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Prezados inscritos

Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira, CD

Estamos apresentando, como 
de costume, nessa primeira edição 
de 2009 os resultados do trabalho 
desenvolvido em 2008. Uma espécie 
de ‘prestação de contas’. Não vamos 
tecer maiores comentários, pois os 
números falam por si próprios, mas 
gostaríamos de destacar os resulta-
dos da operação vento do mar. 
Esta ação busca, de forma articulada 
com outras (campanhas de mídia, 
Rio Grande sorriso), atingir dois ob-
jetivos centrais: alertar e educar as 
pessoas sobre os riscos da mercanti-
lização da Odontologia e destacar a 
importância da busca pelo profi ssio-
nal qualifi cado e legalizado. Ao atin-
girmos diretamente mais de 30.000 
pessoas durante os fi nais de semana 
de janeiro e fevereiro, acreditamos 
que foi cumprida a missão. Nesse 
ano, além dos parceiros tradicionais 
- SESC e Ulbra Torres - contamos com 
as importantes adesões ao projeto da 

UNIVIAS, da Assembléia Legislativa 
e da Colgate. A todos expressamos 
nosso agradecimento.

Queremos aproveitar este espaço 
para parabenizar todos os profi s-
sionais inscritos nas categorias de 
ASB - auxiliar de saúde bucal - e TSB 
- técnicos em saúde bucal, pois em 
24 de dezembro passado, véspera de 
Natal, tiveram a regulamentação das 
suas profi ssões, Lei 11.889, sancio-
nada pelo Presidente da República. 
Esse fato representa o fi nal feliz para 
um pleito que já perdurava mais ou 
menos vinte anos. Cabe-nos, porém, 
na condição de legítimos responsá-
veis pelo zelo do desempenho legal 
e ético da Odontologia, lembrar 
aos formadores e empregadores 
desses profi ssionais a importância de 
aterem-se, em qualquer das condi-
ções, às competências profi ssionais 
estabelecidas na Lei.

Finalmente, registramos nosso 
reconhecimento e gratidão a to-
dos aqueles que participaram com 
espírito fraternal das campanhas 
solidárias que o CRO-RS promoveu. 
Tanto a campanha do agasalho, 
desenvolvida no inverno, quanto a 
campanha do brinquedo, no perío-
do natalino, foram o maior sucesso. 
Aqui registramos, também, o espe-
cial agradecimento aos funcionários 
desta Autarquia que substituíram 
sua tradicional brincadeira de ‘amigo 
secreto’ no Natal pela doação para 
nossa ação. Certamente propor-
cionamos um pouco de felicidade 
a algumas pessoas neste inverno e 
neste Natal. Obrigado.

Até breve.
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Vento do Mar

Ação movimenta litoral 
e estimula sorriso de veranistas
Gente, praia e sorrisos. Reunindo 

as três situações foi realizada mais 
uma edição da operação Vento do 
Mar que movimentou a orla gaúcha 
e estimulou o cuidado com a saúde 
da BOCA junto aos veranistas.

“A Vento do Mar, promovida pelo 
CRO/RS com o apoio do SESC/RS, UL-
BRA, UNIVIAS, CORSAN, Assembleia 
Legislativa/RS e Colgate do Brasil, se 
propôs a alertar a sociedade sobre riscos 
e prejuízos da contratação de planos 
odontológicos irregulares e de ilegais, 
bem como a importância de cuidar da 
saúde bucal”, resume o presidente do 
Conselho, Joaquim Cerveira.

20 mil
Seguramente todos os esforços 

efetivados foram recompensados pela 
grande aceitação, dos serviços ofere-
cidos, pela população durante os dois 
meses em que estivemos atuando no 
Litoral, avalia o secretário Flávio Borella. 
Nada menos do que 3.100 pessoas re-
ceberam atendimento direto, além das 

Praias visitadas

* Torres * Cidreira 

* Arroio do Sal * Cassino

* Tramandaí * Laranjal 

* Pinhal * Capão da Canoa

    * TOTAL DE ORIENTAÇÕES: 23.431 pessoas

População recebe dicas de higiene orientadas por um profi ssional com o uso de 
escovódromo e distribuição de escovas dentárias

Profi ssionais aprovam e 
aderem à campanha

Irracional

“Não é mais possível aceitar que no 
País onde existe o maior número de 
profi ssionais do mundo e se pratica uma 
Odontologia de primeiríssima linha se 
conviva com falsários e enganadores”,

destaca o presidente do CRO/RS, Joaquim Cerveira.

23.431 que receberam orientações, 
quando se percebeu forte entusiasmo 
em cuidar da saúde bucal.

