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Inédito!!!
Cirurgião-dentista EMPREENDEDOR  

oferece capacitação nas áreas 
de GESTÃO e MARKETING

- iniciativa marca o 
JUBILEU DE OURO do CRO/RS

A 
mudança não pode parar... especialmente  ao 
completar 50 anos de idade. 

2017 é o ano do Jubileu de Ouro do CRO 
Rio Grande do Sul. Essa data, por demais 

importante à sociedade pelo que representa em termos 
de saúde e qualidade de vida, está sendo comemorada 
com a magnitude que merece.

Projetos, iniciativas, campanhas e outros tantos desa-
fios estão sendo simultaneamente operacionalizados 
com o  propósito de resgatar a  valorização profissional  
e o prestígio que a profissão merece.

Entre os diversos projetos destaco o “Cirurgião-dentis-
ta Empreendedor”. Tal força-tarefa inédita e ambiciosa 
pretende amparar o profissional diante das atuais exi-
gências do mercado, onde o empreendedorismo se tor-
na imperioso.

As páginas que seguem da revista oferecem um registro 
resumido dos fatos, ao qual convido os profissionais a 
acompanharem, emitirem opiniões,  manifestarem críti-
cas/ sugestões  e – acima de tudo – a estarem conosco. 

A mudança pretendida passa necessariamente por uma 
classe unida e disposta a lutar por seus direitos.

Em frente, seguimos.

Palavra do Presidente

Abraço
Nelson Freitas Eguia, CD
CRO/RS 9659
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CEO

O que nos diz o  
Código de Ética sobre 

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS? EXPEDIENTE
Órgão de Divulgação do 

 Conselho Regional de Odontologia 
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Membros Efetivos
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 Everson Martins
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“A virtude moral é uma consequência do hábito.  
Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente.  

Ou seja: nós nos tornamos justos ao praticarmos atos 
justos, controlados ao praticarmos atos de autocontro-

le, corajosos ao praticarmos atos de bravura.”
Aristóteles

O Art. 19 esclarece.

– Na fixação dos honorários profissionais 
serão considerados:

I. condição socioeconômica do paciente e da 
comunidade;
II. o conceito do profissional;
III. o costume do lugar;
IV. a complexidade do caso;
V. o tempo utilizado no atendimento;
VI. o caráter da permanência, temporariedade  
ou eventualidade do trabalho;
VII. circunstância em que tenha sido prestado o 
tratamento;
VIII. a cooperação do paciente durante o 
tratamento;
IX. o custo operacional
X. a liberdade para arbitrar seus honorários, 
sendo vedado o aviltamento profissional.

Parágrafo Único

O profissional  deve arbitrar o valor da consul-
ta e dos procedimentos odontológicos, res-
peitando as disposições do Código e comuni-
cando previamente ao paciente os custos dos 
honorários profissionais.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA COBRA AMPLIAÇÃO  
DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA PNEs

A atenção especializada no atendimento e tratamento 
de pessoas com necessidades especiais (PNE) foi 
amplamente debatida na Audiência Pública, ocorrida 

na Assembleia Legislativa/RS(22/3). Promovido pelo CRO/
RS através do gabinete da deputada Liziane Bayer (PSB), o 
encontro contou com a participação das integrantes da Co-
missão de Odontologia para PNE e conselheiros do CRO/RS. 
Também estiveram presentes representantes do Ministério 
Público, Faculdades de Odontologia, funcionários e usuários 
do SUS.

A importância da inclusão da disciplina de Odontologia 
para PNE como obrigatória no currículo das faculdades e 
cursos técnicos, visando ampliar o direito ao acesso à saúde 
bucal, foi um dos pontos mais destacados nos pronuncia-
mentos. Somente em Porto Alegre 336 mil pessoas possuem 
alguma deficiência. “Quem é que está cuidando da Saúde 
Bucal desses pacientes? Eles precisam de atenção e essa é 
nossa luta”, destacou Marcia Cançado, da Comissão para 
PNE.

REABILITAÇÃO PRECOCE
A presidente da Comissão, Dé-

bora Scariot, ressaltou que o atendi-
mento precoce feito por especialista 
influencia na capacidade de aprendi-
zado do paciente. “Estamos falando 
de saúde e educação quando falamos 
de reabilitação precoce do paciente”, 
explicou.

Sabe-se que 80% das famílias de 
pessoas com deficiência são de bai-
xa renda. “É preciso eleger centro de 
capacitação e estimular a contratação 
de especialistas em PNE para atua-
rem no SUS”, afirmou Débora.

O Rio Grande do Sul possui 
apenas 24 cirurgiões-dentistas 
registrados nessa especialidade, 
e destes, somente 8 atuam na 
Capital. “O profissional tem que se 

sentir valorizado para poder se interessar por esse tipo de 
cuidado”, destacou, cobrando maiores investimentos, o con-
selheiro Márcio Redmann.

Também foram colocadas questões referentes a infraes-
trutura dos centros de especialidades, definição ampla do 
conceito de PNE englobando outras situações que requeiram 
cuidado diferenciado, como tratamento odontológico de usu-
ários de drogas e pessoas com transtornos psicossociais.

DEFINIÇÕES
Prioridades definidas:
• Criação da Semana Estadual de Atenção Odontológica 

para PNE; 
• Ampliação de investimento humano e financeiro;
• Regulação do Ensino Técnico;
• Realização de Atenção Básica em Saúde Bucal em 

PNE;
• Cadastramento de Identificação junto ao SUS.

Cidadania
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CAPACITAÇÃO PARA  
O PROFISSIONAL

NAS ÁREAS DE  
GESTÃO E MARKETING

PROFISSIONAL... Agende-se e participe dessa ini-
ciativa que busca contribuir com o sucesso de seu 
consultório! O CRO/RS lança oficialmente o calen-
dário de palestras do projeto CD Empreendedor, em 
parceria com a ABORS, SEBRAE/RS e UNICRED.“Diante das dificuldades do momento na 

economia brasileira é preciso inovar, 
pensando nisso, o CRO/RS em parce-

ria com a ABORS está oferecendo a oportunidade 
de empreender um novo modelo de gestão nos 
consultórios e clínicas odontológicas, objetivando 
atingir mais produtividade com mais qualidade”. 
Lina Martinelli de Lima, Presidente da ABORS

Em breve, o CRO/RS divulgará nas suas platafor-
mas de comunicação dados detalhados de cada 
novo evento, como local, horário e o nome dos 
palestrantes.

