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Palavra do Presidente
Os desafios de uma entidade centenária  

Em 2019 completamos três dígitos como entidade ativa e presente, não 
apenas no seu papel de Associação de classe, mas com importantes 
contribuições para a sociedade. O privilégio de estarmos à frente da 
ABO-PR quando esta acaba de completar cem anos é tão grande quando 
nossa responsabilidade.
 
Os desafios da prática odontológica são muitos num país como o Brasil. 
Como entidade, a ABO-PR deve atuar como facilitadora no trâmite de 
informações para os associados, cooperando e ajudando a instaurar uma 
visão de classe proativa nas temáticas referentes à saúde bucal. 
Neste aspecto estão incluídos desde novas tecnologias, a divulgação 
dos avanços científicos, a capacitação dos profissionais até o 
compartilhamento de ideias e iniciativas que ajudam a melhorar a saúde 
bucal da população na totalidade. Somos uma comunidade gigantesca 
de profissionais, nas mais diferentes especialidades. Por isso, temos 
meios para promover as melhorias necessárias.

Na UNIABO-PR, este ano teremos uma programação intensa de cursos, 
sempre com o objetivo de promover o melhor atendimento ao Cirurgião-
Dentista dentro de suas necessidades de conhecimento. Sempre 
atentos aos temas emergentes da Odontologia, nos empenhamos em 
cobrir todas as especialidades oferecendo uma grade completa e flexível 
de cursos de Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação 
e Cursos Rápidos. 

Ainda no âmbito educacional, em 2020 realizaremos o Meeting 
de Especialidades para fomentar o intercâmbio científico e o 
compartilhamento de experiências clínicas relevantes entre profissionais 
convidados e locais. Fica de antemão o convite a todos para participarem 
do encontro. 

Paralelamente, temos satisfação em divulgar o calendário do Projeto 
Educárie, nosso braço de Responsabilidade Social que se fortalece a cada 
ano. O atendimento a centenas de crianças carentes inicia neste mês e 
se estende até dezembro. Aqui, cabe um dado: segundo o último Censo 
Odontológico divulgado pela ABIMO em 2018, apenas 30% da população 
brasileira foi a um consultório privado no ano anterior da divulgação da 
pesquisa. 

É de nossa responsabilidade a ampliação sustentável do Projeto 
Educárie, que tanto nos traz satisfação. Por isso, é sempre importante 
lembrar que a base do programa está na iniciativa de estudantes e 
profissionais engajados. Vale a pena conhecer essa experiência voluntária 
tão gratificante e descobrir como você pode contribuir tornando-se um 
parceiro dessa missão. 

Esperamos que todos iniciem este ano com energia renovada e vistas 
para uma prática ativa e responsável da profissão. De nossa parte, 
estaremos sempre de portas abertas tanto nos eventos comemorativos, 
quanto nos encontros que proporcionem a troca de experiências e 
conhecimento. São essas ocasiões que nos fazem lembrar que somos 
profissionais cuja atuação transcende os limites de um consultório ou 
sala de aula.

Dr. Dalton Luiz Bittencourt
Presidente da ABO-PR
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Academia Paranaense de Odontologia tem 
sete novos integrantes
Acadêmicos completam agora as 40 cadeiras da instituição

Reconhecimento

A Academia Paranaense de Odontologia tem sete novos 
integrantes. A cerimônia de posse, que ocorreu em 
dezembro de 2019, na sede da ABO-PR, foi prestigiada por 
diretores, convidados e familiares dos novos acadêmicos. 
Com a missão de resgatar a memória e preservar a 
história da profissão no Estado, a Academia Paranaense de 
Odontologia, atualmente presidida pelo Dr. Antenor Neves 
Jr., foi criada há 40 anos para homenagear e reverenciar 
personalidades que contribuem de forma relevante para 
a Odontologia. O vice-presidente da Academia, Dr. Marco 
Antônio Feres, explica que os requisitos para pertencer à 
Academia incluem “reputação ilibada, o mínimo de 25 anos 
de formação e ser referência na área científica, acadêmica, 
clínica ou associativa”. Entre os recém-empossados está o 
presidente da ABO-PR, Dr. Dalton Luiz Bittencourt.
Exemplo para futuras gerações, o Cirurgião-Dentista João 
Maria Baptista é um dos novos acadêmicos. Ele soma mais 
de cinco décadas de atuação com três livros publicados, 
três e-books lançados e a formação de uma centena de 
profissionais com seus ensinamentos no curso de pós-
graduação. Formado em 1964, pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG), o Cirurgião-Dentista se mantém 
em atividade na Ortodontia. Ele acredita ter sido, em suas 
próprias palavras, “abençoado pelo grande arquiteto do 

A emoção desde a 
sessão solene de 

tomada de posse é 
arrebatadora e nos 

enche de alento para 
o desempenho de 
desafios futuros.