Inovação
A cada ano o CRO/RS promove 

uma inovação. Desta vez, ela ocorreu 
na divulgação da ação, desenvolvida 
no posto de pedágio da UNIVIAS, em 
Viamão, onde mais de 20 mil veículos 
receberam o “kit saúde”, contendo 
folderes informativos e calendário da 
operação, com forte apelo para que o 
cidadão priorize a saúde bucal.
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Gestão & Mercado

Respeite as leis do mercado:
seja conhecido, lembrado e preferido

O preferido! A aplicação de teorias 
de gestão no cenário profi ssional pode 
facilitar o trabalho de quem busca man-
ter ou ampliar sua carteira de clientes. 
Muitos dos complicados conceitos de 
marketing teorizados por especialistas 
de renome podem ser resumidos em 
três importantes leis, a saber: 

O profi ssional deve:
- ser conhecido
- ser lembrado
- ser preferido.

Adquiridas as qualifi cações técni-
cas, explica o consultor de empresas 
Marcelo Mussi, coordenador da Linha 
Norte, o profi ssional deve procurar 
manter-se conhecido no cenário 
onde atua; buscar ser o nome lem-
brado toda a vez que um cliente ne-
cessitar de seus serviços e por último, 
deve trabalhar para ser o preferido.

Como vemos, o processo natural 
de seleção dos contratados passa 
pela Comunicação, isto é, quem se 
comunica tem mais chance de estar 
entre os favoritos.

Não é por nada que muitos pro-
fi ssionais da área da saúde  - onde 

hoje já se inclui a Odontologia - estão 
lançando mão de ferramentas estraté-
gicas de visibilidade, como publicação 
de artigos, anúncios institucionais, 
malas diretas, internet, etc.

Sim, Eu Fiz
“É preciso considerar que tão 

importante quanto investimentos em 
atualização e aperfeiçoamento pro-
fi ssional está a comunicação destes 
junto aos atuais e futuros clientes.  É 
indispensável que eles sejam esclareci-

dos sobre o fato, o que agregará valor 
a sua marca, trabalhando de forma a 
diferenciá-lo entre os concorrentes”, 
explica Mussi. 

Atualmente, conclui o especialista, 
com a concorrência acirrada por quase 
200 Faculdades de Odontologia e mais 
de 200 mil Cirurgiões-dentistas no Bra-
sil, o marketing direto fi gura como um 
diferencial, permitindo que um profi s-
sional mantenha sua carteira de clientes 
estável ou em ascenção.

Pense nisso... e sucesso!!!
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O profi ssional que estiver com sua Inscrição Provisória Cadu-
cada (vencida) corre o risco de ter a carreira interrompida!!!

A Comissão de Fiscalização alerta que a Inscrição 
Provisória (PV) tem um tempo limite de validade. Após o 
vencimento seu valor é nulo, o que signifi ca dizer que o 
profi ssional não está mais habilitado a exercer a profi ssão. 
“Ele está em exercício ilegal da Odontologia”, esclarece a 
presidente da Comissão, CD Elaine Framarin.

Interesse Público
Assim como a Carteira de Motorista necessita ser 

renovada, a Inscrição Profi ssional (PV) também. 

A fi scalização já está atuando no sentido de verifi car  a 
validade das PVs. Aqueles que estiverem com PVs vencidas 
terão seu consultório ou clínicas interditados.

Encaminhe sua regulamentação junto ao setor de 
Cadastro.

ONDE?
• Sede do CRO/RS – Rua Vasco da Gama, 723 
 Porto Alegre – RS
• Importante trazer documentação completa. 
• Informações pelo fone (51) 3332-9299
 com Setor de Cadastro

Urgente

Inscrições Provisórias Caducadas 
Profi ssionais com inscrições vencidas 

não podem atuar na Odontologia
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Em busca da exatidão...  O CRO/RS solicita aos COORDENADO-
RES DE SAÚDE BUCAL e SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE que 
comuniquem dados cadastrais sobre os profi ssionais que exercem 
suas funções no município.

CATEGORIAS A SEREM INFORMADAS
• Cirurgião-dentista (CD)
• Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) / Auxiliar de Consultório Dentário
• Técnico em Saúde Bucal (TSB) / Técnico em Higiene Dental
• Técnico em Prótese Dentária (TPD)

DADOS A SEREM INFORMADOS
• Nome
• Número de Inscrição
• Endereço Profi ssional

A solicitação se justifi ca, tendo em vista que em alguns muni-
cípios o número de profi ssionais  não corresponde exatamente à 
quantidade real dos que estão em atividade no local. Ocorre que 
eles residem em um município e trabalham em outro.

— Desde já agradeço a atenção que a nós será dispensada, 
fi naliza o presidente do CRO/RS, Joaquim Cerveira.

Rápidas

Validação 
dos VRPOS

Piso salarial

Os trabalhos de validação 
da metodologia de cálculo 
dos Valores Referenciais para 
Procedimentos Odontológicos 
(VRPOs) e de elaboração da 
Classifi cação Brasileira de Pro-
cedimentos Hierarquizados de 
Procedimentos Odontológicos 
chegaram à fase fi nal em de-
zembro passado.