CD EMPREENDEDOR

PROJETO REÚNE 
ABORS, SEBRAE/RS E UNICRED, 

COMO PARCEIROS

“O projeto busca capacitar o cirurgião-
-dentista nas áreas de gestão estraté-
gica e marketing de forma que possa  

potencializar as possibilidades de sucesso empre-
sarial da clínica ou consultório odontológico.....”, 
explica o Presidente Nelson Freitas Eguia.  A 
iniciativa pretende colaborar com o CD no sentido 
de que possa contar com um amparo, um auxílio, 
na área que está mais vulnerável, defende Eguia.

“Estamos convivendo com mudanças, 
onde oportunidades surgem a todo 
instante. É preciso entender e adap-

tar-se ao que o mundo oferece, daí a importân-
cia do CD Empreendedor, que oferece a chance 
de sucesso na construção de novos caminhos”. 
Dr. Paulo Barcellos – Diretor-Presidente do Sistema Unicred RS
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TEMAS EM FOCO
1 – Geração de emprego

Quando um CD empreende, ao menos um profissional ganha oportunidade!

2 – Inovação na odontologia
O uso das novas tecnologias para um atendimento  
eficiente e como ferramenta de marketing digital.

3 – CD dinâmico e capacitado
O olhar atento para as oportunidades do mercado, às novidades 

no mercado odontológico, foco em negócios e geração de demandas.

4 – Independência profissional e financeira
Acesso a estratégias de gestão, fazendo com que o profissional 

encontre soluções eficazes para enfrentar as adversidades do mercado.

LOCALIDADES  
JÁ CONTEMPLADAS
• Lageado
• Montenegro
• Cachoeira do Sul
• Igrejinha
• Novo Hamburgo
• Camaquã
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Mercado

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 
DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

O CRO/RS produziu e veicula campanhas 
publicitárias de valorização profissio-

nal, com o intuito de ampliar a visibilidade da 
Odontologia  e conscientizar os inscritos sobre 
a possibilidade de valorização profissional.
Na sequência, a relação de campanhas produ-
zidas. Interessados em receber arquivo digital  
para divulgação em suas mídias, podem enviar 
@ solicitando.
Enviar para: Imprensa@crors.org.br

CRO/RS busca consolidar movimento 
pró ativo em defesa da Odontologia e 

de seus profissionais
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Mercado +

Mundo conectado e veloz... Pensando 
nisso o CRO/RS contratou o desenvol-
vimento de aplicativo para smartphones, 
com sistema operacional IOS e Android, 
com a finalidade de unir o Usuário e o 

Cirurgião-dentista. 
O aplicativo, que leva o nome de CRO-RS, permitirá 

a localização dos cirurgiões-dentistas através dos se-
guintes campos: Nome, Número de Inscrição, Cidade, 
Bairro, Endereço, Especialidade(s) (caso existir) e Habi-
litação(ões) (caso existir).

O aplicativo de fácil utilização poderá ser obtido (bai-
xado) gratuitamente nas lojas do Google Play e Apple 
Store,  justamente com o propósito de facilitar o encon-
tro do profissional com as características desejadas pelo 
usuário que vai utilizar um dos filtros para realizar sua 
busca.

Questão de  segurança
Com o Aplicativo CRO-RS, o usuário tem a garantia 

de ser atendido por um profissional devidamente habili-
tado a orientar e realizar seu tratamento.

“As facilidades são inúmeras, entre as quais a op-
ção para visualizar o endereço no mapa, bem como o 
recurso de geolocalização, para que o usuário localize 
os cirurgiões-dentistas próximos ao usuário”, explica o 
presidente do CRO/RS, Nelson Freitas Eguia. 

Independente do filtro que será utilizado pelo usuário 
no momento da pesquisa o resultado sempre retornará:

- Opção para visualizar o endereço no mapa.
- Recurso de geolocalização, para que o usuário 

localize os cirurgiões-dentistas próximos do seu local 
atual o que facilitará o encontro entre o usuário e o Ci-
rurgião-dentista.

Denúncias on line
O aplicativo também  disponibiliza um formulário 

para denúncia com os seguintes campos: nome do de-

nunciado, endereço, descrição da denúncia, nome do 
denunciante, e-mail e foto (s) – com a opção de sigilo 
ou não da denúncia.

Atualização cadastral a um click 
A atualização de endereço estará aberta a todas as 

categorias.
Um formulário para atualização cadastral dos inscri-

tos, com os seguintes campos: nome, e-mail, telefone 
residencial, telefone celular, nº de inscrição no CRO/RS, 
CPF, RG, categoria profissional, endereço de correspon-
dência e endereço profissional estará à disposição dos 
interessados.

Aplicativo CRO-RS permitirá fácil localização 
de CIRURGIÕES-DENTISTAS pela sociedade
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Entrevistado da edição

 Prefeito da Capital dos gaúchos  
fala sobre Saúde Bucal

O prefeito eleito de Porto Alegre (2017/2020) foi 
o entrevistado da edição, oportunidade em que 
antecipou informações relacionadas à Odonto-

logia.
Acompanhe a manifestação de Nelson Marchezan Jú-
nior, que defende  uma nova atitude para Porto Alegre 
viver um novo tempo! 

CRO/RS - O que o porto-alegrense (nato ou estabe-
lecido) pode aguardar do novo Prefeito da Capital dos 
Gaúchos?
Prefeito - O que os porto-alegrenses podem esperar é 
comprometimento pessoal, da equipe que escolhemos 
e de todos aqueles que têm uma relação direta com o 

“... Otimização do uso das cadeiras odontológicas 
existentes, qualificação das condições e processos 
de trabalho, e aumento da resolutividade da 
Atenção Primária (...)”, são prioridades da atual 
gestão.

governo municipal, para que a gente possa superar a 
pior crise das finanças públicas que a cidade vai passar, 
que será neste ano de 2017, com muita capacidade de 
trabalho, visão de futuro e coragem. Vamos fazer o que 
precisa ser feito, dizer o que precisa ser dito, e cobrar 
quem deve ser cobrado. Não é questão de opção ou 
decisão. Não temos opção em virtude de decisões que 
foram tomadas no passado. Então, agora, nós temos que 
tomar decisões diferentes para olhar pra frente e ver um 
futuro melhor do que as condições que temos hoje na 
nossa cidade. Vamos enfrentar problemas gigantes com 
soluções a altura deles, com muito trabalho, muita de-
dicação, muita honestidade, muita transparência e uma 
equipe inteira com esses princípios e valores.

