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Prezados Colegas,

Rogério Zimmermann | 
Presidente do CRO-PE

Nesta edição do informativo CRO-PE 
registramos com satisfação o sucesso da cam-
panha “Sou Dentista Sangue Bom”. Essa ini-
ciativa demonstrou à sociedade o senso de 
responsabilidade social e a solidariedade que 
caracterizam os profi ssionais e estudantes da 
Odontologia. Cumprindo com nossa mis-
são institucional promovemos o I ECONE, 
Encontro dos Conselhos de Odontologia do 
Nordeste, quando pudemos discutir e unifi car 
o entendimento para aplicação das normas que 
regem a Odontologia. Essa iniciativa, estou cer-
to, fortalece o sistema CFO/CROs. e dá mais 
segurança às nossas administrações. Participa-
mos ativamente da III Assembleia Nacional de 
Especialidades Odontológicas e do Encontro 
Nacional sobre Convênios e Credenciamentos, 
sempre defendendo os interesses maiores da 
profi ssão. Registramos com satisfação, na colu-
na “Orgulho de Ser Cirurgião-Dentista”, o reco-
nhecimento a grandes nomes da Odontologia 
Pernambucana e Brasileira que foram o Profes-
sor Pedro Paulo Monteiro Martins, pioneiro na 
área de implante, bem como o Professor Célio 

Lapa, que além de grande profi ssional da 
Odontologia, demonstrava toda sua sen-
sibilidade por meio das belas pinturas que 
podem ser vistas na sede do CRO-PE, em 
exposição que vai até dezembro. O tempo 
passa muito rápido e já estamos novamen-
te às voltas com o processo eleitoral para a 
escolha dos dirigentes que deverão con-
duzir a Autarquia no biênio 2015/2017. 
Convoco toda a categoria para exercer 
seu direito de voto, e desta vez, com urnas 
eletrônicas. Mesmo que seja uma única 
chapa concorrente é fundamental que 
os profi ssionais exerçam suas cidadanias 
plenamente. Apresentamos um resumo 
do que fi zemos neste período da gestão, 
apesar das difi culdades administrativas 
encontradas que atrasaram, em  muito, 
o início das mudanças. Ampliamos e de-
mos vida a fi scalização. Hoje o CRO-PE 
é reconhecido pela Vigilância Sanitária, 
pelas Polícias Civil e Militar e pela socie-
dade como um órgão fi scalizador pre-
sente e atuante. A Comissão de Ética e as 
Câmaras de Instrução estão funcionando 
plenamente e os processos éticos julgados 
em espaço de tempo cada vez menor. Na 
área administrativa muito se fez em ter-
mos de economia e transparência. Hoje 
todos podem acompanhar as receitas e 
despesas movimentadas pela adminis-

tração. A interiorização é uma realidade que se 
constata pela presença do CRO-PE em todo o 
Estado, levando cursos, ações de fi scalização e 
de valorização profi ssional. É preciso dizer que 
estamos perseguindo com afi nco todas as pro-
postas que apresentamos na eleição de 2012. 
O escalonamento das anuidades ainda não foi 
alcançado, mas não tenho dúvida que estamos 
no caminho certo. Nesse sentido, o Conselho 
Federal de Odontologia criou uma Comissão 
Nacional, a qual tenho a honra de presidir, e 
que deverá apresentar seus resultados até a me-
tade do próximo ano, com o objetivo de estu-
dar a melhor forma de implementar o escalo-
namento das anuidades em todo o país. Ainda 
em nível nacional estamos ampliando a discus-
são do selo de qualidade no ensino e a possí-
vel realização do exame de profi ciência. Hoje, 
com aproximadamente 18 meses de mandato, 
posso dizer que ainda não consegui fazer o 
CRO-PE que sonhei quando me coloquei na 
condição de candidato, mas não tenho dúvida 
que temos dado Novos Rumos à Odontologia 
pernambucana. A avaliação de tudo o que tem 
sido feito fi ca por conta de cada um de vós. Da 
minha parte, peço apenas que cada um assuma 
o seu papel de protagonista nesse processo de 
mudança.  
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CRO-PE promove I Encontro dos 
Conselhos de Odontologia do 

Nordeste

Autarquias regionais pautaram temas diversos

Encontro reuniu presidentes dos CROs Regionais

Representantes dos Conse-
lhos Regionais de Odon-

tologia dos Estados do Nordeste 
estiveram reunidos, no dia 3 de ou-
tubro, no Recife, para debater sobre 
as ações e medidas adotadas pelas 
autarquia com o objetivo de forta-
lecer, intensificar e estreitar os laços 
entre o Conselho Federal de Odon-
tologia (CFO) e os Conselhos Re-
gionais de Odontologia (CROs) de 
todo o Nordeste.

O evento aconteceu no audi-
tório do Hotel Jangadeiro, em Boa 
Viagem. Durante o encontro foram 
abordados temas relevantes, como 
a obrigatoriedade de isenção do 
pagamento da anuidade do CRO 
aos docentes das instituições de en-
sino, a interpretação em relação ao 
Código de Ética da Odontologia, 
a forma de fiscalização quanto ao 
anúncio de preços e modalidades 
de pagamento dentro do estabe-
lecimento, a obrigatoriedade de 
registro de especialista de clínica 
para atuar em determinada área, a 
divulgação dos preços pelos Planos 
Odontológicos, entre outros.

O encontro abordou, ainda, a 
atuação das Procuradorias Jurídicas 
dentro dos Conselhos Regionais 
em prol de melhorias para a Classe 
Odontológica. Segundo a Procurado-
ra Jurídica do CRO-PE, Maria Zilá, 
diante de uma infração ética a interpre-
tação sobre o Código pode variar de 
acordo com cada Conselho. "O evento 
foi importante por buscar uma padro-
nização das condutas e uma interpre-
tação única. Conseguir debater diante 
das experiências trazidas por outros 

Estados foi um ganho relevante para a 
consolidação desse projeto", afirmou.

Para o presidente do CRO-PE, 
Rogério Zimmermann, o encontro ga-
nhou representatividade por conseguir 
reunir todos os Estados do Nordeste. 
"Nosso intuito é promover, justamen-

te, esse diálogo para que exista unifica-
ção de posições e consequentemente 
um fortalecimento da prática odonto-
lógica. Por mais que fossem divergen-
tes as opiniões, conseguimos entrar em 
entendimento diante de vários pontos 
apresentados", avaliou.

Dinâmica proporcionou debate construtivo



Solidariedade marca campanha 
#SouDentistaSangueBom promovida 
na semana do Cirurgião-Dentista

Profissionais foram convocados a doar sangue para lembrar data

COMEMO4 CRO ORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOORAÇÃOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMOCOMEMOORAÇÃOCOMEMO

O lançamento da cam-
panha, na semana 

do Cirurgião-Dentista, para 
lembrar o dia 25 de outubro 
foi marcada, em Pernambuco, 
pela solidariedade. Cerca de 
sete mil Cirurgiões-Dentistas 
de todo o Estado, registrados 
no CRO-PE, foram convida-
dos a doar sangue durante as 
comemorações, que ocorre-
ram entre os dias 20 e 25.

A ação foi realizada em par-
ceria com a Fundação Hemo-
pe, organização vinculada à 
Secretaria de Saúde do Gover-
no do Estado de Pernambuco 
e a Coordenação de Extensão 
da Faculdade de Odontolo-
gia de Pernambuco (FOP/
UPE). A campanha contou, 
ainda, com o apoio da Asso-
ciação Brasileira de Odon-

tologia-Seção Pernambuco 
(ABO-PE) e Sindicato dos 
Odontologistas no Estado de 
Pernambuco (Soepe), além 
dos laboratórios Julio, Pa-
drão, Odontoshop/Saudental 
e da Faculdade Asces.

A campanha #SouDentis-
taSangueBom foi inspirada 
na iniciativa do #SouFor-
mandoSangueBom, idealiza-
da por alunos da turma do 9° 
período do curso de Odon-
tologia da FOP/UPE. Os Ci-
rurgiões-Dentistas doadores 
de sangue foram recebidos 
nas unidades do hemocentro 
Recife, Palmares, Caruaru, 
Garanhuns, Arcoverde, Serra 
Talhada, Salgueiro, Ouricuri 
e Petrolina, no Interior do Es-
tado.

"A campanha foi ampliada 

a partir da ideia dos discentes 
e elaborada com o objetivo 
de chamar a atenção para esta 
questão tão importante que é 
a doação de sangue. Além dis-
so, foram promovidos cursos 
e programação científica, já 
que a preocupação primeira 
do CRO-PE é com a qualida-
de da saúde bucal oferecida à 
população", disse o presiden-
te do CRO-PE, Rogério Zim-
mermann.