A Comissão Nacional de 
Convênios e Credenciamentos 
vai promover um grande even-
to para apresentar os trabalhos 
à categoria.

— Aguarde notícias...

Está em tramitação na Câ-
mara dos Deputados um novo 
Projeto de Lei (nº 3.734/08) 
que objetiva atualizar a Lei 
nº 3.999, no que diz respeito 
ao piso salarial de médicos e 
cirurgiões-dentistas.

O PL, que acatou modifi ca-
ções apresentadas por entidades 
de classe, sugere um valor de R$ 
7mil, reajuste anual pelo INPC e 
não pelo salário mínimo, fi xação 
da jornada de trabalho em qua-
tro horas diárias e 20 semanais, 
será analisado em outras três 
comissões. Se aprovado seguirá 
para apreciação no Senado.

— Lute pelos seus direitos. 
Junte-se ao CRO/RS.  

Informem 
dados de 
profi ssionais 
para 
atualização 
do cadastro  
do CRO/RS

Atenção coordenadores 
de saúde e secretários 
municipais de saúde

Atenção coordenadores 
de saúde e secretários 
municipais de saúde
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Prestação de Contas

CRO/RS coloca sob apreciação do 
Inscrito, o trabalho realizado em 2008

Feitos e fatos.... O CRO/RS presta contas aos Inscritos quanto ao trabalho desenvolvido em 2008. Leia e manifeste 
opinião, crítica ou sugestão sobre o que foi realizado, todas as contribuições serão consideradas no planejamento das 
ações de 2009.

Fatos relevantes:• Expointer• Remidos• Honra ao Mérito• Rio Grande Sorriso
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Prestação de Contas

FISCALIZAÇÃO

Prioridade total à 
orientação. A nova ges-
tão do Plenário reeleito 
ratificou a decisão de 
apostar na educação, sobre-
pondo-a à punição. Potencializando as 
visitas de rotina dos fi scais, a intensa 
estada dos conselheiros no Interior e 
as operações originadas através de 
denúncias foi possível registrar os 
seguintes resultados:

• profi ssionais visitados - 3.148
• municípios visitados - 185

ILEGAIS

Luta sem tréguas... 
O combate ao exercício 
ilegal da profissão foi 
umas principais prioridades 
do CRO/RS, resultando em números 
bastante simpáticos ao planejamento 
estratégico.

A propósito
Para compensar as limitações le-

gais   –  NÃO TEM PODER DE POLÍCIA 
–, o Conselho  estabeleceu e renovou 
convênios  com organizações para 
agilizar a retirada de circulação de 
ilegais, entre os quais:

- Ministério Público Estadual
- Secretaria de Segurança Pública
- Procuradoria de Proteção e Defe-

sa do Consumidor (PROCON)

O Conselho somos todos nós!!!
Tanto, que os resultados ob-

tidos foram possíveis, em muito, 
pela denúncia e colaboração dos 
inscritos... 

PROCURADORIA JURÍDICA

As atividades da Pro-
curadoria Jurídica (Pro-
jur) foram pautadas es-
sencialmente em defesa 
da saúde e da cidadania.

O que foi realizado:
- análises de prontuários - 622
- pareceres - 129
- ações ajuizadas - 217
- petições protocoladas - 2.283

ÉTICA

O trabalho da Co-
missão de Ética foi de-
fi nido sob a ótica da 
defesa de valores para 
uma convivência harmo-
niosa. Observância justa e demo-
crática das regras que orientam a 
conduta profi ssional, expressas no 

Código de Ética  Odontológica foi a 
senha balizadora em 2008.

- Processos Instaurados - 25
- Processos Finalizados - 15
- Audiências Éticas - 48
- Audiências  de Conciliações - 47
- Pareceres - 49

CADASTRO

A Odontologia trans-
crita em números. Re-
gistro de processos de 
inscrição, inclusão, al-
teração cadastral e cancelamentos 
movimentaram o Setor de Cadastro 
do CRO/RS em 2008, sinalizando o 
crescimento do número de profi ssio-
nais no mercado.

Procedimentos

Processos enviados ao CFO  - especia-
lidades 604

JANEIRO/MARÇO - 2009
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Processos enviados ao CFO – CLM/
LP 169
Especialidades aprovadas 552
Inscrições Provisórias aprovadas 627
Inscrições de CDs aprovadas 718
Inscrições de ASBs aprovadas 362
Inscrições de TPDs aprovadas 84
Inscrições de TSBs aprovadas 55
Cancelamentos 600

COBRANÇA

Cobrança amigável, 
organização dos paga-
mentos e aumento da 
arrecadação  foram metas 
alcançadas com efi ciência pelo setor, 
que obteve um resultado surpreenden-
te em 2008. 

