiano comunitário. A análise da água 
constatou um teor de flúor de 5,65 mg/L. A 
comunidade foi alertada sobre as conse-
qüências que o excesso de flúor pode causar 
nos dentes e em outros órgãos. Em outubro 
desse ano a Funasa esteve no município apre-

sentando a proposta de construção de um 
novo sistema de abastecimento de água 
nesta comunidade. O índice de fluorose den-
tária encontrado demonstra que é de suma 
importância a interdição imediata do poço 
artesiano comunitário e planejamento de 
um novo sistema de abastecimento, para 
prevenir a ocorrência de novos casos dessa 
patologia. O envolvimento de toda a equipe 
de estratégia de saúde da família (ESF) foi 
decisivo para diagnosticar o problema da   
fluorose dentária na comunidade quilombo-
la e buscar solução para o mesmo. 

Indice de Fluorose Dentária em Crianças Residentes em 
Área Quilombola Expostas à Água com Alto Teor de Flúor

Patricia Campagnol Wollmann; Ieda Baumart; João Diniz; 
Maria Helena Milanesi Possebon; Adriana Lopes; Elusa Lopes Moraes

* Estratégia de Saúde da Família Rural-Restinga Sêca 

Rompendo fronteiras

Representação do CRO/RS, composta 
pelas CDs Sônia Pinheiro e Vera Fischdick, 
propõe a criação de uma Comissão de Saúde 
- com ênfase à Odontologia - na Associação 
das Mulheres de Negócio de Porto Alegre.

para o estilo de vida da população das comu-
nidades envolvidas. "Parabéns aos organiza-
dores", concluiu. Representando o Conselho 
Municipal de Saúde, esteve a CD Sônia 
Pinheiro e, o Conselho Estadual de Saúde, a 
CD Isis da Silveira, membros da Comissão de 
Saúde Bucal Coletiva do CRO/RS . 

Resumo do Trabalho Vencedor

Mais sorrisos: Sônia e Vera enfatizam a importância para 
a Associação de Mulheres de dispor de uma Comissão 
de Saúde Bucal, no registro acompanham o secretário 

da Saúde, Osmar Terra
Patrícia Wollmann: menção honrosa 1º lugar
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Gincana Estadual Sorrindo para 
o Futuro já tem vencedores

A 1ª Gincana Estadual do Sorrindo para o Futuro, com o tema “Se-
meando Saúde na Comunidade”, promovida pelo Sesc/RS e CRO/RS, 
com o apoio de prefeituras, contou com a participação de 85 escolas 
gaúchas.

A  Sorrindo para o Futuro teve como objetivo sensibilizar as comuni-
dades escolares para temas relacionados à saúde, promovendo a quali-
dade de vida e a integração de alunos, familiares e professores. 
"Atingimos o objetivo de mobilizar as comunidades como um 
todo. Foram mais de 21 mil alunos de escolas de 28 municípios”, 
destacou a coordenadora do Programa Sesc Sorrindo para o 
Futuro, Larissa Brouwers. Segundo Flávio Borella, conselheiro-
secretário do CRO/RS, a atividade obteve excelentes resultados. 
“Já tínhamos um projeto piloto em Porto Alegre. Quando o Sesc 
nos apresentou a proposta, vimos o quanto poderíamos estar 
mais próximos das demais cidades”, comentou.

As tarefas da gincana, que foram divulgadas e realizadas ao 
longo do mês de outubro, foram avaliadas por uma comissão jul-
gadora formada por profissionais das prefeituras, Sesc e do 
CRO/RS.

As três escolas melhor colocadas em cada categoria recebe-
rão a seguinte premiação: 

1º lugar – evento de recreação do Sesc/RS, computador e 
placa de honra ao mérito doados pelo CRO/RS e troféu; 

2º lugar – kit esportivo, um pacote (final de semana) em 
Hotel do Sesc no Estado (Gramado, Torres ou Porto Alegre), tro-
féu e placa de honra ao mérito; 

3º lugar – troféu e placa de honra ao mérito, também doa-
dos pelo CRO/RS.  

CONCLUSÃO & RETORNO 
A gincana tem como propósito promover a saúde bucal de escolares 

por meio do desenvolvimento de habilidades para o controle da placa 
bacteriana, da capacitação dos alunos para uma maior autonomia e res-
ponsabilidade em relação às suas escolhas alimentares, assim como do 
estímulo ao atendimento das necessidades de tratamento odontológico.



Flagrante bem sucedido movimenta 
a comunidade. A Operação Iraí, defla-
grada pela Comissão de Fiscalização e 
executada por fiscais do CRO/RS, aca-
bou com a farsa de LF, na cidade de 
Iraí/RS, onde atuava como Cirurgião-
dentista - atendendo pacientes a domi-
cílio.   