CRO/RS - Que prioridades estão sendo trabalhadas 
pela nova administração?
Prefeito - As prioridades do nosso go-
verno são as prioridades do dia-a-dia das 
pessoas. São naquelas áreas que podem 
avançar e melhorar a qualidade de vida 
dos porto-alegrenses: segurança, saúde 
e ambiente propício ao desenvolvimento.

 A questão da segurança é evidente. Os 
índices de criminalidade registrados em 
Porto Alegre são inaceitáveis. Temos al-
guns dos piores índices do Brasil em ho-
micídios, latrocínios, roubo de veículos, 
etc. Apesar de segurança pública não ser 

“(...) prioridades do nosso governo 
são prioridades do dia-a-dia das 
pessoas.”

“(...) desafios na saúde,... menos 
espera e menos fila para exames e 
consultas com especialistas.”
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uma responsabilidade constitucional 
direta dos municípios, não podemos 
fugir dessa responsabilidade. Se este 
é um problema dos porto-alegrenses 
tem que ser visto como um problema 
do prefeito.

 Os desafios na saúde afetam as pes-
soas mais humildes, aquelas que 
dependem do sistema de saúde pú-
blica. Nosso compromisso é que esta 
área terá prioridade para que a gente 
tenha diagnósticos mais rápidos e 
confiáveis, nos postos de saúde, com 
atendimento mais eficiente, menos espera e menos fi-
las para exames e consultas com especialistas. Vamos 
conquistar isso por meio de uma boa gestão e do uso 
de tecnologia.
 E, por fim, criar um ambiente propício para a geração de 
emprego, para o empreendedorismo, para os negócios. 
Isso significa desburocratizar a prefeitura na área de 
criação de novas empresas, desburocratizar os licencia-
mentos. Precisamos ter respostas 
mais objetivas e de forma mais 
ágil na tramitação dos proces-
sos, para dar segurança jurídica 
aos pequenos, médios e grandes 
investidores e empreendedores. 
Eles devem se sentir confortáveis e seguros ao investir 
aqui e melhorar a geração de empregos em número e 
qualidade e fazer girar mais recursos em Porto Alegre.

CRO/RS - O que pode ser antecipado em termos de 
ações específicas para a saúde bucal na rede pública?
Prefeito - Porto Alegre conta com uma boa rede pú-
blica de saúde bucal. Mas, mesmo que a cobertura das 
Equipes de Saúde Bucal tenha apresentado significativa 
ampliação nos últimos anos, boa parte da população do 
município ainda se encontra descoberta, e este aumento 
de cobertura deve ser atingido a médio prazo. 

O nosso foco para o ano de 2017 será a otimização do 
uso das cadeiras odontológicas existentes, a qualifica-
ção das condições e processos de trabalho, o aumen-
to da resolutividade da Atenção Primária por meio da 
construção de uma carteira de serviços com incorpo-
ração de novos procedimentos neste nível de atenção, 
além da maior integração ensino-serviço nos centros de 
especialidade, da adoção de protocolos clínicos assis-

tenciais baseados em evidência e 
da qualificação da regulação na 
rede de saúde bucal.
Hoje temos 158 equipes de saúde 
bucal na Atenção Primária, além 
de 6 Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEOs). Temos uma rede de serviços 
diagnósticos e inserção na rede municipal de urgência 
e emergência com atendimento odontológico de ur-
gência nos serviços de atenção primária e também nos 
pronto-atendimentos UPA Moacyr Scliar e Pronto Aten-
dimento Cruzeiro do Sul (PACS), para atendimento de 
dores odontogênicas e traumatismos alvéolodentários. 
No caso de emergências, os hospitais Cristo Redentor e 
Pronto Socorro (HPS) fazem o atendimento de pacientes 
com traumatismo buco-maxilo-facial.

Fotos: Joel Vargas – PMPA

“(...) respostas mais objetivas 
e agilidade na tramitação dos 
processos.”

“Saúde Bucal:
otimização do uso das cadeiras... 
e aumento da resolutividade da 
Atenção Primária”.
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Maio Vermelho

15 mil novos casos de câncer  são estimados para  
2017 no Brasil, sendo 11.140 homens e 4.350 

mulheres – com mais de 5 mil mortes..., divulga  o Ins-
tituto  Nacional do Câncer  (INCA).

Entendendo a relevância da campanha Maio Verme-
lho na prevenção e conscientização do Câncer Bucal, o 
CRO/RS integra, com a UFRGS, a inciativa coordenada 
pelo Comitê das Entidades de Classe da Odontologia 
(CECO).

Este ano, o Maio Vermelho ganha uma dimensão 
ainda maior: 

- aumento do número de municípios;
- presença de CDs da iniciativa privada no projeto.
“Vamos intensificar a força-tarefa, no sentido de am-

pliar o número de pessoas beneficiadas com a campa-
nha que busca conscientizar sobre a seriedade da doen-
ça, fatores de risco e chances de cura, quando detectada 
em fase inicial”, explica a coordenadora CD Juliana 
Romanini. 

A conselheira do CRO/RS Daniela Meira, salienta 
que um dos diferenciais do Maio Vermelho é que a ini-
ciativa já encaminha para exames e tratamento em caso 
de suspeita positiva (...). O CD pode ajudar a salvar vi-
das identificando a doença em fase inicial.

PARTICIPE!!!
O CRO/Rs convida todos  os profissionais a inte-
grarem o projeto MAIO VERMELHO, maior mobi-
lização em defesa da saúde efetivada no Estado.
Interessados em participar podem acessar o por-
tal www.crors.org.br ou contatar o Setor de Se-
cretaria (51) 3026-1785.

CÂNCER BUCAL:  
CDs podem salvar vidas

Saiba +
O Câncer bucal é o 7º em ocorrência no Brasil, en-
tretanto, é responsável por severas mutilações na 
boca e na face, interferindo na qualidade de vida de 
seus portadores.
Em todo o Rio Grande do Sul, estima-se 1000 novos 
casos em 2017. Em Porto Alegre, estima-se 150. 

Conheça mais sobre a campanha MAIO VERMELHO
O Dia Estadual de Luta Contra o Câncer Bucal é resultado da Lei Nº 12.535 de 2006 de autoria do Deputado Adroaldo Loureiro. 
Desde então, são realizadas anualmente no dia 31 de maio ações preventivas por todo o Estado.