Para a campanha foram 
produzidas camisas, veicu-
lados outdoors, distribuídas 
praguinhas e banners. A pági-
na no Facebook - fanpage da 
campanha - chegou a mais de 
mil curtidas, com um engaja-
mento de mais de 780 partici-
pantes e um alcance médio de 
dez mil pessoas.
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Juliana Delgado e Rogério Zimmermann
 doaram sangue durante campanha

Estudantes reunidos no Hemocentro Recife

Alunos e professores da Faculdade Asces 
mobilizados em ação

Movimento nas ruas convocou população
 a comparecerem nos Hemocentros

Durante toda semana, campanha motivou dentistas, estudantes e profissionais da área
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Noite solene homenageou nomes da 

Odontologia em Pernambuco

CRO-PE, ABO-PE e SOEPE promoveram solenidade alusiva ao Dia do 
Cirurgião-Dentista

Uma noite solene, com entrega de medalhas, 
diplomas e certifi cados, foi ponto marcante nas 

comemorações do Dia do Cirurgião-Dentista, celebrado 
no dia 25 de outubro, na sede da Associação Brasileira de 
Odontologia-Seção Pernambuco (ABO-PE), em Apipucos. 
O evento foi promovido pelas três entidades Odontológicas 
do Estado - CRO-PE, ABO-PE e SOEPE. Convidados 
receberam comendas e as entidades prestaram homenagem 
a vários profi ssionais por suas atuações na Odontologia. 
Personalidades, políticos e secretários também foram 
agraciados.

Compuseram a mesa, o presidente do CRO-PE, Rogério 
Zimmermann; o presidente do SOEPE, Ailton Coelho, o 
presidente da ABO-PE, Alexandre Rizuto; o secretário de 
Juventude e Qualifi cação Profi ssional da Prefeitura do Recife, 
Jayme Asfora e o deputado federal, Daniel Coelho. Também 
estavam presentes o deputado estadual, Francismar Pontes, e 
os coordenadores de Saúde Bucal do Estado e da Prefeitura 
do Recife, respectivamente, Paulo César Santos e Ana Beatriz 
Vasconcelos.

 Para o secretário de Juventude e Qualifi cação Profi ssional 
da Prefeitura do Recife e também vereador do município, 
Jayme Asfora, a categoria vem, a cada dia, realizando 
conquistas, principalmente no que se refere ao setor público. 
“Quero reiterar a minha satisfação em poder contribuir sempre 

com a qualidade do serviço público oferecido à população. 
Tenham certeza que a agenda da saúde estará sempre em 
pauta. Agradeço o convite e parabenizo os que dedicam suas 
vidas ao cuidado com o outro”, afi rmou Jayme Asfora. Ainda 
quando atuava na Câmara dos Vereadores, Jayme viabilizou 
que a categoria conseguisse prorrogação do concurso público 
para as vagas no município do Recife, realizado em 2012 para 
julho de 2016.

 Já o deputado federal eleito, Daniel Coelho (PSDB), 
que também prestigiou a solenidade, ressaltou o signifi cativo 
papel da categoria em Pernambuco. “Fiquei feliz ao saber que 
iria participar de data tão especial quanto esta e admiro os 
Cirurgiões-Dentistas que também lutam por uma causa. Quero 
deixar registrado que o nosso papel político é justamente 
promover debates importantes para os pernambucanos 
e podem fi car certos que estarei atento ao cenário local”, 
comentou.

O presidente do CRO-PE, Rogério Zimmermann, 
aproveitou o momento para ressaltar a atuação e a união das 
três entidades Odontológicas no Estado de Pernambuco, 
além de reivindicar a criação do cargo de Odontolegistas e a 
convocação dos profi ssionais que realizaram concurso público 
e ainda não foram chamados. “Estamos celebrando uma data 
importante, que é o Dia do Cirurgião-Dentista, mas na certeza 
que ainda há muito trabalho e conquistas pela frente”, disse.
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Ailton Coelho, Rogério Zimmermann e Alexandre Rizuto Carmeluce Maria Barbosa foi homenageada com o Diploma de 
Honra ao Mérito Odontológico.

Jayme Asfora foi homenageado com o Diploma de Mérito 
Odontológico Parlamentar.

Jorge Peixoto foi homenageado com o Certificado em 
homenagem ao Real Hospital Português.

Adalto Freire de Menezes foi homenageado com a 
Medalha e o Certificado Prof°. Ageu de Aquino Sales.

Sara Grinfeld foi homenageada com a Medalha e o Certificado 
Prof°. Ageu de Aquino Sales.

Ubiratan de Araújo Pinto foi homenageado com a Medalha e 
o Certificado Prof°. Edrizio Barbosa Pinto.

Diógenes Ferreira Alves foi homenageado com a Medalha e o 
Certificado Prof°. Ageu de Aquino Sales.
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Ailton Coelho de Ataíde Filho foi homenageado com a 
Medalha e o Certificado Prof°. Edrizio Barbosa Pinto

Rodrigo Veras de Almeida recebeu medalha Prof. Edrízio 
Barbosa Pinto

Maria Claudete Ferreira Herculano Batista foi homenageada 
com o Certificado de Inscrição Remida.

Ângela Carvalho Vieira da Cunha foi homenageada com a 
Medalha e o Certificado Prof°. Edrizio Barbosa Pinto.

Virgílio Ferreira do Monte Júnior foi homenageado com o 
Certificado de Inscrição Remida.

Antônio José Sampaio foi homenageado com o Certificado de 
Inscrição Remida.

Ângela Carvalho Vieira da Cunha foi homenageada com o 
Certificado de Inscrição Remida.

Ciro Miranda, destaque da Odontologia de Pesqueira, recebeu 
homenagem
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João Luiz Régis de Moura foi homenageado com o Certificado 
de Inscrição Remida.

Luciano Alcântara Farias foi homenageado com o Certificado 
de Inscrição Remida.

Secretário Jayme Asfora parabenizou categoria pela data Alexandre Rizuto falou sobre conquistas da classe

Rogério Zimmermann abordou importância da união entre 
entidades

 Público acompanhou entrega de medalhas e diplomas

Comemoração reuniu cerca de 500 pessoas no espaço da 
ABO-PE

Jaqueline Sarmento, Ivoneide Zimmermann, Thérèze Etiene 
França e Zeneide Carvalho
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CRO-PE realizou atividades e ciclo de 

palestras em todo o Estado

Eventos aconteceram em parceria com prefeituras e secretarias
 municipais de saúde

Ainda como parte das 
comemorações da semana 
do Cirurgião-Dentista, 

o CRO-PE promoveu palestras em 
várias regiões do Estado. No dia 23 
de outubro, cerca de 130 Cirurgiões-
Dentistas, Auxiliares de Saúde Bucal 
(ASB) e Técnicos de Saúde Bucal 
(TSB) participaram do Seminário de 
Saúde Bucal do Recife, no Centro de 
Formação de Educadores Professor 
Paulo Freire, bairro da Madalena. A 
programação científica foi em parceria 
com a Coordenação de Saúde Bucal da 
Prefeitura do Recife e os profissionais 
debateram os temas Código de Ética 
Odontológica e Serviço Público, 
ministrado pelo procurador jurídico 
do CRO-PE, Vinícius Santiago; e 
Saúde e Cidadania: Determinantes 
em Saúde Bucal, ministrado pela 
professora Cecile Soriano. Ao fim 
das palestras foram sorteados kits 
odontológicos.

 Para a coordenadora do Programa 
de Próteses da Prefeitura do Recife 
e uma das organizadoras do evento, 
Patrícia Paes Barreto, as palestras 
cumpriram seu objetivo "O evento foi 
realizado para lembrar a data e renovar 
as expectativas da categoria quanto 
à profissão. Nada mais adequado 
que promover e oferecer conteúdo 
de qualidade junto a eles. Os temas 
foram interessantes para quem 
integra Equipe de Saúde da Família e 
por alinhar saúde, ética e cidadania, 
integrando todas as entidades 
de classe, visando a melhoria da 
qualidade do SUS", pontuou. 

Segundo a Cirurgiã-Dentista 
do Centro de Especialidade 
Odontológica (CEO) da Policlínica 
Agamenon Magalhães, Maria Isabel 
Barbosa, o conhecimento na área 
jurídica oferece mais segurança Petrolina: Flávio Alves Ribeiro abordou Planejamento Financeiro

Caruaru: Eduardo Leite, Alfredo Gaspar, Jorge Eustáquio e convidados
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ao profissional no atendimento ao 
paciente. “Saber mais sobre a conduta 
adequada em diversas situações 
que passamos é um diferencial 
para o profissional”, afirmou. No 
dia 22 de outubro, ainda na Região 
Metropolitana do Recife (RMR), 
na cidade de Igarassu, cerca de 20 
Cirurgiões-Dentistas participaram da 
palestra Atendimento Odontológico à 
Pacientes com Necessidades Especiais, 
ministrada pelo professor José Romar 
de Almeida, na secretaria de Educação 
do município.

