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Escola de Educação Continuada

UNIABO-PR divulga calendário 
diversificado de cursos para 2018

Fique de olho na contabilidade do seu 
consultório

CFO transfere sede para Brasília 
e marca início de novos tempos 
para a Odontologia

Confira a grade completa de cursos que começam no 
primeiro semestre e aproveite este ano para atualizar os 
conhecimentos técnico-científicos. Inscreva-se e garanta 
sua vaga! 

Para sanar algumas questões, confira as dicas do contador João 
Antonio Pfaffenzeller, responsável pela contabilidade da ABO-PR.

Presidente da entidade destaca que o Conselho precisa 
estar na cidade onde as decisões são tomadas, mais 
próxima por exemplo do Congresso Nacional.

Leia mais nas páginas 4, 5 e 6. 

Página 7. Página 8 e 9.

Leia mais na Página 3.

 

Como se destacar 
diante de um mercado 
de 240 mil Cirurgiões 
Dentistas?
A qualificação dos conhecimentos 
técnico-científicos é um dos fatores 
determinantes para obter sucesso na 
carreira.
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Diretoria eleita para o triênio 2018-2020:

Presidente : Dalton Luiz Bittencourt

Vice presidente: Cláudia Gobor

Diretor Financeiro: Celso Minervino Russo

Diretor Secretário: Ivan Toshio Maruo

EXPEDIENTE

Palavra do
Presidente
Juntos Somos Mais 
É com imensa satisfação que inicio em 2018 uma nova caminhada 
junto à ABO-PR, ao me tornar presidente desta entidade tão forte 
e respeitada pelo trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo 
de quase 100 anos. 

Ao lado de uma diretoria extremamente competente e 
comprometida, estamos assumindo um grande desafio perante 
a Odontologia paranaense, as entidades parceiras, perante todas 
as esferas de governo, os mais de 2,3 mil Cirurgiões Dentistas 
sócios da entidade e, sobretudo, perante a sociedade.

A ABO-PR, ao longo de sua história, tem sido dirigida por pessoas 
exemplares, empresários e profissionais que são referência na 
Odontologia brasileira, mulheres e homens honrados que se 
destacaram com maestria e extrema sabedoria, defendendo 
a entidade e mantendo-a sóbria nas sinuosas estradas da 
democracia.

Cada um, a seu tempo, deixou uma marca importante na história 
desta casa. Faço um agradecimento especial ao amigo Dr. Celso 
Russo, pela indicação do meu nome para presidir a Associação. 
Obrigado pela confiança!

Aproveito para agradecer aos colegas que aceitaram o meu 
convite para, juntos, conduzirmos a entidade nos próximos três 
anos. Vale ressaltar que esta é uma atividade voluntária, onde 
cada um dedicará parte de seu tempo em prol do aperfeiçoamento 
da Odontologia. E o resultado deste trabalho será nossa grande 
recompensa e satisfação.

Estou nesta casa a muitos anos, discutindo e participando de 
diversas decisões e uma série de projetos. Por isso assumo este 
novo desafio com muito entusiasmo, sabendo que sou capaz, ao 
lado desta diretoria, de contribuir em muito com o crescimento e 
o fortalecimento da ABO-PR.

Agora que iniciamos uma nova etapa deste trabalho, reforço 
aqui a necessidade extrema de receber apoio de cada um de 
nossos associados, pois o sucesso de nossas ações dependerá do 
comprometimento de todos nós.

Todas as metas alcançadas pela Associação só foram conquistadas 
porque cada um colaborou a sua maneira. Seja com sugestões, 
seja com críticas ou com participação efetiva nas atividades. 
O diálogo institucional e o respeito são fatores essenciais para 
a valorização de qualquer profissão. E isto passa pelo dever de 
prestigiar todo trabalho realizado pelos nossos colegas. 
Neste sentido, em nome de toda a nossa diretoria, aproveito para 
convocar a todos os Cirurgiões Dentistas para juntos lutarmos 
pelo engrandecimento da Odontologia paranaense.

 
Dr. Dalton Luiz Bittencourt
Presidente da ABO-PR 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ABO-PR, por meio da UNIABO-PR, oferece um leque extenso e 

diversificado de cursos de Especialização, Aperfeiçoamento, 

Atualização, Capacitação, Habilitação e Cursos Rápidos

Este ano a nova diretoria da ABO-PR assume o desafio de 

dar continuidade às inúmeras ações que a entidade já vem 

desenvolvendo em prol da Odontologia paranaense, bem 

como implementar novas ideias e projetos para fomentar 

a integração da classe, a valorização profissional e a 

promoção da saúde bucal de uma forma geral.   