Confi ra os números

Confi ssões de dívidas realizadas 247
Parcelamentos 1.229

COMUNICAÇÃO

Ampliar a visibili-
dade da profissão, es-
timulando maior con-
sumo da Odontologia 
foi a proposta principal do 
programa de comunicação do CRO/
RS em 2008, além – naturalmente 

- de estreitar a interação com os 
inscritos.

Odontologia no ar
O trabalho realizado pela Asses-

soria de Imprensa, conquistando 
espaço editorial (GRATUITO) para o 
Conselho/Odontologia superou 115 
horas de programação em emissoras 
de rádio e televisão e, mais de 613 
centímetros em jornais de grande e 
média circulação no Estado. Estes 
números resultam – se fossem pa-
gos – em um investimento superior 
a R$800 mil.

     
Campanha Publicitária
Para dar sustentabilidade ao pro-

grama de comunicação foram desen-
volvidas duas campanhas publicitárias, 
veiculadas no 1º e no 2º semestres 
de 2008.

Emissoras contratadas:

1. Rádio 

- Gaúcha AM
- Guaíba AM
- Bandeirantes AM
- Guaíba FM
- Continental FM
- Pop Rock FM
- além de 26 emissoras do Interior, 
indicadas por delegados ou represen-
tantes do CRO/RS.

2. Televisão

Desfrutando do alcance e pene-
tração do veículo televisão, o CRO/
RS desenhou uma parceria especial 
com programas de alta signifi cância 
em termos de audiência e feedback, 
tais como:
- Programa Bibo Nunes (canal 20 Net)
- Programa Atividade (TV Ulbra)
- Programa Consumidor RS (canal 20 
Net)

3. Jornal

- Zero Hora
- Correio do Povo
- O Sul
- Diário Gaúcho
- Pioneiro
- Diário de Santa Maria
- Diário de Pelotas
- e 8 outros periódicos do Interior

  
4. Outdoor

Nada menos do que 28 pontos de 
exibição foram veiculados em Porto 
Alegre, além de vias de acesso para o 
Litoral e Serra.

JANEIRO/MARÇO - 2009
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5. Calendário

Calendário temático, visando tam-
bém informar e estimular a partici-
pação dos inscritos nas atividades 
programadas   pelo Conselho.

 

6. Canais de Comunicação 
com a Classe

• CRO Notícias, revista impressa com 
periodicidade bimestral - 20 mil

• Site, atualizado em tempo real
• Newsletter, revista eletrônica, com 43 

publicações no exercício de 2008.

BENEFÍCIOS & VANTAGENS

Convênios especiais fo-
ram estabelecidos para 
promover BENEFÍCIOS 
aos inscritos.

Do que falamos?

* Banco do Brasil – dinheiro com 
custo  mais reduzido, se compara-
do à prática de outras instituições 
fi nanceiras;

* Medex – medicamentos a preços 
promocionais, com descontos que 
atingem 50% do valor.

* Petros – plano de seguridade 
que oferece benefícios e vantagens 
especiais para inscritos.

EVENTOS

Mais de uma dezena 
de eventos foram reali-
zados com o objetivo de 
promover a Odontologia 
e valorizar a profi ssão, entre os quais 
se destacam:

•  Projeto Rio Grande Sorriso

•  Entrega dos Certifi cados de Inscri-
ção Remida

•  Prêmio Honra ao Mérito da Odon-
tologia Gaúcha

•  Fóruns Itinerantes, formatados 
com temas defi nidos pela classe, 
nas localidades

•  Operação Varredura realizada nas 
maiores concentrações de ações 
irregulares

•  Ação Terra & Saúde na Expointer, 
visando aproximação da Odon-
tologia com a principal vocação 
gaúcha.

  a a

octor
LD MaxLD Max

OptilightOptilight

ponteira
 03 dentes

Timer digital

BioClave 12L Inox
Ultra-som Multifuncional

+ Jato de Bicarbonato

 Jet Sonic

Os melhores preços e condições é na Doctor.

Raios X Timex 70 C
Coluna móvel. 30.000 Hz

Dr.º Timóteo, 233- Floresta.
Porto Alegre - RS

E-mail. casales@casales.com.br

3346-6025Tel. 3346-6025

Visite o nosso site www.casales.com.br

Prestação de Contas

Visite o site 

do CRO/RS

www.crors.org.br

o portal da 

Odontologia
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ODONTOSUL - Caxias do Sul
Rua Bento Gonçalves, 2.720 - São Pelegrino
Fone/fax: (54) 3214-0087
E-mail: comercial@odontosul.com.br

Compressores certificados.
Reservatórios pintados 

internamente e Testados
Hidrostáticamente.

Compressores certificados.
Reservatórios pintados 

internamente e Testados
Hidrostáticamente.