Em Caruaru, no agreste 
pernambucano, as comemorações 
ocorreram em paralelo ao quinto 
e último encontro do 1º Ciclo de 
Atualização Profissional. Todos os 
encontros foram em parceria com 
a Câmara de Saúde da Associação 
Comercial e Empresarial de Caruaru 
(ACIC). No dia 22 de outubro, cerca 
de 200  Cirurgiões-Dentistas da região 
participaram de palestra ministrada 
pelo coordenador e professor do curso 
de Dentística da Associação Brasileira 
de Odontologia-Seção Alagoas, Prof. 
Dr. Jorge Eustáquio sobre o tema 
Soluções Inteligentes para Obtenção 
de Excelência Estética em Dentes 
Anteriores. Também no Agreste, no 
município de Bom Jardim, um grupo 
de 20 profissionais da área, que atuam 
em policlínicas e postos de saúde da 
família, foram contemplados com a 
palestra do professor e membro da 
Comissão de Políticas Públicas e 
Apoio aos Municípios, Carlos Eduardo 
Azevedo. O tema foi Abordagem 
Ortodôntica e Ortopédica Funcional 
em Pacientes Infantis e o encontro 
aconteceu no Centro Cultural de Bom 
Jardim.

Em Petrolina, as comemorações 
ao Dia do Cirurgião-Dentista foram 
antecipadas para o dia 24 de outubro. 
Profissionais participaram do curso 
Repensando a Carreira Baseada em 
Planejamento Financeiro Pessoal, 
ministrado pelo professor Flávio 
Alves Ribeiro e uma  mesa redonda 
para debate foi formada com o diretor-
presidente da Agência Municipal de 
Vigilância Sanitária, Jarbas Costa 
de Oliveira, e o coordenador de 
Fiscalização do CRO-PE, Igor Morais.

Bom Jardim: Curso beneficiou Cirurgiões-Dentistas

Recife: Evento reuniu cerca de 150 participantes

Igarassu: José Romar falou sobre Pacientes Especiais
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Caravana de Saúde Bucal percorre mais 
três regiões e finaliza 1o edição do projeto

Em Carpina, o encontro reuniu Cirurgiões-Dentistas, Auxiliares em Saúde Bucal e demais profissio-
nais de toda a Zona da Mata Norte. O evento ocorreu nos dias 17 e 18 de setembro, quando foram 

abordados com o público os temas O papel do CRO-PE - Responsabilidade Civil do Cirurgião-Dentista, 
ministrado pelo presidente do CRO-PE, Rogério Zimmermann; Práticas de Biossegurança para Profissionais 
Auxiliares, com o professor Breno Mello; Dentística, ministrado pelo professor Fernando Tavares Vieira, 
Urgências e Emergências no Consultório Odontológico, com Paloma Genú; Legislação para Profissionais 
Auxiliares, realizada pelo procurador jurídico do CRO-PE, Vinícius Santiago e Atendimento a Pacientes de 
Risco e Terapêutica Medicamentosa, com o professor Adelmo Aragão.

Concluindo o projeto da primeira edição da Caravana de Saúde Bu-
cal, idealizado pelo CRO-PE com o objetivo de percorrer todo o 

Estado de Pernambuco, levando cursos de atualização e educação con-
tinuada aos profissionais da área da Odontologia - durante todo o ano 
de 2014 - o CRO-PE encerra a programação científica visitando os mu-
nicípios do Jaboatão dos Guararapes, Carpina e Arcoverde.

CARPINA 

Breno Mello em capacitação para auxiliares Abertura foi feita pelo presidente do CRO-PE

Últimas cidades visitadas, em 2014, foram Jaboatão dos Guararapes, 
Carpina e Arcoverde

CARAVANA DA SAÚDE BUCALCARAVANA DA SAÚDE BUCAL12CARAVANA DA SAÚDE BUCAL12 CROCARAVANA DA SAÚDE BUCALCRO
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Já a última parada da I Caravana de Saúde Bucal foi no município do Jaboatão dos Guararapes, Re-
gião Metropolitana do Recife (RMR), no dia 26 de setembro. O tema Dentística foi ministrado pelo 

professor André Felipe Figueiroa para Cirurgiões-Dentistas e palestra do professor Breno Mello sobre 
Biossegurança.

ARCOVERDE
Nos dias 15 e 16 de outubro, foram beneficiados profissionais da VI Gerência Regional de Saúde 

(Geres), que tem sede em Arcoverde, no Sertão do Moxotó. A categoria recebeu palestras sobre 
Dentística, ministrada por Carlos Eduardo Vieira; Ergonomia para Cirurgiões Dentistas, com professor 
Paulo Reis e aula sobre Código de Ética Odontológica para acadêmicos da Universidade de Pernambuco 
de Arcoverde, Rogério Zimmermann.

Carlos Eduardo ministrou tema sobre Dentística

Encontro contou com a participação de Cirurgiões-Dentistas

Convidado Paulo Reis abordou Ergonomia

Roseli Nascimento e João Batista participaram de mesa de abertura

CARAVANA DA SAÚDE BUCALCARAVANA DA SAÚDE BUCAL13CARAVANA DA SAÚDE BUCAL13CROCARAVANA DA SAÚDE BUCALCRO

JABOATÃO DOS GUARARAPES
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Eleições do CRO-PE ocorrem 
no dia 28 de novembro

Cirurgiões-Dentistas poderão votar em urnas eletrônicas pela primeira vez

No próximo dia 28 de no-
vembro, os Cirurgiões-

-Dentistas inscritos no CRO-PE 
devem escolher os novos membros 
efetivos e suplentes para o biê-
nio 2015-2017. O pleito será na 
sede da Associação Brasileira de 
Odontologia - Seção Pernambuco 
(ABO-PE), no bairro de Apipucos, 
das 8h às 17h. Seis urnas estarão 
disponíveis para os profi ssionais, 
que devem apresentar documento 
com foto no momento da votação, 
e outras três estarão nas cidades de 
Petrolina, Caruaru e Garanhuns, 
nas delegacias regionais.

Para os profi ssionais que re-
sidem em locais onde não serão 
disponibilizadas mesas eleitorais 
é assegurado o direito de voto por 

correspondência. Uma urna fi cará 
exclusivamente na sede do CRO-PE 
para receber os votos pelo serviço 
postal. Todo o processo está sendo 
conduzido pela Comissão Eleito-
ral, formada por Zeneide Carvalho 
Leite, presidente, e seus membros 
Fábio Barbosa de Souza, Evaldo 
Lemos Correia Vasconcelos, Carlos 
Daniel Paiva de Almeida e Carolina 
dos Santos Guimarães, obedecendo 
a legislação estabelecida pelo Con-
selho Federal de Odontologia (Re-
solução nº 80/2007).

 “Assumimos o compromisso 
de modernizar e agilizar todo o 
processo eleitoral do CRO-PE e 
assim estamos fazendo, substituin-
do as urnas convencionais. Todo 
esse processo garante rapidez e se-

gurança”, pontua o presidente do 
CRO-PE, Rogério Zimmermann. 
As urnas serão cedidas pela em-
presa pernambucana BisaWeb, que 
possui todas as certifi cações e qua-
lifi cações necessárias para a reali-
zação do pleito, sendo contratada 
para garantir toda a infraestrutura 
da votação. 

De acordo com o Art. 15 da reso-
lução do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) nº 22.685/2007, que estabelece 
normas para cessão de urnas e sistema 
de votação, fi ca vedado o empréstimo 
de urnas para realização de eleição 
com candidato único. Neste ano, como 
houve apenas uma única chapa inscri-
ta, tornou-se inviável o empréstimo 
das urnas pelo Tribunal Regional Elei-
toral de Pernambuco (TRE-PE).

Endereços urnas:
•Delegacia Regional de Caruaru: 
Avenida Rui Barbosa, 251, bairro 
de Divinópolis. 

• Delegacia Regional de Petroli-
na: Avenida Souza Filho, 842, 1º 
andar, galeria Alameda Center, 
Centro.

• Delegacia Regional de Gara-
nhuns: Rua Capitão Pedro Rodri-
gues, 105, bairro de São José

• Sede da ABO-PE: Rua Dois Ir-
mãos, 165, bairro de Apipucos, 
Recife. 

Informações: (81) 3194-4903 ou 
3194-4909.
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Os Conselhos de Odontolo-
gia no Brasil foram criados 

pela Lei Federal nº 4.324/64, sendo 
este, o marco regulatório da autarquia 
responsável pela fi scalização e condi-
cionamento regular do exercício pro-
fi ssional daqueles que desenvolvem a 
atividade legalmente.

O Brasil é, atualmente, a quarta 
maior democracia do mundo, o que 
foi conseguido a duras penas, por  
meio de movimentos sociais ao longo 
de várias décadas. A representativida-
de do regime democrático, consagra-
da pela atual Constituição Federal de 
1988, possibilitou as eleições diretas 
no ano 1989, além do voto facultativo 
para jovens e idosos.

Com isto, não apenas o sufrágio 
foi ampliado. Em 1996, o Brasil foi um 
dos primeiros países no mundo a uti-
lizar a urna eletrônica, com apurações 
muito mais rápidas e seguras, quase 
instantâneas.

