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Escola de Educação Continuada

XIII CIOPAR trará a Curitiba ícones da 
odontologia brasileira e internacional 
Programe-se para este grande evento, que será realizado nos dias 4, 5 e 6 
de outubro de 2017, no Expo Unimed Curitiba.

Leia mais na página 3. Leia mais na página 8.
 

Planejamento Financeiro 
ABO-PR 2017

Agenda de Cursos UNIABO-PR

A Associação Brasileira de 
Odontologia - Seção Paraná já se 
prepara para as ações de 2017.

Confi ra a opinião dos coordenadores sobre o 
panorama de cada área e a agenda de cursos previstos 
para o primeiro semestre de 2017.
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Palavra do
Presidente
Um horizonte melhor para 2017 

Como já era esperado, 2016 foi um ano difícil. O País amargou uma crise 

política complicada, num contexto de economia recessiva. Diante deste cenário 

desfavorável, as empresas e profissionais tiveram de repensar todos os seus gastos 

e investimentos. Não foi diferente para a ABO-PR e para a classe odontológica. 

Na associação, avançamos nas ações que já estavam previamente planejadas para 

cumprir com o papel da entidade de promover cursos, palestras e eventos técnico-

científicos que contribuam com o aperfeiçoamento dos Cirurgiões Dentistas 

paranaenses. Realizamos o II Meeting de Especialidades, evento que trouxe para 

Curitiba nomes que são referência em Ortodontia, Implante e Prótese. 

Por meio da UNIABO-PR, oferecemos uma série de cursos de Especialização, 

Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, Intensivos e Habilitação, além de cursos 

rápidos, com corpo docente altamente qualificado e com larga experiência em suas 

respectivas áreas de atuação.  

Para profissionais que buscam atualização constante, a novidade para 2017 é a 

realização do XIII CIOPAR, que já tem data e local definidos: 4, 5 e 6 de outubro, 

na Expo Unimed Curitiba. Vamos promover um grande evento, com ícones da 

odontologia. Será uma oportunidade ímpar para acadêmicos e profissionais da 

odontologia ficarem por dentro do que há de mais recente e inovador em termos 

técnicos, procedimentos, materiais e equipamentos utilizados no Brasil e em países 

como Estados Unidos e Europa. 

No campo político-institucional, participamos de discussões importantes sobre 

políticas públicas na área de saúde bucal, via Conselho Federal de Odontologia, CDN 

(Conselho Deliberativo Nacional) e ABO Nacional. No próximo ano aumentaremos 

nossa representatividade na esfera federal, atuando junto à Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), com a indicação do Dr. Fabiano Sfier de Mello como nosso 

representante na ABO Nacional.

Outro marco importante ocorrido este ano foi a eleição da nova diretoria do CRO-

PR, que passa a atuar de forma mais próxima da ABO-PR e do SOEPAR, selando a 

união da classe odontológica paranaense. As três entidades juntas somam mais 

força e representatividade para trabalhar em defesa dos interesses da área, para a 

valorização dos Cirurgiões Dentistas, beneficiando desta forma toda a sociedade.

Para finalizar, gostaria de agradecer toda a Diretoria que atua neste trabalho em 

prol da classe odontológica, e aos nossos colaboradores, por toda a dedicação no 

atendimento à entidade e no atendimento aos nossos sócios. Desejo boas festas 

a todos os Cirurigiões Dentistas e seus familiares, além de um ano novo próspero, 

com muitas realizações.

 

Dr. Celso Russo

Presidente da ABO-PR
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O XIII CIOPAR (Congresso Internacional de Odontologia do 

Paraná) está com data confi rmada: será realizado nos dias 4, 5 

e 6 deoutubro de 2017, no Expo Unimed Curitiba. Promovido 

pela ABO-PR (Associação Brasileira de Odontologia – Seção 

Paraná), o congresso tem como objetivo promover a atualização 

dos conhecimentos técnico-científi cos dos profi ssionais e 

estudantes da comunidade odontológica.  