CRO Notícias – Março|Maio – 2017 13

CRO de Vantagens

Seguros / seguros de Responsabilidade cívil. 20% de desconto na adesão. 
Contato: cbcorretora@cbcorretora.com.br | FONE: 0800-799-9900

UNIMED: PLANO PROMOCIONAL PARA INSCRITOS DO INTERIOR DO ESTADO
O CRO/RS e a IBBCA – Administradora de Benefícios assinaram convênio, através do qual todos os 
inscritos no Conselho poderão contratar o Plano de Saúde 
Informações: (51) 3023-6302 / 99467-2338 (whatsapp) / 0800 025 7634. 

Desconto de 12% em medicamentos de referência e de 35% nos medicamentos genéricos sobre o 
preço máximo  dos produtos (pagamento à vista). Contato: 0800 642 9001

Condições especiais para os plano:Sulamérica Saúde | Bradesco Saúde | Unimed Porto Alegre  
Ampla cobertura para consultas, exames, tratamentos e internações. Contato: (51) 3383-5900

Descontos de 55% para locações em todo o Brasil.
Contato: 0800 606 8686

Descontos de 5% a 10% para pontos turísticos como New York, Miami, Punta Cana e Cancún.
Contato: (51) 3358-2756

Cursos de idiomas em qualquer unidade Wizard com descontos de 25% na matrícula  
e 30% na mensalidade.
Informações: http://www.wizard.com.br/fale-conosco/ 

Produtos com descontos a partir de 20%, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito sem juros, 
ou no boleto bancário. Frete incluso. Basta acessar: http://www.loja.canon.com.br/parceiros/CRORS 
e entrar com a senha: c@non06 | Contato: cdbcameras@cusa.canon.com

BENEFÍCIOS  
E NOVIDADES EM 2017

O programa CRO de Vantagens traz 
novidades para os profissionais, 
mantendo serviços exclusivos e be-

nefícios que conquistaram usuários.
Confira na tabela abaixo as novidades e a 

relação dos serviços conveniados. 
Em caso de dúvida ou oportunidade de es-
clarecimento, acione a Ouvidoria, através do 
e-mail: 
ouvidoria@crors.org.br.
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Mobilização

Projetos de Lei que podem  
fazer AVANÇAR a Odontologia

Tramitam em Brasília, entre a Câmara e o Senado Fede-
ral, duas propostas de alta relevância à saúde bucal. 
O Projeto de Lei relacionado à Odontologia Hospitalar 

(PLC34/2013), apto a votação no Plenário do Senado e o PL 
422/2007, da Odontologia do Trabalho. O projeto aguarda 
votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara de Deputados.

“A classe pode acompanhar o andamento desses projetos 
para que não caiam no esquecimento. São demandas histó-
ricas que precisam receber atenção na perspectiva de que o 
acesso à saúde bucal seja ampliada”, reforça o presidente do 
CRO/RS, Nelson Freitas Eguia.

O atual PLC 34/2013  no Senado  (antigo 2.776 na Câ-
mara) torna obrigatória a prestação de assistência odon-
tológica a pacientes em regime de internação hospitalar 
em ambiente público ou privado. O projeto também es-
tabelece que os planos de saúde, que incluam internação 
hospitalar, devem cobrir a assistência odontológica aos 
pacientes. Situação: pronto para deliberação no plená-
rio do Senado. Se aprovado, o texto voltará ao exame da 
Câmara dos Deputados, pois passou por modificações.

Aproveitando a vinda do ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, à Porto Alegre, O conselheiro do CRO/RS, 

Márcio Redmann, informou o representante do governo 
federal sobre as demandas dos profissionais da Odonto-
logia do Rio Grande do Sul. Ronaldo foi apresentado às 
campanhas do Conselho de combate ao aviltamento e às 
más condições de trabalho, além de projetos de interesse 
da categoria que circulam na Câmara e no Senado.
“Os colegas podem ter certeza de que as lutas da Odon-
tologia do Rio Grande do Sul são de conhecimento do 
Governo Federal e que a pasta do Trabalho está bem in-
formada sobre relevância das ações efetivadas”, destaca 
Redmann. 

Ministro do Trabalho reconhece 
importância das ações do CRO/RS

O PL 422/07 (Odontologia do Trabalho) visa a inclusão 
de cirurgião-dentista na equipe de saúde do trabalho 
para exames admissionais, periódicos e demissionais. 
Situação: pronto para pauta na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados.

Conselho assina manifesto em favor do PL da Odonto-
logia do Trabalho. Assinaram o documento o presidente 
do CRO/RS, Nelson Freitas Eguia e o também presi-
dente da Comissão de Odontologia do Trabalho, Márcio 
Redmann.
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Iniciativa

Vitrina para produção  
científica dos profissionais

Interessados em divulgar artigos, monografias ou 
textos científicos na área da saúde  podem dispor 
de plataformas de comunicação do CRO/RS, no 

sentido de conferir  visibilidade  à produção.
Profissionais podem enviar resumo e link do tra-

balho, que após catalogado pela Comissão Editorial, 
será divulgado no site e na radioweb do Conselho.

Enviar material para: 
imprensa@crors.org.br

Campanha busca valorizar profissional da saúde 

Através da campanha “Aviltamento não!”, o Conselho 
vem buscando garantir melhorias nas condições de 
trabalho dos profissionais da odontologia, baseada 

na Lei 3.999/61 que garante isonomia salarial entre profis-
sionais da Saúde (médico e cirurgião-dentista).

O CRO/RS, em reuniões conciliatórias com gestores mu-
nicipais, aponta adequações necessárias na contratação de 
CDs dos municípios gaúchos para que fiquem de acordo 
com a legislação que garante isonomia salarial entre profis-
sionais da Saúde. Confira ações mais recentes.
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Informação

BEM-VINDO SEJA AO CRO/RS,
 A CASA É SUA
Uma história para contar 

O 
Conselho de Odontologia/RS aproveita a edição 1/2017 do CRO Notícias para ensejar um ano 
de alta produtividade e significativas conquistas aos profissionais.
Estar próximo da categoria e atuante em suas lutas é uma determinação do atual plenário.   
Nessa perspectiva, a Autarquia lança o Caderno Especial “A Casa é Sua” que entre outras pro-
postas auxiliará o profissional a compreender as competências  do CRO/RS e o trabalho que 
vem sendo desenvolvido, seja na sede em Porto Alegre ou nas 7 Delegacias Regionais.