Os Conselhos de Odontologia, a 
cada dois anos, realizam o processo de 
escolha daqueles que estarão à fren-
te dos rumos da instituição. Para isto, 
o Cirurgião-Dentista deve observar 
algumas condições para o exercício e 

A importância do voto nos 
Conselhos de Odontologia

validade do voto.
Neste ano, o Conselho Regional de 

Odontologia de Pernambuco, CRO-
-PE, utilizará, pela primeira vez, o siste-
ma de voto eletrônico. Além disso, fo-
ram estabelecidas mesas eleitorais com 
votação eletrônica também no interior.

As cidades de Petrolina, Caruaru 
e Garanhuns receberão o novo siste-
ma de votação. Nestes municípios, os 
Cirurgiões-Dentistas deverão com-
parecer aos locais indicados, acom-
panhados da carteira profi ssional ou 
qualquer outro documento ofi cial 
com foto.

Para o voto, estão habilitados os 
profi ssionais devidamente inscritos 
nos Conselhos da respectiva jurisdi-
ção, observado o limite mínimo de 
60 (sessenta) dias de antecedência do 
pleito, detentores de inscrição princi-
pal ou remida e, desde que, quites com 
as obrigações fi nanceiras, inclusive 
multas eleitorais, poderão exercer seu 
direito.

Além disso, nas cidades onde não 
haverá sessão eleitoral, o Cirurgião-
-Dentista poderá votar através do envio 
de correspondência, como disciplina 
a legislação do Conselho Federal de 

Odontologia - CFO. Neste caso, o Con-
selho Regional enviará correspondên-
cia aos profi ssionais, estes que, deverão 
assinalar a sua opção de voto. A cédula 
eleitoral deverá conter um “x” ou “+” na 
chapa de preferência, nada mais.

O envio da correspondência deve 
ser realizado com brevidade para que 
seja computado como voto válido. 
Acaso não receba a cédula de votação, 
entre em contato com o Conselho Re-
gional. Os funcionários estarão à dis-
posição para auxiliá-los.

Vale lembrar que o voto é obri-
gatório, ressalvados para os profi s-
sionais com mais de 70 (setenta) 
anos, onde, neste caso, a votação é 
facultativa. E ainda, àqueles com 
inscrição provisória, visto o impedi-
mento em razão da legislação eleito-
ral, resolução CFO nº 80/2007.

Neste ano, a eleição acontecerá 
no dia 28 de novembro de 2014, 
das 8 às 17 horas, na sede da As-
sociação Brasileira de Odontolo-
gia de Pernambuco, ABO-PE, no 
Recife. Vote, a sua presença é fun-
damental para construção de uma 
Odontologia cada vez mais forte e 
respeitada.

•São considerados eleitores os 
Cirurgiões-Dentistas devidamente 
inscritos e regulares no Conselho;

•O voto é pessoal, secreto e 
obrigatório e o profissional que 
não comparecer deverá justificar 
ausência em até oito dias contados 
da realização do pleito, ou seja, até 
o dia 6 de dezembro;

•Ausência ao pleito ou falta de 

SAIBA +

justificativa acarretará aplicação 
de multa eleitoral ;

•Para votar é necessário que 
o Cirurgião-Dentista leve docu-
mento de identidade ou qualquer 
outra documentação oficial com 
foto.

•Só poderá exercer o direito de 
voto presencial ou por correspon-
dência o profissional que estiver 

em dia com a tesouraria, incluin-
do a anuidade do exercício 2014;

•Caso exista débito financeiro 
junto à autarquia, é necessário ne-
gociar a dívida na sede do CRO-
-PE;

•No local da votação será pos-
sível pagamentos por meio do car-
tão de crédito das bandeiras do 
sistema Redecard.

ARTIGOCROARTIGOCRO
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Estabelecimentos funcionavam sem licença sanitária

Equipes encontraram condições precárias de trabalho

Regulamentação de laboratórios e 
exercício ilegal na mira do CRO-PE

Autarquia interditou em conjunto com a Vigilância Sanitária do Recife 13 laboratórios 
clandestinos de prótese dentária no Centro do Recife

FISCALIZAÇÃO EM PE

Travando uma batalha contra o exercício ilegal da 
Odontologia no Estado, o CRO-PE articulou, 

no dia 22 de setembro, a maior operação de fi scalização 
registrada em toda a história do Conselho. Pela primei-
ra vez, uma única ação foi responsável pela interdição de 
13 laboratórios de prótese dentária, que funcionavam 
de forma irregular no condomínio Edifício Brasília, no 
bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.

Os estabelecimentos foram vistoriados por fi scais 
do CRO-PE, policiais civis e militares, bombeiros e téc-
nicos da vigilância sanitária do município, totalizando 
uma equipe formada por mais de 30 pessoas. A atuação 
conjunta possibilitou a fi scalização, quase simultânea, 
de doze dos quinze pisos do edifício em mais de quatro 
horas consecutivas de trabalho. Duplas inspecionaram 
de forma sistemática todos os estabelecimentos e apesar 
da ação ter sido motivada por denúncias do exercício 
ilegal da profi ssão por parte dos Técnicos em Prótese 
Dentária (TDP), que atendiam pacientes diretamente, 
a ação não fl agrou nenhum profi ssional nessa condição.

“Apesar de não ter sido realizada nenhuma prisão, 
encontramos em várias ofi cinas equipamentos e ins-
trumentais específi cos de consultório dentário, o que 
caracteriza que havia assistência a pacientes. Todos os 
profi ssionais que encontramos atuando nos laborató-
rios também estavam irregulares perante o CRO-PE, 
sem registro. Além disso, foram fl agradas situações de 
risco para todo o prédio, como a presença de botijões 
de gás e de cilindros de oxigênio perto de uma caldeira 
acesa, ou seja, lamentavelmente, nenhuma condição de 
funcionamento”, pontou o presidente do CRO-PE, Ro-
gério Zimmermann, que acompanhou a ação.

 Nenhum laboratório apresentava autorização da Vi-
gilância Sanitária para funcionamento. Os responsáveis 
pelos locais interditados vão responder a processo ad-
ministrativo que pode resultar em multa no valor de R$ 
40 a R$ 400 mil e os locais só poderão funcionar quan-
do cumprirem todas as exigências necessárias e impos-
tas por cada órgão envolvido na ação. A Vigilância Sa-
nitária interditou os estabelecimentos para que fossem 
corrigidas as irregularidades e feitas as regulamentações 
necessárias. Também foram solicitadas, perante o Con-
selho, habilitação e inscrição. Fiscais acharam equipamentos de uso exclusivo de Cirurgiões-

-Dentistas
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Equipes encontraram condições precárias de trabalho

Detidos foram encaminhados à delegacia de Piedade

Materiais odontológicos foram apreendidos pela Polícia Civil

Denuncie o exercício ilegal pelo nosso site
 www.cro-pe.org.br, telefonando para (81) 3194-4905 
ou enviando e-mail para fi scalizacao@cro-pe.org.br. 

Fique atento!

FISCALIZAÇÃO EM PECROFISCALIZAÇÃO EM PECRO

Três falsos dentistas foram 
autuados em flagrante na RMR

As prisões ocorreram nos municípios do Jaboatão dos Guararapes e Paulista

O mês de outubro foi marcado pela prisão de três 
pessoas que exerciam a função de Cirurgiões-

-Dentistas de forma ilegal nas cidades do Jaboatão dos 
Guararapes e Paulista, ambas na Região Metropolitana 
do Recife (RMR). Fiscais do CRO-PE, em parceria com 
policiais da Delegacia Metropolitana de Piedade, fl agra-
ram um estudante de Odontologia e um Técnico em 
Prótese Dentária (TPD) atendendo pacientes em uma 
clínica odontológica no bairro de Piedade, na Zona Sul.

Ambos recebiam clientes e realizavam procedimen-
tos odontológicos no consultório, o que é proibido por 
lei. No momento do fl agrante, a dupla fazia instalação de 
prótese dentária em clientes. "Pela legislação que regula-
menta a profi ssão, o TPD deve prestar apenas serviços in-
diretos ao paciente e, ainda, pela solicitação direta de um 
Cirurgião-Dentista. Neste caso, trata-se de um estudante 
que a não tem autorização para exercer a profi ssão, ofere-
cendo risco à saúde", pontuou o coordenador do Setor de 
Fiscalização do CRO-PE, Igor Morais.