A Comissão Organizadora do XIII CIOPAR juntamente com 

a Diretoria da ABO-PR está trabalhando a todo vapor para, 

com a participação de palestrantes de renome nacional e 

internacional, trazer a Curitiba o que há de mais atual na área 

odontológica.  Além disto, a Feira Comercial do XIII CIOPAR 

está sendo montada de maneira a oferecer uma interação 

com produtos e equipamentos, seja para conhecer os novos 

EVENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO

XIII CIOPAR irá reunir grandes nomes da Odontologia 
em Curitiba

lançamentos, seja para adquirir em 

condições especiais o que necessitamos 

no consultório no dia a dia.  

“O XIII CIOPAR será uma oportunidade 

ímpar para Cirurgiões Dentistas e 

estudantes interagirem com profi ssionais 

renomados no Brasil e no cenário 

internacional, fazer networking com os 

colegas da classe e trocar experiências, 

de forma a enriquecer ainda mais os 

seus conhecimentos e a qualidade de seu 

trabalho clínico” cita o Dr. Egas Moniz 

de Aragão, Presidente da Comissão 

Organizadora desta nova edição do 

CIOPAR.

Já o Dr. Sérgio Vieira, Coordenador da 

Comissão Científi ca do evento, informa 

que “nesta nova edição do congresso haverá módulos de 

especialidades (Estética, Implante, Endodontia,Odontopediatria/

Orto-Preventiva/Ortopedia, Prótese, dentre outros),  cursos e 

palestras das demais áreas do conhecimento odontológico, além 

de concurso de painéis e fórum científi co. Esta confi guração 

maximizará o aproveitamento dos congressistas que terão as 

atividades científi cas de uma especialidade organizadas de 

maneira sequencial e não confl itante”.

O XIII CIOPAR tem tudo para ser um grande sucesso!

Evento agendado para outubro de 
2017 é considerado um dos cinco 
maiores congressos de odontologia 
do Brasil.”

SERVIÇO

XIII CIOPAR

4 a 6 outubro de 2017

Expo Unimed Curitiba 

(Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).

Informações: (41) 3028-5808 ou no site:

www.ciopar.com.br
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A ABO-PR está trabalhando no calendário de cursos da 
UniABO-PR para o próximo ano. São cursos em diversas 
áreas, que terão início no primeiro semestre de 2017. Com 
corpo docente altamente qualificado e com larga experiência 
prática, os cursos contribuem com a formação dos Cirurgiões 
Dentistas interessados em investir em conhecimento técnico-
científico de excelência.
 
CONHEÇA A GRADE DE CURSOS, INSCREVA-SE E GARANTA 
SUA VAGA:

ESPECIALIZAÇÃO

PRÓTESE DENTÁRIA - O coordenador da Especialidade, 
Dr. Marcelo de Freitas Hayashida, destaca que este é um 
segmento da odontologia que tem demanda crescente a 
cada ano. A intenção do curso é capacitar o aluno para a 
realização de diagnóstico, planejamento e execução de 
procedimentos laboratoriais e clínicos necessários para a 
confecção de Próteses Fixas, Próteses Removíveis, Próteses 
Totais Convencionais e Próteses sobre Implante, desde sua 
apresentação básica até casos mais extensos e complexos.
 
CTBMF: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL - 
O coordenador do curso, Dr. Marco Antonio de Oliveira Filho, 
salienta que serão atividades ambulatoriais, com cirurgia 
dos dentes inclusos, cirurgia paraendodôntica, cirurgia pré-
protética, tratamento de fístulas buco-nasais e buco-sinusais, 
tratamento cirúrgico das lesões ósseas e de tecidos moles, 
cirurgias para instalação de implantes, enxertos ósseos, 
trauma de face, cirurgia ortognática e de ATM. “Esta área 
possui campo de trabalho atrativo em Curitiba” , considera.
 