 

Um dos principais papéis da Associação, segundo o presidente 

da entidade, Dr. Dalton Luiz Bittencourt, é trabalhar na 

disseminação dos conhecimentos técnico-científicos, 

buscando apresentar aos Cirurgiões Dentistas do Estado o 

que há de novo na área odontológica.

 

“Quais as técnicas inovadoras lançadas no Brasil e em outros 

países, o que houve de avanço em materiais e equipamentos, 

como a tecnologia tem contribuído com o dia a dia dos 

profissionais da área da saúde e melhorado os resultados dos 

tratamentos de nossos pacientes, além de outros conteúdos 

igualmente importantes para o sucesso profissional, como 

gestão, marketing, finanças, etc”, frisa.

 
Neste sentido, a ABO-PR, por meio da UNIABO-PR, está 

oferecendo um leque extenso e diversificado de cursos de 

Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, 

Habilitação e Cursos Rápidos, nas mais variadas áreas da 

Odontologia. Dedicamos três páginas desta edição do 

Jornal para informar os detalhes e repassar as informações 

básicas para que os sócios da entidade possam se organizar 

e programar em suas agendas o tempo e curso ideal para dar 

aquele upgrade na carreira. 

O importante é manter-se atualizado, sempre, pois só a 

graduação hoje em dia não é suficiente para destacar um 

profissional diante de um universo de 240 mil Cirurgiões 

Dentistas que atuam no território nacional (segundo 

informações do Conselho Federal de Odontologia - CFO). 

Sabia que o mercado dental brasileiro é o terceiro do mundo, 

atrás apenas dos Estados Unidos e China?

 

“Este dado apenas reforça o quanto é primordial os 

profissionais buscarem atualização constante, pois num 

mercado altamente competitivo, sairão na frente aqueles que 

forem mais qualificados, garantindo a satisfação e fidelização 

de seus pacientes”, destaca o presidente da ABO-PR. 

 

Além dos cursos, está previsto ainda neste próximo 

triênio a realização de eventos técnicos, como Meetings 

e CIOPAR, que além de proporcionar a atualização dos 

conhecimentos, possibilita o networking e a integração 

dentre os Cirurgiões Dentistas. 

 

Acompanhe nossos canais de comunicação, Jornal da Classe, 

Site, Facebook, newsletters, SMS, e fique por dentro de todas 

as nossas ações.

Como se destacar diante de 
240 mil profissionais? 
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Cursos UNIABO-PR

UNIABO-PR divulga calendário de cursos 
para 2018

Sócios da ABO-PR podem 
se inscrever nos cursos de 
Especialização, Aperfeiçoamento, 
Atualização, Capacitação, 
Habilitação e Cursos Rápidos”

Confira a grade completa de cursos que começam no 
primeiro semestre e aproveite este ano para atualizar os 
conhecimentos técnico-científicos. 

Inscreva-se e garanta sua vaga!
Mais informações: www.abopr.org.br

Programe-se!

ESPECIALIZAÇÃO EM DTM E DOR OROFACIAL
Coordenador: Dr. Daniel Bonotto 
Duração: Março 2018 – Fevereiro 2020
Carga horária:  940 horas
Periodicidade: Mensal
Vagas: 12
Síntese do curso: O curso de Especialização em DTM e Dor Orofacial proporciona 
ao Cirurgião Dentista desenvolver habilidades para diagnóstico e tratamento 
das dores de face e DTM, contando com aulas teóricas e atendimento clínico de 
pacientes, sob supervisão de corpo docente experiente. Este curso ainda conta 
com o diferencial de capacitar o aluno no uso de hipnose e acupuntura no manejo 
do paciente com DTM e Dor Orofacial.

ESPECIALIZAÇÃO EM CTBMF (CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCOMAXILOFACIAL) 
Coordenador: Dr. Marco Antonio de Oliveira Filho 
Duração: Março 2018 – Fevereiro 2020
Carga horária: 3.105 horas
Periodicidade: Semanal 
Vagas: 4
Síntese do curso: Capacitar o Cirurgião Dentista para realizar diagnóstico 
e tratamento de diversas condições orais e faciais através de cirurgias 
ambulatoriais e hospitalares.
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ESPECIALIZAÇÃO EM DENTÍSTICA
Coordenador: Dr. Sérgio Vieira 
Duração: Março 2018 – Dezembro 2019
Carga horária: 855 horas 
Periodicidade: Mensal 
Vagas: 12
Síntese do curso: Capacitar o profissional para atuar na área de Odontologia 
restauradora e estética, desde a prevenção até a prótese sobre implante, com 
noções de oclusão e periodontia.