“
Dr. João Maria Baptista

universo no sentido da criação”.
O profissional faz uma verdadeira declaração de fé à 
profissão. “Diante de minha jornada até aqui, incluindo, 
espero, criações futuras, acredito que desde muito tempo 
estamos formando um legado de amor à Odontologia. 
Ao ser admitido como acadêmico sinto-me deveras 
honrado e cônscio de minhas responsabilidades diante de 
notáveis colegas que integram a Academia Paranaense de 
Odontologia. A emoção desde a sessão solene de tomada 
de posse é arrebatadora e nos enche de alento para o 
desempenho de desafios futuros”, afirma.
A solenidade de posse incluiu a entrega de diploma, 
medalha, capelo e juramento dos novos integrantes, que 
agora completam as 40 cadeiras na Academia.

Dr. Alexandre  Roberto Heck
Dra. Ana Lúcia Tolazzi
Dr. Dalton Luiz Bittencourt
Dr. Egas Moniz de Aragão

Dr. João Maria Baptista
Dr. Laurindo Moacir Sassi
Dr. Ulisses Coelho

Os novos acadêmicos
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Cursos UNIABO-PR 2020

UNIABO-PR oferece variedade de cursos e 
flexibilidade de carga horária
Confira a programação do primeiro semestre e as vantagens que apenas os 
associados da entidade têm

As pesquisas e os avanços tecnológicos estabeleceram outro 
ritmo para quem está no mercado de trabalho. Manter-se 
atualizado e adquirir competências técnico-científicas de 
ponta são extremamente importantes para o Cirurgião-
Dentista. A UNIABO-PR tem uma programação intensa e 
flexível de cursos nas diversas modalidades da Odontologia. 
Associados da ABO-PR têm condições diferenciadas para se 
matricular. O sócio inscrito em cursos de Especialização ou 
Aperfeiçoamento da UNIABO-PR tem isenção da anuidade 
da ABO-PR durante o período do curso. O associado que 
já fez algum curso de Especialização ou Aperfeiçoamento 
na UNIABO-PR tem 20% de desconto na mensalidade 
de um novo curso de Especialização, Aperfeiçoamento 
ou Atualização. Para ter esse benefício, o ex-aluno deve 
ser associado por, no mínimo, dois anos ininterruptos e 
estar com o pagamento da anuidade em dia.  Alunos de 

Especialização ou Aperfeiçoamento ainda não iniciado, que 
indicar outro aluno para qualquer curso das mesmas áreas 
terão desconto no valor da mensalidade durante seis meses, 
renováveis por mais seis meses no caso de ambos efetivarem 
a rematrícula. Voluntários do Projeto Educárie que somam dez 
clínicas voluntárias ganham 20% de desconto em cursos de 
Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização.
Mais informações pelos telefones
(41) 3028-5807 e (41) 3028-5805, ou e-mail 
uniabocursos@abopr.org.br e uniabo@abopr.org.br

ESPECIALIZAÇÃO 
DENTÍSTICA
Coordenação:  Dr. Sérgio Vieira,
Especialista, Mestre e Doutor em Dentística

Duração: Março de 2020 a Março de 2022

Carga Horária: 855 horas 

Periodicidade: Mensal 

ENDODONTIA
Coordenação:  Dr. Alexandre Roberto Heck,
Mestre e Doutor em Endodontia

Duração: Abril de 2020 a Fevereiro de 2022

Carga Horária: 756 horas 

Periodicidade: Quinzenal 

ORTODONTIA INTEGRAL
Coordenação: Dra. Sabine Westphal Vieira,
Mestre em Ortodontia 