ODONTOLOGIA DO TRABALHO - Este curso, coordenado 
pelo Dr. Wellington Menyrval Zaitter, abordará temas como 
doenças do trabalho, auditoria em odontologia, exames 
admissionais, periódicos e demissionais, legislação trabalhista, 
epidemiologia e vigilância em saúde do trabalhador, além de 
promoção de saúde, gestão e planejamento em saúde bucal. 
“Essa é uma área de grande oportunidade para os Cirurgiões 

Dentistas”, considera o coordenador da especialização.
 
ORTODONTIA- Um dos coordenadores da Especialização 
em Ortodontia, Dr. Armando Saga, explica que o objetivo 
é aliar uma formação clássica ao que existe de mais atual 
nesta especialidade, abordando mecânicas ortodônticas com 
brackets standard e pré-ajustados, brackets convencionais 
e autoligados; mecânicas ortodônticas com ancoragem 
esquelética (mini-implantes e mini-placas), a incorporação 
do Digital Smile Design, além de casos exclusivamente 
ortodônticos e orto-cirúrgicos.
 
APERFEIÇOAMENTO

ORTODONTIA AUTOLIGADOS- O coordenador do curso, Dr. 
Daniel Tocollini, explica que a técnica é relativamente nova, 
mas que existem vários detalhes para que ela funcione 
adequadamente. Por isso, o aperfeiçoamento é direcionado 
aos profissionais com especialidade em Ortodontia.
 
IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE: FASES CIRÚRGICA E 
PROTÉTICA - O curso, sob coordenação dos profissionais Dr. 
Luiz Castellano e Dr. Marcelo Castellano, tem por finalidade 
mostrar a importância do planejamento integrado entre as 
duas especialidades e outras que sejam necessárias, para 
que o paciente e os profissionais saibam desde antes do 
tratamento quais são as limitações e o prognóstico do caso 
a ser alcançado. Serão abordados temas como implantes e 
próteses com planejamento em softwares 3D e uso de conexão 
cone-morse, alcançando os resultados com previsibilidade e 
segurança.
 
ENDODONTIA - A coordenadora, Dra. Maria Isabel Anastácio 
Faria, explica que o objetivo é atualizar os alunos quanto aos 
recentes avanços em técnicas e materiais. “A Endodontia é 
uma das especialidades com maior demanda nos consultórios 
odontológicos. Houve, nos últimos anos, uma série de avanços 
tecnológicos na área, como o uso do localizador apical 
eletrônico, instrumentação rotatória e oscilatória e o uso 
do microscópio clínico, que vêm a auxiliar as atividades do 
Cirurgião Dentista”, reforça.
 
ATUALIZAÇÃO

ESTÉTICA: UMA VISÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL DE 
RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS - Coordenado pela 
Dra. Andrea Freire, o curso tem como objetivo preparar e 
habilitar o profissional para aplicação das atuais e diferentes 

CURSOS

Confira os cursos da UniABO-PR previstos para o 
primeiro semestre de 2017

As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas pelo site da 
ABO-PR: www.abopr.org.br.”
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técnicas restauradoras estéticas com embasamento científico, 
abordando o planejamento restaurador, clareamento, 
restaurações diretas e indiretas, pinos estéticos e técnicas de 
cimentação.

ODONTOLOGIA DO SONO: TRATAMENTO DO RONCO E 
APNEIA OBSTRUTIVA - Este é um curso que irá capacitar o 
Cirurgião Dentista com conhecimentos básicos sobre o sono 
e seus distúrbios, possibilitando sua inclusão na equipe 
Multidisciplinar do Sono. O objetivo é formar o profissional 
para a indicação dos aparelhos intra-orais no tratamento, 
controle do ronco e apneia obstrutiva do sono, bem como 
seu controle a longo prazo. O curso será coordenado pelo Dr. 
Rosalvo Amaral Junior.

ABORDAGENS ORTODÔNTICAS NAS DENTIÇÃO DECÍDUA 
E MISTA - O curso, coordenado pelo Dr. Edmilsson Pedro 
Jorge, tem por finalidade capacitar o Cirurgião Dentista para 
o diagnóstico, planejamento e tratamento de maloclusões 
em desenvolvimento nas fases de dentição decídua e mista 
(ortodontia preventiva) e auxiliar no desenvolvimento da 
habilidade psicomotora para a confecção de aparelhos 
ortodônticos preventivos e interceptativos.
 