Potência: 1 Hp.
Desempenho: 147 l/min.
RPM: 1140.
Deslocamento:5,2 pés.
Amperagem: 10 A.
Reservatório: 40 litros
Dimensões: 45x78x40 cm.
Pressão Máxima: 110 PSI.
Nível de Ruído: 71 db.

DryDry
��

Atende 01 consultório

1  8
rGa antiame es s

Linha à Seco

NR13
DE ACORDO COM NORMA

HIDROSTÁTICAMENTE

DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

APROVADO

Potência: 1,5 Hp.
Desempenho: 110 l/min.
Voltagem: 220v.
Freqüência: 60hz.
Amperagem: 10 A.
Reservatório: 25 litros
Dimensões: 50x45x66 cm.
Pressão Máxima: 110 PSI.
Nível de Ruído: 54 db.

Atende 01 consultório

Orto Casales - C1/25

 

SilenciosoSilencioso

 

18meses

Garantia
18meses

Garantia
18meses

Garantia

Ver fiq
 a i

t   
l do ó o

i ue di r amen e o níve
le

o uR b st
60

18meses

Garantiaa o z   i ên i !

V l ri e o S l c o !!

Linha à Óleo
Potência: 1 Hp.
Desempenho: 147 l/min.
RPM: 1870.
Deslocamento:5,2 pés.
Amperagem: 10 A.
Reservatório: 40 litros
Dimensões: 33,5x62x88 cm.
Pressão Máxima: 110 PSI.
Nível de Ruído: 71 db.

Atende 01 consultório

RobustRobust 6060

DENTAL PASSO FUNDO - Passo Fundo
R. General Osório, 910 - Centro 
Fone/Fax: (54) 3311-3814 / (54) 3313-7892
E-mail: dentalpf@terra.com.br

ODONTOPLUS - Lajeado
R. Pedro Albino Muller, 428 S/102 - Florestal 
Fone/Fax: (51) 3011-4391
E-mail: odontoplus@certelnet.com.br

REVENDEDORES
 ASSISTÊNCIAS TÈCNICA

REVENDEDORES
 ASSISTÊNCIAS TÈCNICA

DOCTOR CASALES - Porto Alegre
R. Doutor Timóteo, 233 - Floresta 
Fone/Fax: (51) 3346-6025 / (51) 3061-2085.
E-mail: vendas@casales.com.br

Financiamento em até 36 vezes.
Frete grátis para todo Estado.

Filtros de Ar somente na linha silenciosa

Itens de Série:
Manômetros
Pressostatos
Protetores Térmicos
Ventiladores
Válvulas de Segurança
Purgadores de água

42  

nt
Gara

iasme es

Troque os rolamentos e anéis 
de sua  Alta Rotação a partir de 

R$ 99,00
(Todas as Marcas)

Última Hora

Mais uma vez. Novamente o 
CRO/RS reitera o pedido para que 
todas as CLÍNICAS – sejam elas de 
Faculdades, Cursos de Pós-gradu-
ação, Especialização, Aperfeiçoa-
mento e Atualização (inclusive as 
filantrópicas) – façam sua inscrição 
e, já inscritas, que mantenham atu-
alizados os dados cadastrais respec-
tivos aos Responsáveis Técnicos.

Esclarecimento!!! Cirurgiões-dentistas e Clínicas Odontológicas não pode-
rão se submeter ou se vincular aos preços dos planos de consórcios, devendo 
orçar seus serviços de acordo com critérios próprios. Está vedada a adoção ou 
a aceitação de tabelas pré-prontas.

Os pacientes poderão adquirir os planos de consórcio para tratamento 
odontológico, com créditos que melhor lhes convier, mas sempre com base 
no orçamento do profi ssional.

Referência não pode
Cabe destacar ser ilegal a administradora de crédito, ainda que eleita pelo 

paciente, oferecer o serviço com rede de profi ssionais referenciados e o cor-
respondente valor.

Isto é
Os inscritos não devem aceitar tal referenciamento, pois do contrário estarão 

praticando ato ilegal frente à Lei 4.324/64, art. 16, uma vez que empresas de 
consórcios não tem autorização legal para oferecer serviços odontológicos, e 
por conseguinte, sofrerem implicações éticas.

Cuidado com consórcios 
para saúde bucal

Clínicas 
& Inscrições 
atualizadas

Portaria do Departamento-Geral do Pessoal (NR 07, 
27/01/2009) aprova as Normas Reguladoras do Exer-
cício da Acupuntura – inclusive na Odontologia – no 
âmbito do Serviço de Saúde do Exército brasileiro.

O fato foi possível a partir da regulamentação da 
prática pelo CFO.

O CRO/RS informa a todas as INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
do Estado – Faculdades, Cursos de Pós-graduação, etc., 
que por orientação do CFO não aceitará, sob hipótese 
alguma, diplomas que contenham o título de BACHAREL 
EM ODONTOLOGIA, conforme a Lei nº 4.324/64 e De-
creto nº 68.704/71.