COBRANÇA
A responsabilidade fiscal no uso do dinheiro público, aliada 
à transparência, é um valor que norteia as tomadas de deci-
são da Autarquia. 
A principal taxa cobrada é a anuidade, encaminhada todos 
os anos aos inscritos, via correio, no mês de janeiro, com a 
alternativa de pagamento à vista, com desconto em janeiro e 
fevereiro, ou opção de parcelamento em 5x.
Para informações sobre taxas, acesse o site (www.crors.org.
br) e click na área “Serviços”, “registro e inscrição” – abrirá 
2 opções: pessoa física e pessoa jurídica.
Para negociar dívidas, o inscrito pode entrar em contato via 
telefone, e-mail ou ir pessoalmente até a sede ou em uma 
das 7 delegacias regionais que atendem o interior do Estado. 

CONTATO: SECOB@CRORS.ORG.BR 

COMUNICAÇÃO
O Setor de Comunicação (SECOM) tem por prerrogativa 
aproximar a Autarquia dos profissionais, bem como estabe-
lecer vínculos com a sociedade, no sentido de promover a 
profissão e valorizar o profissional.

PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO

REVISTA FÍSICA 

REVISTA VIRUTAL

NEWSLETTER

RADIOWEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

SITE

PROJUR: AÇÃO EM DEFESA DA ÉTICA E DOS DIREITOS
A Procuradoria Jurídica (PROJUR) do CRO/RS garante a 
legalidade dos procedimentos internos e dá embasamento 
jurídico às decisões tomadas no âmbito da Autarquia. O ins-
crito tem assegurado pela Projur todos os seus direitos pre-
vistos no Código de Ética Odontológica (CEO), defendendo 
a classe e protegendo a sociedade dos maus profissionais.
Até 31 de dezembro de 2016, 27 processos estavam em an-
damento na Procuradoria. De janeiro a dezembro do mesmo 
ano foram abertos 25 processos éticos, destes, 12 já foram 
encerrados.

Processos em andamento (até dezembro de 2016):  
27 processos.

Processos éticos abertos (janeiro a dezembro de 2016): 
25 processos.

Processos desse período ainda estão em andamento: 
13 processos.

Processos abertos em 2016 já encerrados:  
12 processos.
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CRO FÁCIL
Sistema de inteligência que atende todas as demandas é o 
primeiro contato pessoal do inscrito com o Conselho.
Os funcionários, sejam da Capital ou do Interior foram capa-
citados para um atendimento eficaz e humanizado. Somente 
no ano de 2016, foram registrados mais de 1700 profissio-
nais.

Também são de competência do CRO Fácil:
• Inscrições
• Emissão de Boletos
• 2ª via de cédulas 
• Registro de especialidades
• Transferências

CRO Fácil esclarece:
Os documentos necessários para fazer a inscrição profissio-
nal para CD que não possui inscrição provisória:

• Diploma de graduação (Cópia frente e verso)
• Carteira de Identidade Civil
• CPF
• Titulo Eleitoral
• Certificado de reservista 
• Certidão de nascimento ou casamento (cópia)
• Comprovante de residência com CEP 
• 2 fotos 2x2 - 2 fotos 3x4 idênticas (fotos padrão docu-

mento,”fundo branco” , não pode estar sorrindo, não 
deve conter adereços como brincos, acessórios), no 
verso  das fotos deverá constar  o nome completo do 
inscrito

• Informação da tipagem sangüínea e doação de orgãos 

FISCALIZAÇÃO: NOVAS ESTRATÉGIAS 
OTIMIZAM RESULTADOS
A Fiscalização do CRO/RS efetivou ações estratégicas e cam-
panhas que obtiveram resultados surpreendentes, alavan-
cando o número de ações que resultaram em flagrantes de 
publicidade irregular e exercício ilegal.
De janeiro a dezembro de 2016, foram recebidas 132 de-
núncias, 24 apenas sobre casos de panfletagem. No mesmo 
período, 25 casos de exercício ilegal foram relatados. Já a 
publicidade irregular deu origem à abertura de 80 processos, 
representando 27% dos 291 instaurados no último ano.
“Os inscritos têm colaborado constantemente fornecendo in-
formações importantes para que a Fiscalização direcione seu 
foco para onde há irregularidade”, agradece a presidente da 
Comissão de Fiscalização, Daniela Meira.

Número de denúncias recebidas: 129

Casos de panfletagem: 24 

Exercício ilegal: 25

Publicidade irregular: 80

Outros casos: PROCESSOS ABERTOS 291

Demais categorias como “incrição provisória”, ASB, TSB, 
entre outros, acesse o site: www.crors.org.br > serviços > 
registro e inscrição e escolha sua categoria.
Quanto tempo para efetivar a inscrição junto ao Conselho?
O prazo é de 45 dias corridos.



18 CRO Notícias – Março|Maio – 2017

CRO/RS intermedia acordo entre  
município e profissionais de Pelotas

O CRO/RS, na pessoa do seu presidente, Nel-
son Freitas Eguia, reuniu-se  com o vice-
-prefeito de Pelotas, Idemar Barz, para tratar 

sobre a regularização contratual dos CDs municipá-
rios.  

“O Conselho está empenhado em consolidar prá-
ticas de melhorias nas condições de trabalho dos 
servidores públicos. Nessa perspectiva, a readequa-
ção na carga horária dos CDs municipários se faz 
necessária para que a classe seja remunerada na 
forma que merece”, afirmou Eguia.

Idemar acolheu as colocações e se comprome-
teu em avaliar possibilidades junto à prefeita Paula 
Mascarenhas. Ficou registrada uma nova reunião 
para devolução sobre as demandas apresentadas.

Participaram da reunião profissionais de saúde 
bucal do município, presidente do Sindicato dos 
Odontologistas de Pelotas, Nauro da Silveira, pre-
sidente da ABORS – Pelotas, Gilson dos Anjos e o 

1.	 Arroio	do	Tigre
2.	 Imbé
3.	 Terra	de	Areia
4.	 Sapucaia
5.	 São	Luiz	Gonzaga
6.	 Arroio	do	Sal
7.	 Canguçú
8.	 Cachoeira	do	Sul
9.	 Bento	Gonçalves
10.	 Panambí
11.	 Marau
12.	 Cachoeirinha
13.	 Santa	Maria
14.	 Liberato	Salzano
15.	 Pelotas
16.	 Cruz	Alta
17.	 Canoas
18.	 Capão	do	Leão
19.	 Viamão
20.	 Caxias	do	Sul
21.	 Encruzilhada	do	Sul
22.	 Capão	da	Canoa

Delegado Regional do CRO/RS, Ângelo Ozelame.

De prático, nas 22 reuniões  
realizadas em 2016

Nas 22 reuniões conciliatórias com gestores mu-
nicipais,  realizadas em 2016, o Conselho indicou 
adequações necessárias na contratação de CDs, 
tendo em vista a Lei 3.999/61 que garante isonomia 
salarial entre profissionais da Saúde (médicos e ci-
rurgiões-dentistas). 