PATOLOGIA/ESTOMATOLOGIA - Este curso será realizado em 
dois módulos e tem por finalidade atualizar os profissionais 
quanto às doenças que afetam a boca, tanto tecido mole 
quanto a parte óssea. “O intensivo será bem abrangente, pois 
tratará das doenças comuns em outras especialidades e irá 
melhorar a base de conhecimento de todos os profissionais, 
desde o diagnóstico até o tratamento”, explica a coordenadora, 
Dra. Luciana Reis Alanis.

DTM E DOR OROFACIAL - Grande parte da população sofre com 
DTM e Dor Orofacial. Para o Dr. Daniel Bonotto, coordenador do 
curso, há uma demanda expressiva de pacientes que precisam 
contar com profissionais devidamente capacitados nessa área. 
Por isso, a UniABO-PR está oferecendo o curso de Atualização 
em DTM, o qual irá abordar as dores Orofaciais, Imaginologia 
da ATM além de Farmacologia em Dor Orofacial e Diagnóstico.

CIRURGIA AMBULATORIAL - O Dr. Marco Antonio Oliveira 
Filho também coordena o curso de Atualização em Cirurgia 
Ambulatorial, que visa capacitar o Cirurgião Dentista à 
realização das cirurgias ambulatoriais, principalmente as que 
envolvem casos de dentes inclusos. Ele informa que serão 
abordados os princípios de Cirurgia e Técnica Operatória, 
Anestesiologia, Cirurgia do Periápice, Cirurgia com Finalidade 
Ortodôntica e Cirurgia das Lesões Patológicas da Boca e Face. 

MANIPULAÇÃO DE TECIDOS MOLES EM PERIODONTIA E 
IMPLANTODONTIA - A UniABO-PR está lançando este curso 
que será um intensivo em dois módulos, com aulas teóricas e 
práticas, focando em diferentes técnicas de manipulação de 
tecido mole. De acordo com o coordenador, Dr. Danilo Alanis, 
o enfoque do curso é a manipulação de tecido mole sobre 
dentes e implantes. “O principal objetivo é demonstrar como 
é possível manter a saúde e otimizar os resultados estéticos”, 
explica. 

CAPACITAÇÃO
 
TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO FACIAL - Nos dias 
13, 14 e 15 de março de 2017 será realizado o curso de 
Capacitação de Harmonização Facial com Toxina Botulínica 
(Botox) e Preenchimentos Faciais. O coordenador do curso, Dr. 
Sidmarcio Ziroldo, comenta que é um curso que alia estética 
facial até a parte terapêutica. O conteúdo irá abordar a 
anatomia facial, técnicas de aplicação, tratamento estético e 
funcional da face.

AUDITORIA ODONTOLÓGICA - Para os profissionais que têm 
interesse em atuar em novas áreas, uma das possibilidades é 
a Auditoria Odontológica. A UniABO-PR irá oferecer o curso 
de Capacitação com 36 horas de duração, visando qualificar 
os profissionais para o desempenho da função em convênios 
odontológicos, segundo normas da Agência Nacional de Saúde 
e do CFO. O curso terá a coordenação da Dra. Cybelle Enta do 
Prado e do Dr. Wellington Menyrval Zaitter.

HABILITAÇÃO

ODONTOLOGIA HOSPITALAR- Coordenado pela Dra. Fernanda 
Pavan Correa e pela Dra. Lilian Pasetti, este curso irá abordar 
assuntos como bioética, biossegurança, prática clínica, 
urgência e emergência, primeiros socorros, rotina hospitalar, 
exames clínicos, laboratoriais e de imagem; principais agravos, 
pacientes sistemicamente comprometidos, UTI, cuidados 
paliativos, protocolos e rotinas odontológicas em hospital, 
controle de infecção hospitalar, equipes multidisciplinares 
e processos administrativos hospitalares. Curso em 
conformidade com as normas do CFO.