“Desta forma, caso algum CRO receba diploma com 
titulação diferente de “Cirurgião-dentista”, não efetue a 
inscrição (...),” determina a circular emitida pelo Federal.

Acupuntura na Odontologia

Titulação “Bacharel em 
Odontologia” não será aceita
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Paolo Trisi, 
DDS, PhD

Maurice Salama, 
DMD

Henry Salama, 
DMD

Aldo Leopardi, 
BDS, DDS, MS

Nicolas Elian, 
DDS

David Garber, 

DMD
Presidente Científi co

B e m - v i n d o  a o  m e g a  S I P I

O Glamour da Implantodontia Mundial
28, 29 e 30 maio 2009 Grand Hyatt São Paulo

A ESTÉTICA GLOBAL

Inscrições: 

www.conexao.com.br/7sipi 

ou pelo tel: 11 4652.7266

até 30/março até 30/abril até 25/maio após

4x 150,00 4x 195,00 3x 295,00 2x 550,00

Parcelamento nos cartões VIsa, Mastercard, Diners e Amex.

Promocional aéreo
 e hospedagem

11 3813-5818

• Primeiro Simpósio Arena 
do time de Atlanta 
e Academy of 
Osseointegration

• Lançamentos direto do IDS 
Alemanha;

• Lançamento do mega livro 
em estética do Prof. Bottino.

• Workshops ao vivo; 

• Novidades em pilares de 

zircônia e titânio CAD CAM;

• Primeiro Simpósio de 
Cirurgia Guiada Slice Guide 
Conexão;

• Primeiro Simpósio de 
Radiologia.

Destaques:

A s  m e l h o r e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  c o n t a t o  c o m  o s  a v a n ç o s  c i e n t í f i c o s  e  c o m  o  i m p a c t o  d a s 
n o v a s  t e c n o l o g i a s  d a  m a r a v i l h o s a  c l í n i c a  e  c i e n t í f i c a  i m p l a n t o d o n t i a  m u n d i a l .
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Quase uma errata
Importância da INFORMAÇÃO... O 
coordenador municipal de Saúde 

Bucal da cidade de Capão do Leão, 
Cássio Siqueira Jr., informa que 

em sua cidade há 1 CD para cada 
3.935 habitantes, ao contrário do 

publicado no CRO Notícias (edição 
4/2008), onde foi registrado 1 CD 

para cada 26.740 habitantes.
Ocorre que profi ssionais indicam 

em seu cadastro o nome do municí-
pio onde residem e não onde atuam. 
Por isso a diferença evidenciada.

Aproveitando o exemplo prático, 
mais uma vez conclamamos os conse-
lheiros e secretários de saúde a infor-
marem o nome, inscrição no  CRO/RS 
e número correto de profi ssionais que 
exercem funções no município.

PARA QUEM INFORMAR?
cpd@crors.or.br  ou 

Serviço-cidadão 0800 510-5242

1) ACEGUA - RS  .......................................................... 4.149 ...............
2) AGUA SANTA - RS  ........................................ 1 ....... 3.973  .... 3.973
3) AGUDO - RS ............................................... 12 .....17.917  .... 1.493
4) AJURICABA - RS  ........................................... 6 ....... 7.463  .... 1.243
5) ALECRIM - RS  .............................................. 4 ....... 7.465  .... 1.866
6) ALEGRETE - RS  ........................................... 57 .....87.877  .... 1.541
7) ALEGRIA - RS  ............................................... 3 ....... 4.816  .... 1.605
8) ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL - RS  ......... 1 ....... 2.383  .... 2.383
9) ALPESTRE - RS  ............................................. 3 ....... 8.198  .... 2.732
10) ALTO ALEGRE - RS  ...................................... 1 ....... 2.136  .... 2.136
11) ALTO FELIZ - RS  .................................................... 2.864 ...............
12) ALVORADA - RS  ....................................... 18 ...210.233  ..11.679
13) AMARAL FERRADOR - RS  ....................................... 5.629 ...............
14) AMETISTA DO SUL - RS  .............................. 3 ....... 8.040  .... 2.680
15) ANDRE DA ROCHA - RS  .............................. 1 ....... 1.154  .... 1.154