Em Paulista, na Zona Norte, a ação foi em conjunto 
com a Polícia Civil e Vigilância Sanitária, por meio de 
denúncias encaminhadas ao setor de Fiscalização, que 
também levou à autuação em fl agrante de uma falsa Ci-
rurgiã-Dentista. A Vigilância Sanitária municipal reali-
zou vistoria e interdição do espaço onde se praticava os 
atendimentos ao público. Já a Polícia Civil e o CRO-PE 
fi zeram o fl agrante do exercício ilegal. Todos os falsos 
profi ssionais irão responder pelo artigo 282 do Código 
Penal, que coloca como crime o exercício da profi ssão de 
médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal, 
tendo como pena detenção de seis meses a dois anos.
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 O acolhimento do paciente 
adolescente pela Odontologia

ARTIGOCROARTIGOCRO

A adolescência é uma etapa 
fundamental no desenvol-

vimento do indivíduo, que tem se 
ampliado nos últimos anos. Al-
guns anos atrás, a infância era um 
período entre o nascimento e os 
12 anos, a adolescência, metade 
do tempo, ia dos 12 ou 13 aos 18. 
Atualmente, a infância tem sido 
vista até os 10 anos de idade. E a 
Organização Mundial de Saúde, 
definiu a 2ª década de vida, 10 a 
19 anos, como Adolescência; e 
ainda identificou a Juventude, o 
período de 15 a 24 anos. Pode-
mos, ainda, dividir a adolescência 
em três fases:  precoce (10 a 14 
anos), média (15 a 17 anos) e tar-
dia (18 a 20 anos incompletos).

O paciente adolescente é 
aquele que se encontra em fase de 
transição, ainda com a dentadura 
mista nos primeiros anos da ado-
lescência e finaliza com a conso-
lidação da dentição permanente. 
De acordo com o Conselho Fede-
ral de Odontologia, a “Odontope-
diatria é a especialidade que tem 
como objetivo o diagnóstico, 
a prevenção, o tratamento 
e o controle dos problemas 
de saúde bucal do bebê, da 
criança e do adolescente” 
(Resolução 22/2001).

Observa-se que o perío-
do de transição da dentadu-
ra mista para a permanente 
requer uma atenção especial 
do Cirurgião-Dentista. Nes-
ta fase, ocorre a esfoliação dos 
últimos dentes decíduos e erup-
ção dos pré-molares e segundos 

molares permanentes. O adoles-
cente já possui maior autonomia 
nos cuidados com sua saúde bu-
cal, tanto com relação à higiene, 
como na escolha dos alimentos. 
Além disto, surgem novas expe-
riências, como o contato com o 

tabagismo e o álcool. Assim, a 
anamnese desses pacientes torna-
-se mais ampla e cuidadosa.

A atenção à saúde do adoles-
cente requer uma equipe multi-
profissional, e em Odontologia, 
envolvo a odontopediatria, endo-
dontia, ortodontia, periodontia, 
entre outras especialidades.

De forma inovadora, a Uni-
versidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), em seu 
Projeto Pedagógico, criou 
no curso de graduação, a Clí-
nica Integral de Atenção ao 
Adolescente, oferecendo aos 
estudantes uma experiência 
exclusiva com este grupo 
etário.  Na Universidade de 
Pernambuco há o único pro-
grama no Brasil de Mestrado 

em Hebiatria – Determinantes de 
saúde na adolescência, que trata 
desse grupo especificamente.

Equipe de docentes da Clínica de Adolescentes da UFPE: Professoras Sara Grinfeld, Viviane 
Colares, Ana Cláudia Araújo, Sônia Soares e Elvia Barros.

Curso de Odontologia da UFPE 
é o 1° do Norte/Nordeste a con-
templar a disciplina em sua grade. 
UPE é a única instituição no Brasil 

a oferecer Mestrado na área
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I Encontro Nacional reúne 
Comissões Estaduais de 

Convênios e Credenciamentos

Evento, em São Paulo, contou com representantes de 21 estados brasileiros

A Comissão Estadual de Con-
vênios e Credenciamentos de 

Pernambuco (CECC-PE) esteve pre-
sente no primeiro encontro nacional 
das delegações, que ocorreu em São 
Paulo, entre os dias 17 e 18 de setem-
bro na sede da Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas (APCD). As dis-
cussões giraram em torno da reestru-
turação do Plano Estratégico Nacional 
Unificado (PENU) como elemento 
orientador no relacionamento com as 
operadoras de planos odontológicos. 
A intenção é que as Comissões conti-
nuem avaliando suas atuações de for-
ma conjunta para buscarem soluções 
em relação à saúde suplementar.

“As diversas experiências apresen-
tadas por representantes de todo o Bra-
sil mostraram necessidade de maior 
articulação das ações com relação aos 
planos odontológicos com o objetivo 
de se conseguir resultados mais con-
cretos. Durante o encontro, foram 
levantados e discutidos os problemas 
mais graves que afetam os Cirurgiões-
-Dentistas, como baixa remuneração 
por parte das operadoras, excesso de 
glosas, processos de auditoria, limi-
tação do número de procedimentos, 
entre outros”, avaliou o presidente da 
CECC-PE, Wilson Correia.

O regimento interno da CECC-
-PE, que tem por objetivo representar 
os Cirurgiões-Dentistas nas negocia-
ções com os planos odontológicos, foi 
aprovado no dia 30 de julho de 2013. 
A CECC-PE articula suas atividades 
em conjunto com os setores de Fisca-
lização do CRO-PE, Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS) e Sindicato dos 

Odontologistas do Estado de Pernam-
buco (SOEPE).

O evento contou com a participa-
ção e apoio da Associação Brasileira 
dos Cirurgiões-Dentistas (ABCD), 
Associação Brasileira de Odontolo-
gia (ABO Nacional), APCD, Conse-
lho Federal de Odontologia (CFO), 
Federação Interestadual dos Odon-
tologistas, Federação Nacional dos 
Odontologistas, além de palestras 
com representantes da ANS, a ONG 
Proteste e Ministério Público.

Para o presidente da CECC-PE, 
Wilson Correia o Cirurgiã-Dentista tem 
papel fundamental e deve se engajar, 
ainda mais, na valorização da profissão, 
conhecendo e entendendo a legislação 
que rege a relação com as operadoras. 
“Apenas queixar-se nas redes sociais não 
irá alterar a realidade. É necessário que a 
denúncia chegue ao CRO-PE, à ANS e 
ao Sindicato”, concluiu.

Conheça seus direitos:

•  Cirurgião-Dentista tem direito a 
reajuste anual não inferior ao IPCA;

•  A operadora não pode negar pa-
gamento de uma nova consulta;

•  A primeira consulta deve ser 
paga sem nenhuma restrição por 
parte das operadoras;

•  Operadoras não podem exigir 
radiografia como comprovação do 
trabalho executado;

•  As operadoras não podem ne-
gar pagamento de nova restaura-
ção se o Cirurgião-Dentista julgar 
necessário;

•  As operadoras não podem exi-
gir prazo de validade para trabalhos 
realizados.

Representantes de 21 estados debateram ações articuladas
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HOMENAGEM PÓSTUMA: CIRURGIÕES-DENTISTAS PODEM
VISITAR EXPOSIÇÃO

Pinturas do Cirurgião-Dentista Célio Siqueira 
Cavalcanti Lapa, falecido em junho deste ano, fica-
rão expostas na sede do CRO-PE até o dia 31 de 
dezembro. A mostra é uma homenagem póstuma 
dos familiares ao artista, que atuava na área, mas 
também se dedicava à pintura. As obras se destacam 
pela riqueza dos detalhes utilizada nos traços e as 
cores marcantes dos desenhos.

Cerca de 30 quadros podem ser vistos e adqui-
ridos pelos colegas de profissão. No dia 23 de ou-
tubro, houve a abertura oficial da exposição, que 
contou com a presença de familiares e amigos. Célio 
Lapa era formado pela Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), onde fez parte do corpo docente 
da instituição.

UMA FAMÍLIA DEDICADA À ODONTOLOGIA

Com décadas destinadas ao exercício da Odon-
tologia em Pernambuco e anos de trabalho realiza-
do por duas gerações, seguir a profissão de Cirur-
gião-Dentista na família Martins tornou-se quase 
uma tradição. O enredo começou com Pedro Paulo 
Monteiro Martins e Maria José Barros Martins, que 
se conheceram e se apaixonaram ainda nos corredo-
res da universidade. Além da afinidade pessoal, que 
culminou em casamento alguns anos depois, a com-
patibilidade ocorreu também na escolha do curso e 
da profissão. Ambos se formaram em Odontologia 
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
e, juntos, tiveram cinco filhos.

Pedro Paulo, falecido em junho de 2008, foi o 
primeiro Cirurgião-Dentista a receber, em Pernam-
buco, o título de especialista em Implantodontia. 
Inaugurou, em seguida, o Instituto Pernambucano 
de Implantodontia, pioneiro no Norte-Nordeste e 
foi reconhecido pela classe por tal feito. Também 
foi professor da Faculdade de Odontologia de Per-
nambuco (FOP/UPE) e professor catedrático da 
UFPE. Na sua trajetória, escreveu diversos artigos e 
lançou o livro Imbricamento Ósseo Mecânico.

Com a Odontologia no DNA da segunda gera-
ção, três dos cinco filhos escolheram a mesma pro-
fissão dos pais. Zosser Barros Martins, Pedro Paulo 
Martins, especialistas em Implantodontia, e Teseu 

Barros Martins, especialista em Prótese. Dois deles, 
Pedro Paulo e Zosser, também casaram com Cirur-
giãs-Dentistas. Lucy Lima Ribeiro e Mádia Gomes 
Martins, respectivamente.