CURSOS RÁPIDOS
 
MARKETING - Um dos cursos novos oferecidos pela UniABO-
PR é o curso de Marketing, ministrado pela jornalista Sulamita 
Mendes, especialista em comunicação com mais de 35 anos de 
experiência. Ela irá apresentar técnicas amplas de marketing 
para que os profissionais da área de odontologia possam 
trabalhar a comunicação de uma forma correta e ética. “Nesse 
momento digital, o profissional tem que estar muito alinhado 
com a gestão de seu negócio. A imagem dele vai refletir 
muito na marca”, considera. O curso, com início previsto para 
fevereiro de 2017, tem carga horária de 12 horas.

PLANEJAMENTO VIRTUAL EM CIRURGIA ORTOGNÁTICA - 
O Cirurgião Bucomaxilofacial do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Dr. 
Flávio Ferraz, irá coordenar e ministrar o curso de Planejamento 
Virtual em Cirurgia Ortognática, também no começo de 2017. 
Serão abordados assuntos como: protocolos disponíveis para 
planejamento, análise clínica do paciente com deformidade 
dentofacial, sequência de planejamento em ambiente virtual 
e novas estratégias em planejamento cirúrgico.
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O objetivo desta ação é envolver 
representantes da área da saúde 
em um projeto para ajudar a 
população a cuidar da saúde. 

O presidente da ABO-PR, Dr. Celso Russo, esteve na Assembleia 
Legislativa do Paraná, no dia 24 de outubro, para participar do 
lançamento da Semana Estadual da Saúde Bucal.A campanha 
de prevenção e conscientização foi instituída no estado por 
meio da Lei nº 18.870, de 21 de setembro de 2016, derivada 
de projeto da autoria do deputado Nelson Luersen (PDT).

A Academia Paranaense de Odontologia realizou no dia 21 

de outubro uma cerimônia de posse dos Membros da nova 

diretoria eleita em 07 de outubro de 2016, Gestão 2016/2018. 

A solenidade foi coordenada pelo presidente da gestão anterior, 

o Acadêmico Dr. Sérgio Herrero Moraes. 

O objetivo desta ação é envolver representantes da saúde, 
do Conselho Regional de Odontologia e profissionais em 
um projeto para ajudar a população a cuidar da saúde. Além 
de estimular a prevenção, a Semana Estadual da Saúde 
Bucal também faz referência ao Dia do Cirurgião-Dentista, 
comemorado em 25 de outubro. 

“Precisamos avançar em políticas públicas e em campanhas 
de conscientização da população sobre a importância dos 
cuidados necessários com a saúde bucal. Infelizmente, há um 
número muito expressivo de pessoas, inclusive crianças, com 
problemas como cárie, que podem ser evitados se houver 
higiene bucal adequada”, destaca o presidente da ABO-PR.

De acordo com os dados do perfil de saúde bucal elaborado 

pelo Ministério da Saúde, 27% das crianças com idade entre 

18 a 36 meses já apresentou cárie. Esse número aumenta 

para 60% entre as crianças na faixa etária de cinco anos. Já 

entre adolescentes de 15 a 19 anos, 90% deles registraram a 

ocorrência de cárie em pelo menos um dente.

 

A Semana Estadual da Saúde Bucal será promovida sempre na 

última semana do mês de outubro.

DIRETORIA EMPOSSADA:

Presidente - Acadêmico Dr. Álvaro Tadeu Abelardino,

Vice-Presidente - Acadêmico Dr. Marco Antônio Feres, 

Tesoureiro - Acadêmico Dr. MonirTacla, 

Secretário - Acadêmico Dr. Antenor Neves Júnior,

Orador da Academia - Acadêmico Dr. Orildo Luiz Scheffer.