16) ANTA GORDA - RS  ...................................... 5 ....... 6.203  .... 1.240
17) ANTONIO PRADO - RS  .............................. 22 .....14.127  ....... 642
18) ARAMBARE - RS  ................................................... 4.476 ...............
19) ARARICA - RS ........................................................ 4.701 ...............
20) ARATIBA - RS ............................................. 3 ....... 6.598  .... 2.199
21) ARROIO DO MEIO - RS  ............................. 23 .....18.337  ....... 797
22) ARROIO DO PADRE - RS  ........................................ 2.739 ...............
23) ARROIO DO SAL - RS  ................................. 2 ....... 6.678  .... 3.339
24) ARROIO DO TIGRE - RS  ............................ 10 .....12.442  .... 1.244
25) ARROIO DOS RATOS - RS  ........................... 7 .....14.282  .... 2.040
26) ARROIO GRANDE - RS  .............................. 10 .....19.780  .... 1.978
27) ARVOREZINHA - RS .................................. 11 .....10.547  ....... 958
28) AUGUSTO PESTANA - RS  ............................ 7 ....... 7.746  .... 1.106
29) AUREA - RS  ............................................... 3 ....... 3.748  .... 1.249
30) BAGE - RS  ............................................. 100 ...121.299  .... 1.212
31) BALNEARIO PINHAL - RS ............................ 2 ....... 9.682  .... 4.841
32) BARAO - RS  ............................................... 6 ....... 5.320  ....... 886
33) BARAO DE COTEGIPE - RS  .......................... 9 ....... 6.446  ....... 716
34) BARAO DO TRIUNFO - RS  ........................... 1 ....... 7.153  .... 7.153
35) BARRA DO GUARITA - RS  ...................................... 2.654 ...............
36) BARRA DO QUARAI - RS  ........................................ 4.265 ...............
37) BARRA DO RIBEIRO - RS  ............................ 2 .....12.532  .... 6.266
38) BARRA DO RIO AZUL - RS  ..................................... 2.190 ...............
39) BARRA FUNDA - RS  .............................................. 2.391  ..............
 40) BARRACAO - RS  ......................................... 4 ....... 5.190  .... 1.297
41) BARROS CASSAL - RS ................................. 7 .....10.745  .... 1.535
42) BENJAMIN CONSTANT DO SUL - RS ....................... 2.500 ...............

Município - UF  Nº  Pop.  Pop./CD

Município - UF  Nº  Pop.  Pop./CD

Pedido atendido!!! Em atenção 
às solicitações recebidas, estamos 
publicando a relação de CDs por 

município (etapa 1). Desfrute  das 
informações e planeje novas ações. 

Boa sorte...

Placar da 
Odontologia

*Continua na próxima edição.
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Projeto de Lei Da Profi ssão

Espaço do Leitor

Em nome da Odontologia... 
estamos de olho

Tí
tu

lo

PLC 79/02 (PL 3250/00)
- Dispõe sobre a jornada de trabalho do Cirurgião-dentista da Administração 
Pública Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, 
e dá outras providências. Propõe a redução da jornada para quatro horas 
diárias. 
- Deputado Adolfo Marinho (PSDB/CE)
- E-mail: dep.leoalcantara@camara.gov.br

Tí
tu

lo

PL 7703/06 
- Dispõe sobre o exercício da Medicina. Defi ne as atividades privativas do 
Médico e estabelece que serão resguardadas as competências próprias das 
diversas profi ssões ligadas à área de saúde. 
- Senador Benício Sampaio (PPB/PI)
-  E-mail: dep.edinhobez@camara.gov.br

Tí
tu

lo

PL 6659/02 
- Regula a indenização por má prática médica/odontológica. Fixando a 
indenização decorrente de erro médico/odontológico em cem (100) salários 
mínimos ou cinco (5) vezes o valor pago pelo paciente.
- Deputado Darcísio Perondi (PMDB/RS)
- E-mail: dep.colbertmartins@camara.gov.br

Tí
tu

lo

PL 5845/01 
- Altera dispositivos da Lei 4324, de 14 de abril de 1964, que “institui o 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, e dá outras 
providências”. Incluindo entre as competências do Conselho Regional de 
Odontologia a deliberação de inscrição e cancelamento de clínicas dentárias 
ou odontológicas, assim como aplicação de penalidades. 
- Deputado Orlando Fantazzini (PSOL/SP)
- E-mail: dep.benjaminmaranhao@camara.gov.br

Tí
tu

lo

PL 4546/94
- Dispõe sobre o piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas, alterando 
dispositivos da Lei 3999, de 15 de dezembro de 1961. Fixando o piso em 
988,41 (novecentos e oitenta e oito e quarenta e um centavos de URV, para 
20 horas semanais). 
- Deputado Virmondes Cruvinel (PMDB/GO)
- E-mail: dep.rubensotoni@camara.gov.br

O CRO/RS conclama todos os profi ssionais para que contatem com 
os parlamentares e pressionem o parlamento para a aprovação, ou 
não, do projeto, conforme o interesse da Odontologia. Relacionamos, 
a seguir, alguns dos principais projetos acompanhados do e-mail do 
parlamentar responsável. Faça a sua parte...