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA STRAIGHT WIRE MBT COM 
ÊNFASE EM APARELHOS ORTODÔNTICOS AUTOLIGADOS
Coordenador: Dr. Daniel Gheur Tocolini
Duração: Março 2018 – Fevereiro 2021
Carga horária: 1.500 horas
Periodicidade: Mensal 
Vagas: 12
Síntese do curso: O curso de Especialização formará profissionais ortodontistas, 
atualizados no mercado de trabalho, com embasamento clínico e científico. 

ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Coordenador: Dr. Marcelo de Freitas Hayashida 
Duração: Março 2018 – Fevereiro 2020
Carga horária: 960 horas 
Periodicidade: Mensal
Vagas: 12
Síntese do curso: 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.

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA 
Coordenação:  Equipe de Ortodontia da ABO-PR 
Duração: Abril 2018 – Março 2021
Carga horária: 1.500 horas
Periodicidade: Mensal 
Vagas: 12
Síntese do curso: O curso objetiva desenvolver a prática clínica ortodôntica 
baseada em evidência científica, acompanhando as evoluções apresentadas 
em grandes congressos e periódicos de maior impacto; formar especialistas 
capazes de realizar diagnósticos diferenciais, planejar casos complexos e realizar 
tratamentos individualizados, incluindo a utilização de ancoragem esquelética, 
diferentes tipos de arcos ortodônticos, brackets metálicos e estéticos.

APERFEIÇOAMENTO EM EXCELÊNCIA EM ORTODONTIA COM 
APARELHOS AUTOLIGADOS 
Coordenador: Dr. Daniel Gheur Tocolini
Duração: Março 2018 – Agosto 2019
Carga horária: 240 horas 
Periodicidade: Mensal 
Vagas: 12
Síntese do curso: Atualizar o Cirurgião Dentista para o uso de Sistemas 
Autoligados, além de enfatizar a importância do diagnóstico e análise facial. 
Discussão de planejamento ortodôntico com equipe experiente e uso da 
biomecânica direcionada. 

APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE 
IMPLANTE - FASES CIRÚRGICA E PROTÉTICA
Coordenador: Dr. Luiz Renato Castellano
Duração: Maio 2018 – Maio 2019
Carga horária: 192 horas
Periodicidade: Quinzenal
Vagas: 10
Síntese do curso: Demonstrar 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. 

APERFEIÇOAMENTO EM PRÓTESE DENTÁRIA - FIXA, 
REMOVÍVEL E TOTAL
Coordenador: Dr. Ederson Betiol
Duração: Março 2018 – Dezembro 2018
Carga horária: 240 horas 
Periodicidade: Quinzenal
Vagas: 12
Síntese do curso: O sucesso do tratamento protético depende do diagnóstico 
e do planejamento correto de cada caso clínico. O objetivo do curso é tratar o 
assunto, abrangendo diagnóstico, plano de tratamento, sequência de terapias, 
técnicas protéticas além de discutir seus objetivos e limitações. 

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA AMBULATORIAL  
Coordenador: Dr. Marco Antônio de Oliveira Filho
Duração: Março 2018 – Julho 2018
Carga horária: 60 horas
Periodicidade: Quinzenal
Vagas: 12
Síntese do curso: Capacitar o Cirurgião Dentista à realização das cirurgias 
ambulatoriais, principalmente as cirurgias dos dentes inclusos. 

ATUALIZAÇÃO EM DTM E DOR OROFACIAL   
Coordenador: Dr. Daniel Bonotto 
Duração: Abril 2018 – Setembro 2018
Carga horária: 48 horas
Periodicidade: Mensal
Vagas: 20
Síntese do curso: Capacitar o Cirurgião Dentista no diagnóstico e tratamento 
conservador das disfunções temporomandibulares.

ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA DO SONO: TRATAMENTO 
DO RONCO, APNEIA DO SONO E BRUXISMO   
Coordenador: Dr. Rosalvo Amaral Junior
Duração: Março 2018 – Junho 2018
Carga horária: 64 horas 
Periodicidade: Mensal
Vagas: 12
Síntese do curso: Capacitar o Cirurgião Dentista para indicação, conduta, e 
administração dos efeitos colaterais no uso dos aparelhos de avanço mandibular 
para controle do ronco e apneia obstrutiva do sono, bem como atualizar o 
conhecimento do diagnóstico e tratamento do bruxismo do sono e da vigília.
ATUALIZAÇÃO CIRÚRGICA EM PERIODONTIA
Coordenador: Dr. Sung Hyun Kim
Duração: Março 2018 – Maio 2018
Carga horária: 48 horas  
Periodicidade: Semanal
Vagas: 12
Síntese do curso: A partir de uma revisão do tratamento da bolsa periodontal 
e invasão das distâncias biológicas, baseada em conceitos biológicos, o aluno 
realizará o diagnóstico, plano de tratamento e aplicação das cirurgias periodontais 
na clínica, visando o restabelecimento da função e da estética em pacientes.
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ATUALIZAÇÃO EM ACUPUNTURA PARA ODONTOLOGIA  
Coordenadora: Dra. Lirane Carneiro Suliano 
Duração: Março 2018 – Outubro 2018
Carga horária: 64 horas 
Periodicidade: Mensal
Vagas: 35
Síntese do curso: Fazer atendimento de pacientes na área odontológica com 
acupuntura viabilizando um atendimento mais completo e com mais qualidade 
de vida. Possibilitar uma recuperação pós-cirúrgica mais rápida, com menos 
dor após procedimentos restauradores, manutenção de ortodontia, raspagem, 
e tratamentos endodônticos. Analgesia complementar na cadeira para 
procedimentos como toxina botulínica e profilaxia para dentes sensíveis. 

CAPACITAÇÃO  EM TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO 
FACIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA 
Coordenador: Dr. Sidmarcio Ziroldo
Duração: 2 e 3 de abril de 2018
Carga horária: 22 horas 
Periodicidade: 2 dias
Vagas: 20
Síntese do curso: Informar técnicas funcionais de acordo com a resolução 
176/2016 do C.F.O.

HABILITAÇÃO EM ODONTOLOGIA HOSPITALAR 
Coordenadoras: Dra. Fernanda Pavan Correa e Dra. Lilian Pasetti
Duração: Março 2018 – Abril 2019
Carga horária: 360 horas, mais estágio de 2 dias em rodízio mensal
Periodicidade: Mensal
Vagas: 18
Síntese do curso: Rotina hospitalar/ exames clínicos, laboratoriais e de imagem/ 
prescrição, evolução e rounds.

CURSO RÁPIDO EM DTM PARA ODONTOPEDIATRAS  
Coordenador: Dr. Daniel Bonotto
Data do curso: Abril 2018
Carga horária: 8 horas 
Duração: 1 dia
Vagas: 20
Síntese do curso: Um curso dinâmico para odontopediatras onde será discutido a 
identificação dos sinais e sintomas de DTM, a importância do diagnóstico precoce 
e abordagem na infância e adolescência.

CURSO RÁPIDO EM DTM PARA ORTODONTISTAS 
Coordenador: Dr. Daniel Bonotto
Data do curso: Maio 2018
Carga horária: 8 horas 
Duração: 1 dia
Vagas: 20
Síntese do curso: O curso apresenta as evidências mais atuais sobre DTM e 
Ortodontia, desmistificando de forma simples a histórica relação de oclusão 
e DTM e respondendo as questões sobre o papel da ortodontia na prevenção, 
tratamento ou até mesmo como causa de DTM.

CURSO RÁPIDO EM SEDAÇÃO MEDICAMENTOSA EM 
ODONTOLOGIA PARA O CLÍNICO E O ESPECIALISTA
Coordenadora: Dra. Adriana de Sales Cunha Correia
Data do curso: Março 2018
Carga horária: 16 horas
Duração: 2 dias
Vagas: 20
Síntese do curso: Este curso abordará as técnicas de sedação medicamentosa 
(via oral) e inalatória para controle da dor, medo e ansiedade relacionados à 
assistência odontológica, oferecendo estratégias para o Clínico e o Especialista 
que desejam proporcionar tranquilidade e redução de estresse ao seu paciente 
odontofóbico, adulto ou criança, visando a qualidade e segurança, além da 
prevenção de emergências médicas no ambiente clínico. 

CURSO RÁPIDO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA
Coordenador: Dr. Ivan Haidamus
Data do curso: Março 2018
Carga horária: 15 horas
Duração: 2 dias
Vagas: 20
Síntese do curso: O curso tem o objetivo de promover o aprimoramento dos 
Cirurgiões Dentistas para enfrentar situações de imprevistos nos consultórios.  
Além do embasamento teórico, serão feitas simulações em cadeira odontológica: 
desmaio, aumento de pressão, queda de pressão, reação anafilática, dentre 
outras. Os alunos serão capacitados para atender pacientes com doenças e 
especificidades como diabetes, hipertensos e gestantes. 
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Receita Federal do Brasil 

Fique de olho na Contabilidade do seu consultório

Você já organizou a contabilidade do seu consultório? O ano 

já começou e muitas pessoas ainda não organizaram a agenda 

para os compromissos que devem ser cumpridos como o 

pagamento de impostos e a Declaração de Imposto de Renda. 