CIDADES VISITADAS:

Representatividade

IMPORTANTE
Profissionais que desejarem a intermediação dos CRO/
RS podem solicitar junto à Secretaria (51) 3026-1785 ou 
secretaria@crors.org.br.
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Vento do Mar

Centenas de pessoas foram atingidas diretamente e ou-
tras milhares através da Imprensa pela Vento do Mar, 
operação especial do CRO/RS que busca promover 

saúde à população estabelecida no Litoral. 
 Em 2017, novamente com o apoio do SESC/RS, a Vento 

do Mar esteve presente – entre os meses de janeiro e feverei-
ro - nos balneários:

• Cidreira
• Pinhal
• Tramandai
• Atlântida Sul
• Torres

Veranistas receberam a iniciativa de braços e sorriso 
abertos. “Nossa, parece que estamos em praias de primeiro 
mundo... receber orientação em saúde direto de especialista, 
à beira mar e de graça!!!!! Adorei (...)”, manifesta Francesca 
Mussi, 68 anos, 

O Conselho agradece o engajamento de cirurgiões-den-
tistas, auxiliares e técnicos que colaboraram com a ação, 
ocorrida em 5 finais de semana, sempre na Estação Verão do 
SESC-RS, parceiro do evento em várias edições.

Operação promove  SAÚDE BUCAL
à população a beira-mar

Campanha enfatiza importância  
da visita regular ao cirurgião-dentista

“Parabenizo os profissionais que estiveram envolvidos 
e colaboraram para a realização dessa importante ação de 
integração entre a sociedade e a Odontologia. Cumprimos 
nosso dever”, destaca o presidente do CRO/RS, Nelson 
Freitas Eguia.

A ação promove a Odontologia através de orientação so-
bre práticas adequadas de higiene bucal e distribuição de kits 
de escovação.

“É durante o verão que doenças bucais se tornam mais 
recorrentes, devido ao calor. O cuidado com a saúde bucal 
não pode tirar férias!”, alerta o conselheiro  do CRO/RS, João 
Gilberto de Souza.

A estrutura montada à beira-mar aproxima a Odontolo-
gia dos veranistas e desperta o interesse, principalmente 
das crianças, em cuidarem dos dentes. Não foram poucas 
as crianças que “pressionaram” os pais a levá-las ao cirurgi 
ão-dentista no retorno à cidade.

“Quando começamos o ano reafirmando a importância 
da odontologia para a saúde geral das pessoas, estávamos 
ratificando o slogan: saúde começa pela boca”, avalia Eguia.
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Jubileu de Ouro

CRO/RS completa 
50 anos de existência 

Orientar e fiscalizar o exercício profissional, 
bem como administrar ações cartoriais de re-
gistro dos inscritos são atribuições legais de 

um Conselho Profissional, como é o caso do Conselho 
Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO/
RS) que completa 50 anos de vida.

 O CRO/RS deu início as atividades, a partir da ata 
de instalação, datada de 20 de abril de 1967. Na opor-
tunidade foi eleito o primeiro presidente, CD Paulo Oli-
veira Chaves, registrado com número 1.

A Autarquia criada passou a funcionar na sede da 
ABORS e do SOERGS (rua Dr. Flores, em Porto Alegre).

Cabe a nossa Instituição zelar e trabalhar pelo bom 
conceito da profissão e dos que a exercem legalmente, 
entre as quais as categorias de: Cirurgiões-dentistas, 
Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos em Saúde Bucal, 
Técnicos em Prótese Dentária, Auxiliares de Prótese 
Dentária e Clínicas Odontológicas, coloca o presidente 
CD Nelson Freitas Eguia.

O Portal do Conselho e suas plataformas de comu-
nicação viabilizam o acesso às informações e ações 
concentradas por esta Autarquia, além de oferecer di-
versos serviços online. Isso possibilita o contato mais 
direto e próximo tanto para a classe odontológica como 
para a população em geral, que, em última análise, é a 
razão de existir do CRO gaúcho.

Acontece no ano do Jubileu
• Aplicativo CRO-RS
• CD empreendedor
• Asa branca
• Cursos online
• Alviltamento Não
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Longe da Capital, perto da solução

PELO RIO GRANDE

“A criação das Delegacias Regionais 
resolveu um dos principais problemas para 
o inscrito do Interior, que era a distância da 
solução”
Olmir Cadore (conselheiro do CRO/RS)

Direto da Delegacia Regional de Caxias do Sul, o 
conselheiro CD Olmir Cadore concedeu entre-
vista ao CRO Notícias, quando comentou sobre 

as melhorias obtidas com a inauguração das Delegacias 
Regionais no interior do Estado, as novas demandas da 
classe e as perspectivas para a Odontologia praticada 
fora da Capital. Confira:

CRO/RS - Quais são, em seu entendimento, as maiores 
necessidades do profissional da Odontologia que atua 
no Interior?
O Interior vive os mesmo problemas que Porto Alegre 
vive. As pautas também são as mesmas: somos contra 
o aviltamento profissional, nos opomos à criação de no-
vas faculdades de Odontologia, combatemos o exercício 
ilegal da profissão... 
Há situações que devemos corrigir, como a questão dos 
planos de saúde e convênios, que fazem com que o ci-
rurgião-dentista atenda em seu consultório/clínica por 
valores extremamente baixos.
(...) Estamos resgatando a autoestima que, me parece, a 
Odontologia vinha perdendo (...). 

CRO/RS - Qual a importância da implantação das De-
legacias Regionais?

A criação das Delegacias Regionais resolveu um dos 
principais problemas para o inscrito do Interior, que era 
a distância da solução, da documentação, e de tudo o 

que envolve os serviços 
prestados pelo CRO/RS.
Fui e serei sempre um 
defensor das Regionais, 
ou seja, da DESCENTRA-
LIZAÇÃO DO PODER. É 
evidente que no passado 
o CRO funcionando em 
Porto Alegre dificultava 
muito a vida do cirur-
gião-dentista, e agora 
com as sete delegacias 
que foram criadas, e eu 
falo especialmente em 
nome da nossa aqui na 
Serra gaúcha, a gente 
conseguiu aquele gran-
de objetivo que era estar 
próximo do cirurgião-dentista. É estar próximo do nosso 
colega, é estar próximo de todas as categorias da saúde 
bucal.