POLÍTICO-INSTITUCIONAL

ABO-PR participa do lançamento da Semana 
Estadual da Saúde Bucal

Conheça a nova diretoria da Academia Paranaense 
de Odontologia

O Presidente da ABO-PR, Dr. Celso Minervino Russo, esteve presente no 
lançamento da Semana Estadual da Saúde Bucal.
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Evento reuniu mais de 500 
pessoas e marcou a união da 
classe odontológica paranaense.”

O jantar dançante promovido para celebrar o Dia do Cirurgião 

Dentista foi um sucesso. O evento, promovido pela ABO-PR, 

CRO-PR e o SOEPAR, no dia 28 de outubro, reuniu a diretoria 

das três entidades e mais de 500 profissionais da área. Foi um 

dia de festa e confraternização, realizado no Clube Curitibano, 

que marcou a união da classe odontológica paranaense.

CONFRATERNIZAÇÃO

Jantar do Dia do Cirurgião Dentista é um sucesso 

Na foto, os presidentes da ABO-PR, Dr. Celso Minervino Russo, do SOEPAR,  Dr. 
Fabiano Sfier de Mello, e do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Coelho de Farias.
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Planejamento é a palavra de ordem 
para o próximo ano

O cenário político e econômico turbulento marcou o ano 

de 2016, em todo o País. Segundo a Diretora Financeira da 

ABO-PR, Dra.Nereida Zuleika H. Dias, como este horizonte de 

economia recessiva já vinha se arrastando desde o ano pas-

sado, a associação trabalhou apenas em ações já previstas 

para este período, sempre com muita cautela para manter 

em dia a saúde fi nanceira da organização.

“Todas as ações realizadas neste ano, desde as melhorias na 

estrutura física até os eventos institucionais, foram em de-

corrência de muito planejamento e de muita negociação com 

fornecedores”, destaca.

Para 2017, a Diretora Financeira da ABO-PR informa que está 

prevista a reforma da área da churrasqueira da entidade, a 

fi m de melhorar as instalações para as confraternizações 

com os sócios. “Também estamos estudando revitalizar o hall 
de entrada”, diz. 

Ela salienta ainda que a diretoria está estudando algumas 
ações que possam contribuir com o aumento da arrecadação 
da associação, manutenção e aumento no número de sócios. 
“Tudo que a ABO-PR realiza é para benefi ciar os Cirurgiões 
Dentistas que fazem parte da associação, estimulando o cres-
cimento dos profi ssionais paranaenses e, desta forma, promo-
vendo a saúde bucal em nosso Estado”, diz.

ASSOCIAÇÃO MANTERÁ ATENDIMENTO NOS MESES DE DE-
ZEMBRO E JANEIRO
 
Nos meses de dezembro e janeiro, a ABO-PR manterá seu ho-
rário normal de atendimento ao público e aos associados.De 
acordo com o presidente, Dr. Celso Russo, o objetivo é que 
todos os serviços estejam disponíveis, tanto na UNIABO-PR 
quanto nos setores administrativos.
 
“A Associação estará aberta para quem precisar dela. Sem as 
férias coletivas, ganhamos mais dinamismo internamente, 
pois os colaboradores terão uma maior liberdade de escolha 
quanto ao período de suas férias ao longo do ano”, diz.
 
Na área administrativa, a associação irá atender normalmen-
te até o dia 23 de dezembro, entre os dias 26 e 30 de de-
zembro e, em 2017, as atividades iniciam no dia 2, primeiro 

dia útil do ano.

Com foco na manutenção da saúde 
fi nanceira, associação analisa com 
cautela as ações para 2017.”

As pessoas interessadas em buscar atendimento 

odontológico devem ligar para agendar horário pelo 

telefone (41) 3028-5813, ou 3028-5814. O horário de 

atendimento será o mesmo: das 8h às 12h, das 13h30 

às 17h30, e das 18h30 às 22h30, sempre de segunda 

a sexta-feira.
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Contador da ABO-PR explica os 
principais procedimentos para 
deixar seu consultório em dia.”  