Embora seja feito anualmente, muitos ainda têm dúvidas de 

como fazê-la.

O primeiro alerta é o prazo: a declaração deve ser feita até 

o dia 30 de abril de 2018. O contador explica que para os 

Cirurgiões Dentistas é possível fazer a declaração Pessoa 

Física ou ter uma Pessoa Jurídica no ramo de odontologia ou 

clínica odontológica:

Pessoa Física: feita por meio de Livro Caixa com a descrição 

de todas as despesas inerentes à profissão, que entram como 

dedução na declaração de ajuste.

Jurídica: emitindo nota fiscal, efetuando o recolhimento de 

impostos normais da empresa, Lucro Presumido e ISS fixo 

(para o ano de 2019 tem que pedir até 30 de novembro de 

2018).

Simples Nacional: essa é uma das opções que podem ser 

feitas até o dia 31 de janeiro de cada ano, com a possibilidade 

de enquadramento na tabela 5 (impostos ficam superiores 

ao Lucro Presumido). Caso a empresa tenha 30% do 

valor do faturamento com folha de pagamento, migra 

automaticamente para a tabela 3 (inicia com 6% de impostos, 

o que é altamente vantajoso).

A sugestão do contador é a seguinte: quando o faturamento 

estiver até  R$ 30 mil mensais, o ideal é declarar como pessoa 

física, por meio do Livro Caixa, tendo em vista os impostos 

agregados. Caso fature valor superior a R$ 30 mil, melhor 

optar pela empresa enquadrada no lucro presumido ou 

simples. 

A Declaração é feita pela internet, através do site da Receita 

Federal: www.receita.fazenda.gov.br. Deve-se baixar o 

programa do IRPF2018 para preenchimento. Segundo 

o contador, o sistema está cada vez mais facilitado e 

autoexplicativo, o que auxilia muito na hora de inserir todos 

os dados.

De acordo com a Receita Federal, estão obrigados a apresentar 

o documento neste ano os contribuintes que receberam 

rendimentos tributáveis no ano de 2017 e rendimentos 

isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na 

fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano 

passado.

IMPORTANTE: Se o contribuinte entregar após o prazo, ou não 

declarar, caso seja obrigado, poderá ter que pagar multa de 

1% ao mês (calendário ou fração de atraso), calculada sobre 

o total do imposto devido, ainda que integralmente pago, 

ou multa mínima de R$ 165,74. A ausência de declaração 

acarreta em multa, em torno de R$ 165, variável conforme os 

rendimentos da pessoa.

AGENDA DE INFORMAÇÕES

Uma boa sugestão para quem quer se organizar ao longo do 

ano é o Rascunho, um sistema feito pela Receita Federal para 

que as pessoas possam incluir mensalmente documentos, 

extratos e comprovantes. O arquivo é colocado no sistema e 

ao final do ano é possível gerar a declaração final. Ganha-se 

tempo e organização! 

Para sanar algumas questões, confira as dicas do contador João Antonio Pfaffenzeller, 
responsável pela contabilidade da ABO-PR’’
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Conselho Federal de Odontologia 

CFO transfere sede para Brasília e marca 
início de novos tempos para a Odontologia
 

O dia 23 de janeiro de 2018 entrou para a história do Conselho 

Federal de Odontologia. Neste dia, os 24 funcionários do CFO 

que não aderiram ao programa de desligamento voluntário 

(PDV) começaram a trabalhar na sede do Conselho Federal em 

Brasília. Eles se juntaram aos 11 funcionários empossados no 

1° concurso público do CFO realizado no ano passado.

O CFO foi criado pela Lei nº 4.324, de 1964 e, na prática, 

sempre foi sediado no Rio de Janeiro. Nos anos que se 

seguiram à fundação do Conselho, fazia sentido estar no Rio. 

A antiga capital federal continuou a abrigar grande parte das 

matrizes das instituições da administração direta e indireta 

do governo federal, como, para citar o caso da maior empresa 

brasileira, a Petrobras.

Nos últimos anos, no entanto, órgãos de controle do governo 

federal orientaram os gestores do CFO a fazer a transferência 

para Brasília, onde encontram-se as demais sedes dos 

conselhos profissionais. Mas o que realmente motivou a atual 

administração a fazer a mudança para Brasília, postergada 

sucessivamente pelas diretorias anteriores, não foi, tão 

somente, a orientação dos órgãos de controle, mas sim, pelo 

fato de hoje Brasília ser o centro do poder político do país.