“Os acontecimentos se repetem de forma cíclica 
e a Odontologia foi o fio condutor da história da 
minha família. O amor e a dedicação pela profis-
são, revelados e incentivados pelo meu pai, deixou 
marcas nos nossos corações e uma herança de boas 
lembranças para contar”, disse o filho primogênito, 
Pedro Paulo Martins.
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Amigos e familiares prestigiaram exposição de quadros

Zosser Barros Martins, Rogério Zimmermann e Pedro Paulo Martins
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LIVRO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
É LANÇADO NO RECIFE

Entre alguns capítulos da publicação estão Me-
mória recente da política de saúde em tempos petis-
tas na cidade do Recife-PE: considerações iniciais; 
O desafio da equidade: uma análise da política de 
saúde da cidade do Recife (2001-2008); A educa-
ção popular na atenção básica à saúde no Recife: do 
projeto a uma pedagogia da autonomia e da trans-
formação; Política  de práticas integrativas e comple-
mentares em Recife: avanços e desafios;Programa de 
saúde ambiental do Recife: entre as ideias e a mate-
rialidade da prática;Assistência em reabilitação física 
para vítimas de acidentes e violência: uma análise da 
rede de serviços SUS no Recife; Política de Saúde 
Bucal do Recife no período 2000 a 2007: um olhar a 
partir da Política Nacional de Saúde Bucal.
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Lançamento de livro foi feito na Editora UFPE



22 CRO

CRO-PE leva propostas para III ANEO

Em PE, durante etapa estadual, foram apresentadas seis propostas de alteração de 
especialidade

 Criação e mudanças de especialidades foi mote central do encontro

Rogério Zimmermann, Ailton Coelho, João Batista e Vinícius Santiago

O CRO-PE participou, nos 
dias 13 e 14 de outu-

bro, em São Paulo, da III Assem-
bleia Nacional de Especialidades 
Odontológicas – III ANEO, pro-
movida pelo Conselho Federal 
de Odontologia (CFO), com 
apoio dos Conselhos Regionais 
de Odontologia (CROs). Para 
o encontro foram levadas as 
propostas de alteração de espe-
cialidade avaliadas pelos Cirur-
giões-Dentistas pernambucanos 
durante a Assembleia Estadual de 
Especialidades Odontológicas. A 
etapa preparatória estadual para a 
III ANEO foi realizada no dia 28 
de agosto, no Centro de Conven-
ções de Pernambuco.

Durante a III ANEO, repre-
sentantes dos CROs, sindicatos, 
associações e demais entidades 
representativas da Odontologia, 
além de movimentos estudantis, 
discutiram temas importantes 
para a Classe Odontológica. En-
tre os temas estavam a criação de 
novas especialidades, habilita-

ções, alteração na carga horária 
nos cursos de especializações, 
entre outros. 

Na Assembleia, o CRO-PE, re-
presentado pelo presidente Rogé-
rio Zimmermann, foi contrário à 
criação das especialidades de Au-
ditoria Odontológica e Hipnose. 
“Tendo em vista a Lei N° 5.081, 
que regula o exercício da Odon-
tologia, acreditamos que não há 

necessidade já que a legislação 
garante que o Cirurgião-Dentista 
pode utilizar a hipnose sempre 
que for necessário”, comentou.

Foram criadas especialidades 
Acupuntura em Odontologia, 
Odontologia de Esportes e a Ho-
meopatia, assim como as habilita-
ções em Odontologia Hospitalar, 
Odontologia Integral Antroposó-
fica e a Ozonioterapia. Nomes de 
especialidades foram modificados 
em prol de um melhor entendi-
mento, como foi o caso da Saúde 
Coletiva e da Família, que passou 
a ser chamada de Saúde Coletiva; 
e Patologia Bucal, nomeada de 
Patologia Oral e Maxilo Facial. 
Também houve alteração de carga 
horária em alguns cursos de espe-
cialização.

“Esses eventos são importantes 
na medida em que são discutidos 
temas de relevância para a catego-
ria. Refletir o rumo do ensino da 
Odontologia no País é fundamen-
tal”, avaliou João batista Sobrinho, 
conselheiro do CRO-PE
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Novos Rumos para a Odontologia
Nova gestão dinamizou atuação do Conselho e consolidou mudanças no biênio 2013/2015

BAL ANÇO DE GESTÃOBAL ANÇO DE GESTÃO24BAL ANÇO DE GESTÃO24 CROBAL ANÇO DE GESTÃOCRO

Completados dezoito meses de gestão, o 
CRO-PE vem mostrando por meio de sua 

atuação junto à classe Odontológica e à população 
que tem alcançado resultados significativos com as 
ações realizadas em todo o Estado de Pernambuco. 
Ao longo desse tempo, foi possível apresentar os 
avanços e as conquistas do trabalho, consolidado por 
meio de uma gestão democrática e regionalizada, e 
cumprir as metas e os objetivos prioritários estabe-
lecidos pelos conselheiros efetivos e suplentes, que 
assumiram a responsabilidade pela condução do 
CRO-PE, assim como toda a equipe de técnicos e 

profissionais envolvidos com a execução das tarefas.
Para dar conta da missão, foram garantidas ações 

descentralizadas de fi scalização, qualifi cação profi ssio-
nal, valorização e capacitação, além da reestruturação 
administrativa e fi nanceira da autarquia. Atento às rei-
vindicações dos cerca de 13,5 mil profi ssionais inscri-
tos, o CRO-PE tem adotado o  diálogo como estratégia 
para viabilizar projetos e fortalecer o compromisso as-
sumido.  Aqui, o leitor poderá conferir um recorte das 
principais realizações do CRO-PE neste período, com 
perspectivas de ampliação e consolidação para os pró-
ximos anos.

• Formação da Comissão de Fiscalização;
• Interdições e Desinterdições Éticas;
• Reuniões com o Ministério Público de Pernambuco;
• Interiorização das ações;
• Reinauguração da Delegacia de Petrolina;
• Nomeação de representantes em todas as cida-
des do Estado;
• Fiscalização dos serviços públicos e privados;
• Contratação de 8 novos fiscais totalizando 13 o 
número total de fiscais;

• Cooperação com empresas dentais para coibir 
venda indiscriminada de materiais odontológi-
cos – Iniciação do programa Empresa Parceira da 
Odontologia;
   Encaminhamento de notícias-crime para dele-
gacias;
• Elaboração de novo protocolo de visitas aos ser-
viços públicos e privados;
• Prisões de falsos Cirurgiões-Dentistas em parce-
ria com Polícias Civil e Militar.

NOVOS RUMOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Nova gestão dinamizou atuação do Conselho e consolidou mudanças no biênio 2013/2015
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NOVOS RUMOS PARA A FISCALIZAÇÃO

1412
Fiscalização ao serviço privado

823
Visitas ao serviço público

1860
Visitas de rotina

169
Exercício irregular

48
Exercício ilegal

130
Fiscalização aos laboratórios

 de prótese

Fiscalizações realizadas durante 
as Caravanas de Saúde Bucal

241
Número de fiscais

13

Cidades com mais denúncias
 (RMR e Interior).

Recife e Ipojuca
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• Diagnóstico da situação da entidade; 
• Reorganização do setor contábil;
• Remanejamento do quadro funcional;
• Auditoria de contas do CRO-PE;
• Constituição da Comissão Interinstitucional para 
acompanhamento de auditoria;
• Pagamento de indenizações trabalhistas pendentes 
de gestões passadas;
• Regularização e liquidação de débitos relativos ao IPTU;

EM DOIS ANOS, GESTÃO GARANTE ECONOMIA

Conheça as principais ações do setor financeiro e administrativo

• Campanha de cobrança e de conscientização dos 
inadimplentes para regularização das anuidades;
• Recadastramento para controle de cobranças;
• Publicação do balancete fi nanceiro em site e jornal;
• Início da cobrança de dívida ativa via cartório de protesto;
• Convênios com empresas, academias e escolas de 
língua para viabilizar descontos para os Cirurgiões
•Dentistas;
• Uso de urnas eletrônicas para as eleições do CRO-PE.  