O final do ano chega e com ele uma série de questões 

administrativas e burocráticas que devem ser resolvidas 

por todos aqueles são empregadores, que têm empresas 

constituídas, sejam clínicas ou consultórios. Para sanar algumas 

dúvidas, confira a seguir orientações do  contador da ABO-PR, 

João Antônio Pfaffen Zeller:

13º SALÁRIO

O 13º salario deve ser pago em duas parcelas, a primeira até o 

dia 30 de novembro de 2016 e a segunda, até 20 de dezembro 

de 2016. Os colaboradores que foram admitidos durante o ano 

de 2016 têm direito de receber o 13º salário proporcional, 

01/12 por mês de trabalho. “É importante lembrar que o recibo 

deve ser feito separadamente para efetuar o pagamento”, 

explica o contador da ABO-PR, João Antônio PfaffenZeller.

Ele informa que a primeira parcela do 13º salário não tem 

desconto de INSS, sendo que o encargo social vence no dia 20 

de dezembro de 2016. Com relação ao FGTS, ele é calculado 

nas duas parcelas e somado com o FGTS do mês de novembro 

e dezembro/2016.

FÉRIAS

No que se refere à remuneração das férias, o valor devido ao 

empregado é determinado de acordo com a duração do período 

de férias (nunca inferior a 10 dias) sendo prudente iniciar o 

período de gozo sempre na segunda-feira, acrescido sempre do 

adicional de 1/3 constitucional. Caso, após o pagamento das 

férias, ocorrer reajuste salarial, será necessário complementar 

o valor inicialmente pago, na proporção dos dias sujeitos ao 

reajuste. O pagamento deve ser feito até dois dias antes do 

início do respectivo período e aviso de férias 30 dias antes.

FÉRIAS COLETIVAS

As férias coletivas atendem aos interesses do empregador, 

pois é um recurso utilizado para a paralisação da empresa ou 

setor, em épocas festivas ou de queda na produção. As férias 

coletivas podem ser em dois períodos anuais. Entretanto, a 

legislação trabalhista determina que nenhum dos períodos seja 

inferior a 10 dias corridos. “É necessário notificar o Sindicato 

da categoria e o Ministério do Trabalho, em relação às férias 

coletivas”, informa o contador.

IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA 2016

Para o Imposto de Renda de Pessoa Física, caso a pessoa tenha 

interesse em fazer aporte em PGBL (previdência privada) para 

descontar no IRPF 2017/2016, é necessário fazer até o dia 20 

de dezembro de 2016.

DE OLHO NA CONTABILIDADE

Fim de ano é tempo de organizar a contabilidade 
da sua empresa
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Revisão de contratos bancários pode gerar a 
diminuição de dívidas

Quando se verifi ca a aplicação de 
taxas exorbitantes, de desequilíbrio 
entre os contratantes esta relação 
pode ser discutida em juízo.”

Atualmente estamos confi nados ao pagamento de altíssimas 
taxas de juros praticadas pelas instituições fi nanceiras, 
principalmente nos empréstimos bancários e serviços de 
fornecimento de créditos em cartão. 
 
A política econômica permite a prática de elevados juros, 
assim, quando as pessoas necessitam contrair empréstimos, 
para bem administrar suas fi nanças, geralmente se deparam 
com contratos que embutem elevados encargos, muitos desses 
abusivos, o que obviamente compromete a saúde fi nanceira do 
cliente para o pagamento integral do debito. E muitas vezes, 
esse mesmo cliente, acaba tomando um novo empréstimo para 
quitar o anterior. Gerando uma divida impagável, onde, não raras 
as vezes, o cliente não consegue saldar a divida e torna-se alvo 
de uma ação judicial de cobrança.
 
Ocorre, entretanto, que os consumidores não estão 
desprotegidos nestas situações, pois o Código de Defesa do 
Consumidor estabelece regras específi cas para os contratos 
de fi nanciamento de aquisição de produtos ou serviços, 
estabelecendo em seu art. 52, algumas regras:
 
“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que 
envolva outorga de crédito ou concessão de fi nanciamento 
ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, 
informá-lo prévia e adequadamente sobre:
I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 
II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 
III – acréscimos legalmente previstos;
IV – número e periodicidade das prestações; 
V – soma total a pagar, com e sem fi nanciamento.”