“Pelo bem da Odontologia, o CFO precisa estar onde as 

decisões são tomadas. É fundamental estar ao lado, por 

exemplo, do Congresso Nacional. Conseguimos articular 

no ano passado a criação de uma ampla Frente Parlamentar 

da Odontologia e é importante estar aqui em Brasília para 

reivindicar a aprovação de legislações do interesse da nossa 

categoria,” afirma Juliano do Valle, presidente do CFO.

Presidente da entidade destaca que o Conselho precisa estar onde as decisões são 
tomadas, mais próxima por exemplo do Congresso Nacional. 
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Ermensson Jorge, vice presidente do CFO, acrescenta: “Além 

da Câmara dos Deputados e do Senado, estão em Brasília o 

Ministério da Saúde, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal 

de Contas da União... Enfim, todo o poder federal está na 

capital e agora os gestores e colaboradores do CFO poderão 

participar ativamente dos diálogos públicos, capacitações e 

reuniões com representantes destas instituições.”

CONCURSO PÚBLICO

Após a dispensa dos funcionários que aderiram ao PDV 

porque optaram por não morar em Brasília, o CFO decidiu 

renovar seu corpo de funcionários por meio da realização 

de um concurso público, o primeiro na história de mais de 

50 anos da instituição. A empresa que realizou o concurso 

público foi o Instituto Quadrix. O edital foi lançado no fim de 

março de 2017 e as provas aconteceram em 28 de maio e 4 de 

junho, em Brasília, com 22.741 candidatos, que concorreram 

a 34 vagas para 15 cargos.

Os salários para cargos de nível superior variam entre 

R$6.400 e R$7.500 e para os cargos de nível médio de 

R$2.000 a R$3.200.

“No primeiro trimestre deste ano serão convocados mais 

20 novos funcionários aprovados no 1° concurso público do 

CFO. Toda transferência de local de trabalho requer alguns 

meses para organização, acomodação de toda documentação 

e adaptação dos funcionários à nova sede, mas com a 

experiência dos colaboradores que já atuavam no CFO 

aliada à juventude dos concursados não temos dúvidas de 

que vamos prestar um atendimento de excelência aos CROs, 

aos profissionais da Odontologia nacional e à sociedade 

brasileira”, afirma Ermensson Jorge.  

Seria preciso mais espaço para detalhar o que a Direção atual 

fez em apenas um ano e meio à frente do CFO. Só para citar 

uma iniciativa, entre várias outras, esta gestão incrementou o 

Portal da Transparência do CFO. 

Os inscritos e qualquer cidadão passaram a ter acesso a 

todas as informações da gestão administrativa do Conselho 

Federal, inclusive atas de reuniões; contratos e convênios; 

licitações; nomes, cargos e salários dos colaboradores; 

planos de ação e planejamento estratégico; e informação 

contábil sobre o pagamento de diárias, jetons, verbas de 

representação, passagens aéreas, ajudas de custo e auxílios 

financeiros. 

A nova sede, com instalações e equipamentos modernos, 

e um corpo profissional revigorado marca o início de 

uma nova era no CFO, caracterizada pelas boas práticas 

na administração pública e defesa intransigente dos 

interesses da categoria e da ética na Odontologia.

Em tempos de crise, os desafios para a categoria não são 

pequenos, mas os cirurgiões-dentistas podem contar com 

um CFO renovado e fortalecido, cujas portas, agora na capital 

federal, estão sempre abertas a todos os profissionais da 

Odontologia e da sociedade como um todo.

A ABO-PR realizou a cerimônia de posse da nova diretoria 

Gestão 2018 - 2020 no dia 28 de fevereiro, no Anfiteatro 

da Associação. 

Na oportunidade, o Cirurgião Dentista Dr. Dalton Luiz 

Bittencourt, que será o novo presidente do próximo 

triênio, agradeceu pela confiança na indicação de 

seu nome e explanou sobre suas propostas de gestão. 

Compõe a diretoria também a Vice-Presidente, Dra. 

Cláudia Gobor; o Diretor Financeiro, Dr. Celso Minervino 

Russo, e o Diretor Secretário, Dr. Ivan Toshio Maruo.

Os diretores das demais pastas (Ensino, UNIABO-PR, 

Patrimônio, Esportes, Assuntos Institucionais, Orientação 

na Pós-Graduação e Acadêmico) serão nomeados na 

primeira quinzena do mês de março. 

Em Brasília, novos 
tempos para o Conselho 
Federal.