CRO/RS - Que mensagem o Senhor deixa aos inscritos, 
sobre o momento que a Odontologia gaúcha vive?
(Sorriso/ pausa) Como cirurgião-dentista, como pro-
fissional veterano da Odontologia e como conselheiro, 
tenho consciência do muito que tem que se fazer pela 
Odontologia. Temos muito caminho a percorrer, muitos 
problemas a solucionar, mas não podemos desanimar. 
Um dos apelos que faço aos colegas dos quatro cantos 
do Rio Grande é que participem de todas as entidades. 
Participem da ABORS, participem do Conselho Regional 
de Odontologia, se envolvam, dêem sugestões, mobili-
zem o Sindicato, pois só com a contribuição de todos 
conseguiremos promover uma política melhor à classe e 
para a nossa querida Odontologia.
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Transparência

22

CRO/RS FECHA CONTAS  
DO ANO DE 2016 COM SUPERÁVIT

A relação de transparência e comprometimento com a 
Odontologia gaúcha na atual gestão do CRO/RS re-

fletiu nos números positivos alcançados no ano de 2016. 
Apreciação ocorrida na noite de 13 de março, na sede da 
Capital, apresentou superávit de R$ 822.636,74. Houve 
acréscimo de 20% nas receitas de anuidade e 20,2% 
nas receitas de dívida ativa. As contas foram aprovadas 
por unanimidade pelos presentes.

O presidente do CRO/RS, Nelson Freitas Eguia, res-
saltou a aproximação entre Conselho e profissionais 
como principal incentivo para que o inscrito se mante-
nha em dia. A seriedade no trato com o dinheiro público 
para obter redução que chegou a quase 70% em algu-
mas despesas foi outro fator decisivo, complementa. 

“Os inscritos entendem a importância de estar em 
dia com o Conselho quando veem os resultados do in-
vestimento. Visitando as plataformas de comunicação, o 
profissional se mantém informado sobre o trabalho que 
está sendo feito”, observa o presidente.
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Operação busca assegurar condições 
de BIOSSEGURANÇA a profissionais  

Asa Branca 

Segurança no trabalho....   a qualidade do atendimento 
odontológico prestado à população está diretamente 
ligada à adequação das normas de biossegurança do 

ambiente  à prática da Odontologia. 
“No propósito de propiciar um local seguro e aprazível aos 
profissionais e consequente atendimento qualificado na rede 
pública, o CRO/RS mantém ativa a Operação Asa Branca.  
Mais de 183  municípios já foram visitados, e em diversos 
deles conseguiu-se recuperar ambientes impróprios e até in-
seguros aos colegas”, enfatiza a presidente da Comissão de 
Fiscalização, Daniela Meira.

• CRO/RS OFICIA PREFEITURA DE CANOAS SOBRE 
ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Compor um ambiente de trabalho seguro à atividade do 
cirurgião-dentista e sua equipe, levou o CRO/RS a oficiar 
a Prefeitura de Canoas sobre a adequação das unidades 
de saúde do município em que foram identificadas irregu-
laridades pela fiscalização do Conselho.
O documento lembra que em relatório de retorno enviado 
pelo município não consta a comprovação de todas as 
adequações solicitadas pela Autarquia. “Indispensáveis 
para normalização dos postos de saúde”, manifesta Da-
niela.

• ASA BRANCA PEDE REGULARIZAÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE EM CANGUÇU

A Prefeitura de Canguçu (RS) foi notificada para regula-
rização da situação dos postos de saúde no município. 
No decurso da operação Asa Branca deflagrada na região, 
a Fiscalização do Conselho identificou falhas nas condi-
ções de biossegurança das unidades e ausência de regis-
tro  no Conselho dos locais de atendimento.

 “Não há registro das Unidades Básicas de Saúde como 
Empresa Prestadora de Assistência Odontológica [EPAO]. 
Isso coloca o local em situação irregular”, ressalta a pre-
sidente da Comissão de Fiscalização. 

O documento também solicita que o Executivo Municipal 
informe os nomes de todos os profissionais que atuam na 
área odontológica e a indicação de um cirurgião-dentista 
na condição de responsável técnico pelas unidades.

• PREFEITURA CAXIAS DO SUL CHAMADA A 
PROMOVER MELHORIAS NOS POSTOS DE 
SAÚDE
O CRO/RS oficiou também o município de Caxias do Sul 
sobre a necessidade de providências para regularizar a 
situação dos postos de saúde que oferecem serviços de 
Odontologia. Durante a Operação Asa Branca ocorrida na 
região foi identificada uma série de irregularidades nas 
unidades básicas do município.



Folha da Fiscalização

Publicidade irregular, interdição  
e aliciamento são flagrados no trabalho  

de rotina da fiscalização do CRO/RS

PUBLICIDADE IRREGULAR  
NO CENTRO DE PORTO ALEGRE

A equipe de Fiscalização do CRO/RS autuou em fla-
grante um grupo que panfletava no centro de Porto 
Alegre, fazendo propaganda irregular de um consultó-
rio odontológico. 
Ao receber denúncias,  fiscais fizeram varredura pela 
região e, ao constatar a irregularidade, dirigiram-se ao 
local indicado nos panfletos, onde notificaram o res-
ponsável para suspender imediatamente a distribuição.
Além de estar em desacordo com o Código de Ética, o 
material não informava os dados do profissional res-
ponsável pela irregularidade. O Processo de Fiscaliza-
ção, tendo em vista a gravidade do ato, foi encaminha-
do para providências na Comissão de Ética.

FISCALIZAÇÃO FLAGRA  
ALICIAMENTO DE CLIENTES NA CAPITAL

CRO/RS flagrou o aliciamento de pedestres em uma rua 
do Centro de Porto Alegre. A equipe de fiscais identifi-
cou um grupo que fazia abordagem em via pública, ativi-
dade vedada pelo Código de Ética Odontológica. 
Ao constatar a irregularidade, a fiscalização se dirigiu 
à clínica, notificando o responsável para a suspensão 
imediata do aliciamento.
 “O flagrante foi possível devido à precisão da denúncia, 
indicando o local exato onde ocorria a ação irregular. 
Nossos canais de comunicação estão à disposição de 
todos, 24 horas por dia”, ressalta a presidente da Co-
missão de Fiscalização do CRO/RS, Daniela Meira.
O Processo de Fiscalização foi encaminhado para provi-
dências da Comissão de Ética. 
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FLAGRANTE DE ALICIAMENTO  
EM CAXIAS DO SUL
CRO/RS flagrou abordagem irregular de pedestres no 
município de Caxias do Sul. Uma pessoa vestida de 
“boca” se dirigia ao público e distribuía balas em frente 
à clínica, para onde eram direcionados os pacientes.
“O Código de Ética Odontológica está disponível para 
livre acesso em nossos portais de comunicação. O con-
teúdo do regimento deve ser de conhecimento de todos 
e cumprido por toda a classe de forma a procedermos 
uma atividade democrática, justa e prestigiada”, afirma 
a presidente da Comissão de Fiscalização do CRO/RS, 
Daniela Meira.
A suspensão imediata da publicidade irregular foi feita 
através de Termo de Notificação. Um Processo de Fis-
calização foi encaminhado à Comissão de Ética da Au-
tarquia.