Este artigo deve ser aplicado à renegociação de contratos de 
empréstimos, desse modo que caberia aos bancos cumprirem 
com exatidão os termos e as condições estabelecidas pela 
legislação consumerista para a validade das cláusulas 
contratuais. Tais relações deveriam estar regidas pelo principio 
da Boa Fé, ocorre que constantemente este princípio é 
lesionado. Quando se verifi ca a aplicação de taxas exorbitantes, 
de desequilíbrio entre os contratantes esta relação pode ser 
discutida em juízo.
 
Não se tem o intuito com esta publicação de alegar que todos 
os contratos estão viciados, isso não ocorre, muitas vezes os 
contratos estão corretos. A indústria de ações revisionais de 
contrato não prosperou, deve-se alertar o consumidor que 
não é todo e qualquer contrato que pode ser diminuído. Por 
exemplo, os contratos deaquisição de automóvel geralmente 
não se tem êxito na justiça, pois geralmente estão de acordo 
com a lei. Em contrapartida, o cliente deve ter ciência que ainda 
existem muitos contratos que são abusivos e altíssimos, como 
os empréstimos de grande valor, e também quando existem 
vários empréstimos no mesmo banco e isso pode carregar 
ilegalidades, taxas maiores dos que as praticadas pelo mercado, 
nesses casos, as dividas  podem ser diminuídas de maneira 
signifi cativa, devendo ser procurado um advogado para defesa 
e elaborado um calculo através de um perito contábil.
 
Outra situação que costuma trazer um efeito favorável ao 
devedor são os acordos judiciais, o ambiente da conciliação 
é muito favorável quando se tem elementos capazes de 
questionar o montante cobrado.
 
Diante disso, aconselha-se o Cirurgião Dentista que tiver alguma 
pendência bancaria que busque auxilio de um profi ssional que 
apontará se a divida é abusiva ou não.

INFORME JURÍDICO

Autora: Dra. Thaissa Taques: advogada Especialista em 
Direito Medico e Especialista em Terceiro Setor (Hospitais 
-  Associações e Fundações),  sócia fundadora da Taques 
e Paiva Advocacia,  Escritório de Advocacia especializado 
na área da Saúde.
thaissa@btconsultoria.com, (41) 3222-3301
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• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
• Odontologia do Trabalho
• Ortodontia
• Prótese Dentária

• Marketing e Planejamento em
   Comunicação para Consultórios e
   Clínicas Odontológicas

• Planejamento Virtual em
   Cirurgia Ortognática
• Workshop Aplicação de PRF/Fibrin

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 

41 3028-5805 | 41 3028-5807
uniabo@uniabopr.com.br 
uniabo@abopr.org.br 

CAPACITAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO

• Toxina Botulínica e Preenchimento Facial     

 para Cirurgião Dentista

• Auditoria Odontológica

CONFIRA OS CURSOS
UNIABO-PR 

www.abopr.org.br 

CURSOS
RÁPIDOS

ATUALIZAÇÃO

• Abordagens Ortodônticas nas Dentições   
 Decídua e Mista
• Cirurgia Ambulatorial
• DTM e Dor Orofacial
• Odontologia do Sono: Tratamento do Ronco e     
 Apneia Obstrutiva
• Estética: Uma Visão Estética e Funcional de   
      Restaurações Diretas e Indiretas
• Estomatologia - Diagnóstico e tratamento 
      das lesões bucais
• Manipulação de tecidos moles em  
      Periodontia e Implantodontia
• Enxerto com Banco de Ossos na Cirurgia  
      Avançada

HABILITAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO

• Endodontia

• Excelência em Ortodontia com Aparelhos 

      Autoligados

• Implante e Prótese sobre  Implante - Fases      
 Cirúrgica e Protética

• Odontologia Hospitalar