Cerimônia de posse 
da nova diretoria 

aconteceu no dia 28 
de fevereiro 
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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES, SOMOS SISTÊMICOS

O SOEPAR está constantemente criando 
projetos que visam a dignidade do Cirurgião 
Dentista

A Odontologia é sistêmica não somente no que diz respeito 
de como a saúde bucal afeta o resto do seu corpo. Para termos 
uma odontologia forte é necessário que todos trabalhem de 
maneira sistêmica. O SOEPAR, CRO-PR e ABO-PR vêm fazendo 
a sua parte e desde 2017, trabalhando em parceria juntos pela 
Odontologia. Ainda assim precisamos de mais um elo para 
fortalecermos esta corrente: você, Cirurgião Dentista.

O SOEPAR é o órgão que luta pela dignidade do CD, o guardião 
trabalhista. Afinal, é digno ter um rendimento justo, não ser 
explorado e não ter seus direitos violados. Não precisamos de 
muito esforço para imaginar o atual cenário da odontologia, 
onde o salário mínimo do CD não é cumprido no setor público, 
empresários de clínicas que visam apenas o lucro e empresas 
de planos de saúde que marginalizam os procedimentos 
odontológicos. Todos estes exemplos representam 

a degradação da dignidade do Cirurgião Dentista e o 
sucateamento da saúde bucal. Vemos na TV a todo o momento 
como os nossos impostos são mal aproveitados, com inúmeros 
exemplos de corrupção. Pagamos tudo isso sem muitas vezes 
questionar e acontecendo um fato muito inusitado e perigoso, 
pois sonegamos o único imposto que financia a luta pelos 
nossos direitos, a Contribuição Sindical.

Foi por imposição do SOEPAR, outros sindicatos e federações 
que o Cirurgião Dentista fora incluso na tabela do Supersimples, 
uma modalidade que garante uma carga tributária menor 
e desburocratizou os pagamentos e o gerenciamento das 
empresas.

Com este exemplo, convidamos a conhecer os nossos projetos. 
Convidamos a fazer parte de todas as conquistas do SOEPAR e 
da Odontologia. 

Acesse o link
www.projetos.soepar.org.br

Informe SOEPAR

Informe CRO-PR
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Informe Jurídico

Por que a aposentadoria 
comum não paga 100% do 
benefício?

Em consultorias realizadas durante os últimos anos, somos testemu-
nhas da frustração de grande parte de nossos clientes, segurados do 
INSS, os quais acreditam que, caso se aposentem por idade ou por 
tempo de contribuição, receberão 100% do benefício ou o famoso 
teto. Infelizmente não é isso que ocorre. 

Na aposentadoria por idade, por exemplo, o valor do beneficio, na 
maior parte dos casos, é de 70% da média do período contributivo 
do segurado. Na aposentadoria por tempo de contribuição, em que 
o segurado contribui 30 e 35 anos, respectivamente, no caso de mu-
lheres e homens, o valor do beneficio, diferentemente dos que mui-
tos pensam, não será 100% do salário de contribuição, uma vez que 
sofrerá as consequências do tão famigerado Fator Previdenciário, ou 
seja, quanto mais novo se aposenta, menor o valor do benefício.

Para evitar uma significativa redução de sua renda mensal, o Cirur-
gião Dentista deve ter ciência na hora de requerer seu benefício que 
existem diversas formas para calcular o valor do benefício, evitando 
dessa forma, aposentadorias negadas indevidamente, ou concedidas 
com valores muito inferiores as que o segurado teria direito.

Atualmente a regra para calcular a aposentaria é feita pela média arit-
mética simples do que se contribuiu a partir de julho de 1994 até a 
data do requerimento da aposentadoria, nesse cálculo são levados 
em conta 80% das maiores contribuições e descartadas as 20% me-
nores, chegando ao valor do chamado “salário de beneficio”. Infeliz-
mente, na maioria dos casos esse não é o valor final que o segurado 
receberá.

Conforme já mencionado, na aposentadoria por idade, na maior parte 
das vezes, o segurado receberá apenas 70% do salário de beneficio, 
pois o artigo 50 da Lei 8.213/1991 dispõe que a aposentadoria por 
idade consistirá numa renda mensal de 70% do salário-de-benefí-
cio sendo somado a este 1% por grupo de 12 contribuições, não po-
dendo ultrapassar 100% do salário-de-benefício, ou seja, se a média 
resultar em R$3.000,00 e houver apenas 15 anos de contribuição, a 
aposentadoria diminuirá para R$2.100,00.

Na aposentadoria por tempo de contribuição, sem o sistema de pon-
tos 85/95, há a incidência do Fator Previdenciário, o qual pode, con-
forme o caso, aumentar ou diminuir o valor do “salário de benefício”, 
por exemplo, se um homem que se aposentar aos 55 anos de idade 
com 35 anos de contribuição, terá o fator previdenciário de 0,75, ou 
seja, terá sua renda diminuída 25%.