CRO/RS INTERDITA  
CONSULTÓRIO EM PELOTAS
Foi interditado, de forma cautelar, um consultório odon-
tológico que operava clandestinamente no bairro Fraga-
ta, em Pelotas. O fiscal da Delegacia do Conselho  que 
atende a região verificou que o local não possuía alvará 
de funcionamento e prestava atendimento odontológico 
sem a presença de cirurgião-dentista responsável. As 
próteses dentárias eram fabricadas no próprio prédio 
onde acontecia o  atendimento.
O processo foi encaminhado à Comissão de Ética do 
CRO/RS.
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SAÚDE PÚBLICA DEVE SER PRIORIZADA
CRO/RS oficia prefeitos gaúchos  

Comunicação

Oficiando a todos os municípios do Estado, 
o Conselho reforça a importância do com-
promisso com um atendimento odontoló-

gico público eficiente e que garanta a dignidade 
profissional dos trabalhadores que prestam esse 
serviço.

“A Odontologia impacta positiva e diretamente 
nos índices relativos à qualidade de vida da socie-
dade, por isso deve ser valorizada e respeitada”, ex-
pressa o presidente do Conselho de Odontologia, 
cirurgião-dentista Nelson Freitas Eguia.

AGOSTO / 2017
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Registro e História 

A ideia de criar o dia da Mulher surgiu no final do 
Século XIX e início do século XX nos Estados Unidos e 
na Europa, no contexto das lutas femininas por melho-
res condições de vida e trabalho, de direito de voto, etc.. 

Em 26 de agosto de 1910, durante a Segunda Con-
ferência Internacional das Mulheres Socialistas em Co-
penhagen, a líder socialista alemã Clara Zetkin propôs a 
instituição de uma celebração anual das lutas por direi-
tos das mulheres trabalhadoras.

As celebrações da data ocorreram a partir de 1909 
em diferentes dias de fevereiro e março, a depender do 
país. 

A data da principal manifestação, 8 de março de 1917  
foi instituída como o Dia Internacional da Mulher.

No Ocidente, onde se inclui o Brasil, o Dia Interna-
cional da Mulher foi comemorado durante as décadas 
de 1910 e 1920. Posteriormente, a data caiu no esque-

8 de Março, Dia  
Internacional da Mulher 

A iniciativa CRO Mulher resgata a origem 
da data dedicada à mulher – março, 8 
-  com o intuito de cumprimentar todas 
as mulheres, de forma muito especial 
aquelas que atuam na área da saúde.
- Parabéns!!!

cimento e só foi recuperada pelo movimento feminista, 
já na década de 1960, sendo, afinal, adotado pelas Na-
ções Unidas, em 1977. A data mantém hoje relevância 
internacional, e a própria ONU continuava a dinamizá-
-la, como sucedeu em 2008, com o lançamento de uma 
campanha, “As Mulheres Fazem a Notícia”, destinada a 
chamar a atenção para a igualdade de gênero no trata-
mento de notícias na comunicação social mundial.

A propósito

Em um total de 28.433 profissionais da Odontologia 
no Estado, 19.235 são mulheres e  9.198 são homens.

Uma das homenagens prestadas pelo CRO/RS foi a 
mensagem veiculada no Jornal Correio do Povo, edição  
8 de março de 2017.

CRO Mulher
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Curtas

CD SUSANA SAMUEL ASSUME DIREÇÃO  
DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRGS

O CRO/RS deseja sucesso à nova diretora da Faculdade de Odon-
tologia da UFRGS, CD Susana Werner Samuel. “Trata-se de 
uma profissional extremamente capacitada, autora de uma bela 

carreira acadêmica, que lhe confere o mérito do cargo que passa a ocu-
par”,  coloca o presidente Nelson Freitas Eguia.
Em outubro de 2016, a convite do Conselho, Susana passou a inte-
grar o CRO Mulher, núcleo de empoderamento feminino da Odontologia 
gaúcha, onde são desenvolvidas ações que reforçam a importância da 
participação da mulher no ambiente profissional.

CD FERNANDO RITTER  
É CIDADÃO DE PORTO ALEGRE

“Como profissional sempre busquei a prevenção das doenças e a pro-
moção da saúde. E, como secretário, penso que tudo aquilo que é 
discutido com o maior número de pessoas é mais seguro e dura-

douro”, ressaltou o então secretário de Saúde da Capital, cirurgião-dentista 
Fernando Ritter na Câmara Municipal, durante a solenidade que lhe concedeu o 
título de Cidadão de Porto Alegre, por proposição do vereador CD Mário Man-
fro. A conselheira Daniela Meira representou o CRO/RS na cerimônia ocorrida 
em dezembro.
Natural de Cerro Largo (RS) e criado em Santa Rosa, Ritter, antes de se tornar 
secretário de Saúde de Porto Alegre (2015 – 2016), coordenou a Saúde Bucal 
da capital.

CIRURGIÃO-DENTISTA  
EMPOSSADO COMO REITOR DA UFRGS

O cirurgião-dentista Rui Vicente Oppermann foi empossado (set/2016) 
reitor da UFRGS.  Oppermann salientou que assume a função “em um 
momento difícil do nosso País, que os desafios são grandes, mas que 

não faltarão esforços para manter a UFRGS entre as principais universidades 
públicas, mantendo o crescimento da instituição dos últimos anos”.
Rui Vicente Oppermann é professor titular da Faculdade de Odontologia da 
UFRGS desde 1983, onde atua como professor e orientador do Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia - Periodontia. Graduou-se em Odontologia 
pela UFRGS (1974) e obteve o título de doutor em Odontologia pela Universi-
dade de Oslo (1980). Ocupou os cargos de diretor da Faculdade de Odontolo-
gia de 2004 a 2008 e de vice-reitor no mandato 2008-2012, tendo sido reeleito 
para o período 2012-2016.






























































