Acordados com agentes da Polícia 
Civil, os fiscais agendaram uma consulta 
para trabalho de manutenção de apare-
lho ortodôntico. Não deu  outra... No 
horário marcado, o falsário chegou no 

Flagrado no ato
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E m n orta a a p a d
prio c e

le e to p v rov o pró
rim

Apreensão de ilegal 
movimenta Iraí

referido endereço para dar início aos 
procedimentos odontológicos. Trazia 
na maleta a prova do crime, isto é,  farto 
material de prótese e ortodontia. 

Depois de todo o esforço efetivado 
pelo Conselho e Polícia Civil, a fim de 
livrar a sociedade contra essa ameaça à 
saúde pública, o que restou de concreto 
foi a autuação por exercício ilegal da 
Odontologia e aberto processo criminal 
conta o elemento.

Agora? É aguardar o desfecho da Jus-
tiça!!!

E agora

o
Fiscalizaçã  CRO/RS

L
c e

e a e

ocal do rim  fica c rc d  

2
d c d í r

00m em es i a ng eme 



15

Café, pleitos e mobilização 
da Classe Odontológica

O CRO/RS promoveu o Café da Manhã da Odontologia, visando a 
defesa dos principais pleitos da Classe junto à presidência da Comissão 
de Saúde da Assembléia Legislativa/RS e a parlamentares simpatizantes 
das causas ligadas à saúde.

Durante o café, servido na sede do Conselho em 2 de dezembro, 
foram levantadas problemáticas da Odontologia formuladas por uma 
verdadeira frente de mobilização, integrada pelo CRO/RS, SOERGS e 
Entidades de Classe.

PROBLEMÁTICOS:
1. carência de pessoal e sucateamento de equipamentos na 

rede pública municipal;
2. inexistência de previsão de atendimento a pacientes mutilados 

por tratamento oncológico;
3. não inclusão de CDs na equipe multidisciplinar em ambiente 

hospitalar.
DE CONCRETO
Será formada uma comis-

são para elaboração de um 
documento reunindo os prin-
cipais pleitos da classe, que 
será entregue aos represen-
tantes políticos que apóiam 
as causas da Odontologia.

Prestigiaram o evento, 
além de representantes da 

A propósito
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Certificado de especialização 
a nível técnico

O CFO, através da Resolução 83/ 2008, de 25 de setembro p.p., defi-
ne que os certificados de especialização a nível técnico, expedidos por 
cursos de especialização ministrados por instituição de ensino, desde 
que estes sejam realizados dentro das normas estabelecidas pelos 
órgãos competentes do Ministério da Educação, serão reconhecidos 
para fins de registro e inscrição como Técnico em Prótese Dentária espe-
cialista. Assim como, ficam criadas as seguintes especialidades técnicas 
em prótese dentária:

 

Prótese Ortodôntica
Prótese Ortopédica Funcional dos Maxilares
Prótese Removível Total e Parcial
Prótese Fixa
Prótese sobre Implante

classe odontológica, o presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambi-
ente da Assembléia Legislativa/RS, deputado Alberto Oliveira; deputado 
Adroaldo Loureiro e vereador Mario Manfro.

A PROPÓSITO 
Com satisfação, o CRO/RS saúda a eleição do Cirurgião-dentista 

Mario Manfro para vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre.
Manfro, que há anos desenvolve trabalho social, propõe questões 

específicas para a classe odontológica, como a instalação de consultórios 
odontológicos em todas as Unidades de Saúde; melhoria das condições 
de trabalho nos postos públicos e inclusão de profissionais no PSF.
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Bate coração... O cantor nativista 
Elton Saldanha, durante o show apre-
sentado na Solenidade de Entrega do 
Certificado de Inscrição Remida (25 
de outubro - Centro de Eventos da 
PUCRS), escreveu e declamou uma 
poesia para homenagear o Cirurgião-
dentista. 

Na ocasião, a platéia apreciou 
tanto a obra que solicitou cópia da 
mesma. A fim de atender a demanda, 
estamos publicando os versos a 
seguir.

Deus quando fez o Rio Grande

Queria aqui um paraíso

Mas viu uns tauras 

meio tristes

Meia boca e dente doído.

Então chamou um artista

Mandou prá terra o dentista

Com a magia do sorriso.

Deus abençoe os jubilados

Nas auras de quem é juiz

Eles afinam o teclado

Das bocas deste País.

Nos livre da dor de dente

Porque um povo sorridente

É por certo um povo feliz.

Homenagem

Cirurgião-dentista 
ganha poesia de 
cantor nativista