Na aposentadoria por tempo de contribuição pelo sistema de pon-
tos 85/95 bem como na aposentadoria especial o cálculo é diferente, 
uma vez que, em ambos, não há incidência do Fator Previdenciário, 
assim, o valor da aposentadoria será apenas o salário de beneficio, ou 
seja, caso a média do segurado resulte em R$ 3 mil esse será o valor 
da aposentadoria,  ou seja, o beneficiário receberá 100% da média. 
Há, ainda, a regra do fator previdenciário positivo, que aumentará o 
valor da aposentadoria além desses 100%.
Por isso, insisto que cada caso deva ser estudado separadamente, 
pois, é comum  nos deparamos com aposentadorias negadas indevi-
damente ou concedidas com valores muito aquém as que o segurado 
teria direito.

Por esse motivo cito tanto a aposentadoria especial, quando escrevo 
ou palestro afirmando que o cirurgião dentista tem direito a Aposen-
tadoria Especial, isso não significa que somente terá direito a regra 
dos 25 anos, significa que há possibilidade de acrescer 40% sobre 
seu tempo se for homem ou 20% se mulher ou, ainda, na melhor das 
hipóteses, poderá chegar na aposentadoria pela regra 85/95, ou me-
lhor, com o fator previdenciário positivo.

Muitos dentistas me procuram afirmando que não desejam a aposen-
tadoria especial, pois não querem correr o risco de serem obrigados a 
se afastar de sua atividade profissional. Ocorre que, quando tratamos 
de profissão especial, abre-se um leque onde pode-se aumentar so-
bremaneira a aposentadoria do Cirurgião Dentista, sem a necessida-
de de se afastar da atividade, exatamente por conta desse aumento 
de tempo especial.

Diante disso, o ideal é que aqueles que já possuem 25 anos de ativi-
dade especial, busquem um advogado de sua confiança e verifiquem 
a melhor forma de aposentadoria possível, pois, em muitos casos, a 
regra dos pontos 85/95 é atingida com apenas 25 de trabalho como 
dentista. E, repita-se, na Fórmula 85/95 ou na aposentadoria com fa-
tor não há necessidade de se afastar da atividade.

Outra dúvida frequente refere-se à idade mínima de 53 anos para se 
aposentar. Isso AINDA não é realidade! No projeto de lei da reforma 
da previdência, tudo indica que a fórmula 85/95 não será mantida, 
diante disso, surge a emergência em buscar e entender a melhor apo-
sentadoria a que se faz jus. Ainda, aqueles que já se aposentaram, po-
dem rever seus benefícios para aumentá-los em ate dez anos, sendo 
que o INSS paga os últimos 5 anos de atrasados. Não deixe a reforma 
prejudicar sua aposentadoria, busque um advogado de sua confiança.

Dra. Thaissa Taques: advogada, especialista  em Direito Previdenciá-
rio, Direito Médico e do Terceiro Setor.
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UNIABO-PR
CURSOS

INSCREVA-SE! 

Especialização
• Ortodontia
• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
• Prótese Dentária
• Implantodontia
• Ortodontia Straight Wire MBT com
    Ênfase em Aparelhos Ortodônticos Autoligados
• Endodontia 
• Implantodontia com Ênfase em Reabilitação Oral
• Dentística
• DTM e Dor Orofacial 

• Enxerto com Banco de Ossos na Cirurgia Avançada
• Atualização Cirúrgica em Periodontia 
• Abordagens Ortodônticas nas Dentições
   Decídua e Mista 
• Acupuntura para Odontologia 

Atualização
• Cirurgia Ambulatorial
• DTM e Dor Orofacial
• Odontologia do Sono: Tratamento
   do Ronco, Apneia do sono e Bruxismo

Capacitação
• Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
    para Cirurgião Dentista

Habilitação
• Odontologia Hospitalar

Cursos Rápidos
• Marketing e Planejamento em Comunicação
   para Consultórios e Clínicas Odontológicas
• Imersão em Laminados Cerâmicos
   (Facetas, Lentes de Contato e Fragmentos)
• DTM para Odontopediatras 
• DTM para Ortodontistas 
• Sedação Medicamentosa em Odontologia
    para Clínico e para o Especialista 
• Urgências e Emergências na Clínica Odontológica

Aperfeiçoamento
• Endodontia
• Implante e Prótese sobre Implante
   Fases Cirúrgica e Protética
• Excelência em Ortodontia com
   Aparelhos Autoligados
• Prótese Dentária, Fixa, Removível e Total
• ASB - Auxiliar de Saúde Bucal 