40.101,20 

21.389,54 
18.711,66 

Dívida -  PCR Valor Pago Valor
Economizado

Dívidas Ativas IPTU

1.038.231,28 

835.130,16 

Valor Dívida (16/03/2014) Valor Economizado (31/10/2014)

Balanço Geral

995.000,00 

815.000,00 

Valores das Causas Valores Economizados

Processos Trabalhistas 
Finalizados 3.130,08 

1.711,58 

1.418,50 

 Valor Pago  -
2013

 Valor Pago -
2014

 Valor
Econimizado -

Ano 2014

Regularização do IPTU
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO 
CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS

• Engajamento e articulação política para convocação e 
contratação de concursados pela rede municipal de saú-
de e para prorrogação da validade do concurso;
• Empenho na ampliação de vagas e dos serviços odon-
tológicos oferecidos à população;
• Manutenção da gratificação de risco em regime de 
plantão para os plantonistas da rede estadual;
• I Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia 
do Nordeste;
• Capacitação para profissionais do Sistema Prisional 
de Pernambuco;
• Aprovação do regimento interna da Comissão Esta-
dual de Convênios e Credenciamentos;
• Criada a Comissão de Políticas Públicas de Saúde Bu-

cal e Apoio aos Municípios;
• Campanha para fluoretação das água de consumo em 
Pernambuco;
• I Seminário Pernambucano de Saúde Bucal Coletiva;
• Reuniões com coordenadores de cursos de especiali-
zação odontológica;
• I Caravana de Saúde Bucal – CRO-PE do Litoral ao 
Sertão;
• 12 Gerências Regionais de Saúde visitadas
• Participação no 22º Congresso Pernambucano de 
Odontologia;
• Participação na Feira HospitalMED;
• 1º Fórum Norte/Nordeste de Odontologia;
• Ciclo de Atualização em várias cidades do interior.

• Promoção de palestras em todo o Estado sobre Odontologia e Publicidade;
• Celeridade na instauração e julgamento de processos éticos;
• Criação de quatro novas Câmaras de Instrução

ÉTICA ATUA DE FORMA EFICIENTE

4
Câmaras de Instrução

6
Advertência Confidencial

 em aviso reservado

4
Censura Pública em 
Publicação Oficial

29
Processos arquivados

7
Processos que vão ser julgados 11

Processos a serem instaurados

7
Aguardando recurso a ser enviado CFO

97
Total de Processos Éticos

Absolvição
2

28
Processos julgados
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Auditória Administrativa

Os resultados da auditoria independente, 
contratada pela atual gestão do Conse-

lho Regional de Odontologia, biênio 2013-2015, 
apresentados ao Ministério Público Federal em 
Pernambuco, foram encaminhados[1] para inves-
tigações na Superintendência da Polícia Federal no 
Estado.

A Denúncia, assinada pela Procuradoria Jurídi-
ca do CRO-PE, foi protocolada no dia 19 de maio 
de 2014 e, destaca pontos do relatório de auditó-
ria. A medida visa esclarecer questões importantes, 
como os procedimentos licitatórios, prestação de 
contas, além da feitura e acompanhamento de con-
tratos administrativos. Quando requisitamos à ad-
ministração o controle de processos judiciais e ad-
ministrativos, quase nada existia. Foi preciso uma 
força tarefa para realização de diligências a órgãos 
e repartições públicas na tentativa de recuperar a 
história do Conselho. Chamo atenção ainda para o 
fato da ausência de infraestrutura do Setor Jurídico 
e de não haver controle interno de processos.

No despacho da Notícia de Fato à Polícia Fe-
deral, o Procurador da República, Senhor Doutor 
Cláudio Henrique C. M. Dias, justifica que “Os fa-
tos acima narrados denotam desvio e apropriação 
de recursos do CRO/PE mediante diversas con-
dutas, configurando, em tese, o crime tipificado 
no artigo 312 do Código Penal, bem como atos de 
improbidade administrativa acima mencionados 
requisita-se à Superintendência da Polícia Federal 
em Pernambuco a instauração de inquérito policial 
para que se promova as investigações pertinentes.”

O estudo, resultado do trabalho da auditória 
apontou ainda que os débitos fiscais representaram 
a soma aproximada de R$ 98.837,35, divergência 

contábil de R$ 788,640,53, e ainda lançamento 
fictício do valor de R$ 3.035.607,05, demonstran-
do claros indícios de inobservância a critérios bá-
sicos elencados nas normas do Conselho Federal 
de Contabilidade, Resolução CFC nº 1.137/2008.

Além disso, foram efetuados pagamentos sem 
qualquer comprovação, muitas vezes eram feitas 
transferências diretas, sem controles processuais 
administrativos. Em diligências, constatou-se que 
muitas das empresas não funcionavam nos locais 
indicados, registrados na Receita Federal. O que 
representa indícios de negócios fechados com em-
presas fantasmas.

 Com a natureza e a gravidade das informações 
trazidas pelo relatório de auditória, necessário 
destacar o trabalho desenvolvido pela Comissão 
Interinstitucional. O grupo de trabalho, criado 
pela Resolução CFO-PE nº 02/2013, teve, dentre 
os seus membros, Cirurgiões-Dentistas das entida-
des representativas da categoria no Estado. Assim, 
além do CRO-PE, o Sindicato dos Odontologistas 
no estado de Pernambuco, SOEPE, e a Sociedade 
dos Cirurgiões-Dentistas de Pernambuco - Asso-
ciação Brasileira de Odontologia - Seção Pernam-
buco, SCDP - ABO/PE.

O trabalho da Comissão Interinstitucional 
foi importantíssimo, sobretudo no tocante a ob-
servância de prazos para apresentação de justifi-
cativas legais em razão da apuração de relatório 
técnico, produzido pela equipe de Auditores. Os 
princípios da ampla defesa e contraditório foram 
observados em todas as etapas do procedimento, 
como se deve prezar em todas as casas e instâncias 
democráticas, que prezam pela integridade e cor-
reição de todos os seus atos.

[1] Notícia de Fato nº 1.26.000.001586/2014-71

* Vinícius Santiago
Procurador Jurídico do CRO-PE
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 www.radioface.com.br

Av. Agamenon Magalhães, 3730
Fone: 81 - 3423.3477
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Fone: 81 - 3465.5269

Responsável Técnico: 
Prof.: João Batista Sobrinho - CRO PE 3253

Unidade Boa Viagem
CRO - PE - EPAO - 49
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de radiologia

Profª.: Monikelly Nascimento
CD.ESP.MS.DDS.CRO PE 9403

e-mail:monikelly@radioface.com.br
Fone: 81 - 9662.9920

5 anos 
de radiologia

Boa Viagem está de Parabéns!
Agora também com o PREXION 3D, o mais avançado tomógrafo 

computadorizado de feixe cônico de altíssima resolução.

Laudos e estudos sobre a 

responsabilidade do 

Profº. João Batista Sobrinho
CD.ESP.MS.DDS.CRO PE 3253

Você DENTISTA, 

tem uma ferramenta poderosa 

para auxiliar no diagnóstico de 

problemas endodônticos, 

periodontais, dentes inclusos

e planejamento para implantes 

dentários.
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Balanço Patrimonial – 3º Trimestre Ano 2014 
ATIVO   PASSIVO 

 Especificação   Exercício Atual   Especificação   Exercício Atual  

 ATIVO CIRCULANTE   504.349,64   PASSIVO CIRCULANTE   347.558,26  

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   410.836,26   OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   29.314,47  

 CRÉDITOS A CURTO PRAZO   75.890,84   OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   2,90  

 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   1.074,04   OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES   315.440,91  

 VPD - ANTECIPADAMENTE   16.548,50   DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   2.799,98  
 ATIVO NÃO-CIRCULANTE   3.905.364,90   PASSIVO NÃO-CIRCULANTE    

 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   3.094.326,52  
 

 -    
 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO   3.094.326,52    -    

 IMOBILIZADO   811.038,38    -    

 BENS MÓVEIS   352.710,67    -    

 BENS IMÓVEIS   454.297,70    -    

 TÍTULOS E AÇÕES   4.030,01    -    

     PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
       Patrimônio Social e Capital Social 

   -    

       Resultados Acumulados   4.062.156,28  
       TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   4.062.156,28  

   TOTAL   4.409.714,54     TOTAL   4.409.714,54  
   ATIVO FINANCEIRO   3.539.140,63     PASSIVO FINANCEIRO   347.558,26  
   ATIVO PERMANENTE   870.573,91     PASSIVO PERMANENTE   -    
   SALDO PATRIMONIAL       4.062.156,28  

 
Comparativo da Receita – 3º Trimestre Ano 2014 

Receitas  Valor Orçado Valor 
Arrecadado Diferença  

6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 3.451.146,22 2.680.854,13 770.292,09 

6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições 2.088.350,61 1.970.291,36 118.059,25 

6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições 130.766,00 118.289,72 12.476,28 

6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição 73.182,08 54.495,48 18.686,60 

6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição 27.504,17 19.831,86 7.672,31 

6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras 40.236,28 30.149,59 10.086,69 

6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões 4.000,00 2.859,61 1.140,39 

6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação 15.000,00 6.000,00 9.000,00 

6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 7.300,00 5.204,67 2.095,33 

6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral 31.000,00 23.159,53 7.840,47 

6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 600,00 116,39 483,61 

6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços 45.000,00 37.923,01 7.076,99 

6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física 11.500,00 8.865,06 2.634,94 

6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica 2.000,00 492,34 1.507,66 

6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica 13.500,00 10.012,61 3.487,39 

6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica 800,00 594,27 205,73 

6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 22.000,00 19.037,84 2.962,16 

6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas 9.000,00 5.138,15 3.861,85 

6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa 645.768,16 219.713,12 426.055,04 

6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa 15.447,36 4.219,57 11.227,79 

6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa 83.684,18 65.304,58 18.379,60 

6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades 50.850,33 487,25 50.363,08 

6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas 3.451,01 21,30 3.429,71 

6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros 10.706,04 1.148,08 9.557,96 

6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores 70.000,00 44.326,76 25.673,24 

6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas 35.000,00 33.171,98 1.828,02 

6.2.1.2.1.09.03.99 - Receitas Correntes Diversas Não Arrecadadas 14.500,00 0,00 14.500,00 

Total   3.451.146,22  2.680.854,13 770.292,09 
Nota-1: Os demonstrativos ora apresentados mensuram os valores acumulados até o 3º trimestre de 2014. 