O CRO/RS informa que foi sancionada a Lei 
11.889, de 24/12/2008, que regulamenta as 
profi ssões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e 
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). Aproveita, tam-
bém, para alertar que as competências desses 
profi ssionais são somente aquelas explicitadas 
na Lei. Portanto, delegar, ensinar ou ensejar a 
prática de outras atribuições confi gura infração 
à ética odontológica, além de infração legal por 
acobertamento ou incentivo ao exercício ilegal 
da profi ssão de Cirurgião-dentista.

 SERVIÇO
Maiores informações: 

www010.dataprev.gov.br/sislex/pagi-
nas/42/2008/11889.htm

Regulamentadas novas 
profi ssões na área da 

saúde bucal 

A todos os amigos

Queremos agradecer por tudo o que nos 
foi proporcionado em 2008 pelo CRO/RS. 
Na pessoa do Presidente, e extensivo a 
toda a equipe, reconhecemos a dedicação e 
o empenho em proporcionar alegria e realizar 
o sonho de nossas 
crianças.

Louvamos a Deus 
por amar cada mo-
mento e contar com 
pessoas como vocês, 
para levar adiante 
nosso projeto.

Que o universo 
cubra de bênçãos essa casa (CRO/RS).

Muito, muito, obrigado em nome de to-
das as crianças do Lar Fabiano de Cristo – UPI 
Bom Samaritano.

“Transfi ro os agradecimentos à classe, 
cuja participação foi fundamental”, enfatiza o 
presidente Joaquim Cerveira.
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Gente & Odontologia

Reduzir distâncias entre a instituição e a 
comunidade odontológica é meta prioritária  
da nova diretoria eleita e que estará à frente 
da Associação Brasileira de Odontologia/RS 
(ABO/RS) na gestão 2008/2010.

 Foi com  o presidente, CD Flávio Augusto 
Marsiaj Oliveira, que a reportagem do CRO 
Notícias buscou maiores informações sobre 
a anunciada nova ABO/RS. 

Sua vivência na Associação contemplou 
cargos no conselho deliberativo e de-
partamento de Eventos. De onde surgiu 
a idéia de assumir a presidência?
Flávio Augusto (FA) – Diante da consta-
tação de evidente desconformidade da 
comunidade odontológica com a política 
desenvolvida na Entidade nos últimos anos. 
Penso que a ABO/RS priorizou a unidade 
Escola, desprezando o principal cliente, 
nosso ASSOCIADO. Esse pensamento nos 

Uma nova ABO/RS será entregue à 
comunidade odontológica gaúcha

C.
 F

or
te

O colega busca tranqüilidade no trabalho e 
sustento garantido. A ABO/RS se propõe a 
amparar esse desejo.

Atividades gratuitas propostas

1. Todas as terças e quintas-feiras do mês será 
oferecida programação contemplando as 
especialidades da Odontologia;

2. Um sábado por mês serão abordados 
Temas da Modernidade  Odontológica;

3. Uma sexta-feira por mês  serão abor-
dados Temas de Vida e Saúde;

4. Consultoria científi ca – via fone ou 
internet, oportunidade onde o colega 
poderá elucidar dúvidas da clínica.

SERVIÇO
Maiores informações: (51) 3333-6722 

e www.abors.com.br

presenteou com uma grande vitória na 
eleição de outubro.

Nessa perspectiva, qual a principal mu-
dança real?
FA – Disponibilizar ao associado uma pro-
gramação científi ca de qualidade, de baixo 
e/ou nenhum custo – atendendo a todos os 
segmentos da Odontologia e em horários 

compatíveis com a clínica, acompanhada 
de momentos de confraternização entre 
colegas.

Qual seu desejo em termos de imagem 
institucional para a Associação?
FA – (... suspiro) Uma facilitadora de conhe-
cimento cada vez mais amplo, sofi sticado e 
barato.
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Abril, por ocasião das comemo-
rações ao Dia de Tiradentes – Pa-
trono da Odontologia – o CRO/RS 
estará realizando mais uma edição 
do Prêmio Honra ao Mérito da 
Odontologia Gaúcha, láurea que 
destaca e homenageia profi ssionais 
que prestaram relevantes serviços à 
Saúde Bucal.

“Justa homenagem”, ratifi ca a 
presidente da Comissão de Honra 
ao Mérito da Odontologia Gaúcha, 
CD Elaine Framarin. “A iniciativa, 
além de reconhecer o trabalho e a 
dedicação das pessoas, enobrece a 
profi ssão conferindo distinção e vi-
sibilidade aos laureados”, conclui.

Homenageados do ano
Os homenageados de 2009 

foram indicados por uma Comissão 
especialmente constituída para 
este fi m.

Mérito Político
MD Pedro Westphalen, 

deputado estadual 
Mérito Social

CD Josmari D´Arrigo 
de Brito Souto

Mérito Científi co
CD Adair Luiz Stefanello Busato

Odontologia 
gaúcha  

homenageia 
seus valores

16

Honra ao Mérito
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