 
 
 



Comparativo da Despesa – 3º Trimestre Ano 2014 
Despesa V. Orçado V. Empenhado Diferença 

6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  3.116.146,22   2.455.610,66   660.535,56  

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 562.249,28  552.188,92   10.060,36  

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário 46.854,11  15.152,40   31.701,71  

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários 45.618,04  23.742,74   21.875,30  

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS 144.171,50  143.409,96   761,54  

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS 53.017,71  46.613,84   6.403,87  

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento 6.627,21  5.502,50   1.124,71  

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 14.000,00  9.557,80   4.442,20  

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico 1.500,00  837,90   662,10  

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação 105.536,79  69.629,10   35.907,69  

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas 80.000,00  17.516,06   62.483,94  

6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS 23.247,52  15.808,65   7.438,87  

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários 11.800,00  7.155,00   4.645,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros 25.000,00  12.100,00   12.900,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados 22.700,00  16.655,00   6.045,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo 17.140,00  12.300,00   4.840,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente 12.000,00  7.231,12   4.768,88  

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene 5.000,00  1.716,58   3.283,42  

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes 18.000,00  11.320,20   6.679,80  

6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6.000,00  2.826,70   3.173,30  

6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 5.000,00  4.313,00   687,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 2.000,00  878,90   1.121,10  

6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo 10.100,00  6.594,59   3.505,41  

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais 51.256,00  23.353,39   27.902,61  

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio 36.138,00  19.533,83   16.604,17  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos 1.500,00  560,00   940,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 17.000,00  13.544,91   3.455,09  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene 3.000,00  2.063,86   936,14  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral 59.000,00  39.810,92   19.189,08  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 13.000,00  11.475,90   1.524,10  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 13.000,00  3.090,00   9.910,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral 6.500,00  4.716,98   1.783,02  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 121.000,00  28.901,25   92.098,75  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 49.000,00  44.264,66   4.735,34  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 18.000,00  14.100,00   3.900,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software 13.000,00  3.473,00   9.527,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho 2.300,00  1.130,00   1.170,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens 5.000,00  600,60   4.399,40  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições 20.000,00  15.780,14   4.219,86  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica 188.100,00  131.712,36   56.387,64  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática 14.000,00  5.095,00   8.905,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional 103.000,00  77.044,95   25.955,05  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação 10.000,00  7.919,84   2.080,16  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais 3.000,00  204,00   2.796,00  

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos 76.000,00  46.767,59   29.232,41  

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres 40.000,00  33.649,88   6.350,12  

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) 14.000,00  9.656,99   4.343,01  

6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção 6.500,00  1.680,00   4.820,00  

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO 887.038,86  885.388,62   1.650,24  

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 6.000,00  5.502,56   497,44  

6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 5.000,00  1.756,68   3.243,32  

6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU 6.000,00  1.711,58   4.288,42  

6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios 8.000,00  7.016,14   983,86  

6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores 40.000,00  31.054,07   8.945,93  

6.2.2.1.1.01.99.98 - Despesas Correntes Diversas Não executadas no Ano 2014  63.251,20   -     63.251,20  

6.2.2.1.1.02 - DESPESA DE CAPITAL 335.000,00  12.151,66   322.848,34  

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos 35.000,00  10.163,66   24.836,34  

6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 20.000,00  1.988,00   18.012,00  

6.2.2.1.1.09.99.99 - Despesas de Capital Diversas Não executadas no Ano 2014 280.000,00 0,00 280.000,00 

Total   3.451.146,22   2.467.762,32   983.383,90  
Nota-1: Os demonstrativos ora apresentados mensuram os valores acumulados até o 3º trimestre de 2014. 



32 CRO

Grupo

Av. João de Barros, Nº 1372 - Espinheiro Recife-PE

Fone: 81 3426.9978 / 3426.1076 / 3241.7664 CPO
Centro de pós-graduação

em Odontologia CPO: CRO PE CL 228 responsável técnico Guaracy Lyra da Fonseca CRO PE 827

CPO
Centro de pós-graduação

em Odontologia

Docentes:
Prof. Guaracy Lyra Jr - CRO PE Nº 4355
Prof. Mauro Macedo - CRO PE Nº 5318

Prof. Nivaldo Oliveira - CRO PE Nº 3611

Prof. Luiz F. Azevedo - CRO PE Nº 5360

 
Duração: 24 meses
Carga horária: 288 horas
Inscrições abertas

Ortodontia

Capacitação Profissional

 
Docentes:
Prof. Guaracy Lyra Jr - CRO PE Nº 4355
Prof. Ney Tavares - CRO PE Nº 9889

Professores Convidados:
Prof. Bruno Pato (SP) - CRO SP 74171
Prof. Bruno Gribel (SP)

Clínica / Teórica / Prática
Duração: 12 meses
Carga horária:96 horas
Inscrições Abertas!

Ortolingual
para especialista

Capacitação Profissional

 
Docentes:
Prof. Glauco dos Santos Ferreira
CRO/PE 6564
e Equipe

Duração: 24 meses
Carga Horária: 852 horas

Inscrições abertas

 
Endodontia
Especialização em

Docentes:
Prof. Túlio Pessoa Araújo CRO/PE 4286
e Equipe

Duração: 24 meses
Carga horária: 855 horas

Inscrições abertas

 
Prótese Dentária
Especialização em

 
Docentes:
Prof. Gilmar Poli de Arruda - CRO PE Nº 6801
Prof. Paulo Mascarenhas - CRO PE Nº 4248
e Equipe

Professor Convidado:
Dr. Osmar Fróz 

 
Duração: 30 meses
Carga Horária: 1.160 horas

Implante

Docentes:
Prof. Dr. Sergio B. Martorelli - CRO/PE 3000
Prof. Dr. Paulo H. Cavalcanti - CRO/PE - 4614

Duração: 12 meses
Carga horária: 144 horas

Inscrições abertas

Cirurgia
Oral Menor

Capacitação Profissional

 
Docentes:
Prof. Glauco Ferreira
CRO PE 6564 e Equipe

Módulos mensais
Teórico e laboratorial

Duração: 6 meses
Carga horária:96 horas

Inscrições Abertas!

Endodontia
Para Acadêmicos

Capacitação Profissional

Docentes:
Prof. Cláudio Heliomar - CRO PE Nº 5339

Profa. Renata Guimarães - CRO PE Nº 6992 
e Equipe Clínica
 
Professor Convidado:
Dr. Paulo Fonseca - CRO PE 5329 
 
Duração: 12 meses
Carga Horária: 188 horas

Dentística (Estética) 

Capacitação Profissional

 
Docentes:
Prof. Túlio Pessoa de Araújo
CRO PE Nº 4286
e equipe

Curso com aulas Teóricas,
Laboratoriais e Clínico

Duração: 12 meses 
(módulos mensais)
Carga horária:192 horas
Inscrições abertas

Prótese Fixa

Capacitação Profissional

 
Docentes:
Profª. Ana Claudia de Souza Melo
CRO/PE Nº 5668 e equipe

Além de médicos, engenheiros 
e enfermeiros do trabalho 
e estágio curricular.
Duração: 18 meses
Carga Horária: 500 horas
Início: Janeiro/15

Docentes:
Prof. Dr. Guaracy Júnior - CRO/PE - 4355 
Prof. Dr. Ney Tavares Neto - CRO/PE 9889
Prof. Dr. Stenyo Tavares - CRO/PE - 5530
Prof. Dr. Mauro de Oliveira - CRO/PE 5318
Prof. Dr. Nivaldo de Oliveira - CRO/PE 3611  
Prof. Dr. Luiz Azevedo - CRO/PE 5360 

Duração: 36 meses
Carga horária: 2105 horas

Ortodontia

Especialização em

 
Odontologia

Especialização em

 
Docentes:
Prof. Cássio de Barros Pontes
CRO PE Nº 8735
e professores convidados
 
Duração: 24 meses
Carga Horária: 855 horas

 
Prótese Dentária

Especialização em Especialização em

do Trabalho