Duração: Agosto de 2020 a Julho de 2023

Carga Horária: 1.500 horas

Periodicidade: Mensal 

CURSO DE 2º SEMESTRE
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Cursos UNIABO-PR 2020

APERFEIÇOAMENTO

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE – 
FASES PROTÉTICA E CIRÚRGICA   
Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano,
Mestre e Especialista em Periodontia e
Especialista em Prótese Dentária 

Duração: Abril de 2020 a Maio de 2021

Carga Horária: 192 horas   

Periodicidade: Quinzenal  

CIRURGIA ORAL MENOR   
Coordenação: Dr. Italo Nogiri Filho,
Especialista e Mestre em Periodontia

Duração: Março a Dezembro de 2020

Carga Horária: 180 horas   

Periodicidade: Quinzenal 

ORTODONTIA AVANÇADA, ANCORAGEM 
ESQUELÉTICA E ALINHADORES
Coordenação: Dr. Daniel Gheur Tocolini,

Doutor em Odontologia Clínica, Mestre em

Ortodontia e Especialista em Odontopediatria,

Ortopedia Facial dos Maxilares e Ortodontia

Duração: Março de 2020 a Agosto de 2021

Carga Horária: 308 horas   

Periodicidade: Mensal nos três primeiros meses

e, posteriormente, a cada 45 dias. 

TÉCNICAS DE ENXERTOS ÓSSEOS 
E GENGIVAIS PREPARATÓRIO À 
REABILITAÇÃO DE IMPLANTES: FASE 
CIRÚRGICA E PROTÉTICA
Coordenação: Dra. Renata Ribas, Especialista em 

Implantodontia, e Dr. Wilson Batista, Especialista em 

Implantodontia

Duração: Março a Dezembro de 2020

Carga Horária: 180 horas   

Periodicidade: Mensal 

ATUALIZAÇÃO

DTM E DOR OROFACIAL 
Coordenação: Dr. Daniel Bonotto,
Doutor em Odontologia, Mestre em
Ciências da Saúde e Especialista
em DTM e DOF

Duração: Março a Agosto de 2020

Carga Horária: 48 horas

Periodicidade: Mensal

CAPACITAÇÃO

HARMONIZAÇÃO
OROFACIAL COM FOCO
EM TOXINA BOTULÍNICA E
PREENCHIMENTO FACIAL 
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo,
Mestre em Ortodontia e Especialista em Harmonização 
Facial com Toxina Botulínica e Implantes Faciais

Data: 25 e 26 de Junho de 2020

Carga Horária: 20 horas

CURSOS RÁPIDOS
IMERSÃO EM LAMINADOS
CERÂMICOS (FACETAS, LENTES
DE CONTATO E FRAGMENTOS)  
Coordenação: Dr. Sérgio Vieira, Especialista,
Mestre e Doutor em Dentística

Duração: 31 de Maio e 1º de Junho de 2020

Carga Horária: 12 horas 

RESINA COMPOSTA EM DENTES 
ANTERIORES: UMA OPÇÃO SUPER VIÁVEL 
EM UM MUNDO CERÂMICO  
Coordenação: Dr. Sérgio Vieira, Especialista,
Mestre e Doutor em Dentística

Duração: 29 e 30 de maio de 2020

Carga Horária: 14 horas 
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Cursos UNIABO-PR 2020

PLACAS OCLUSAIS:
DA INDICAÇÃO AO AJUSTE 
Coordenação: Dr. Daniel Bonotto, Doutor

em Odontologia, Mestre em Ciências

da Saúde e Especialista em DTM e DOF

Duração: 15 de Maio de 2020

Carga Horária: 08 horas 

ALINHADORES FEITOS NO CONSULTÓRIO: 
UMA ALTERNATIVA ATUAL E VIÁVEL PARA 
TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS 
Coordenação: Dr. Armando Yukio Saga,

Mestre e Doutor em Ortodontia

Duração: 27 e 28 de Março de 2020

Carga Horária: 12 horas 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS DA 
ENDODONTIA: INSTRUMENTAÇÃO 
ROTATÓRIA E RECIPROCANTE, 
BIOCERÂMICOS E SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO 
Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck,

Mestre e Doutor em Endodontia

Duração: 23, 24 e 25 de Março de 2020

Carga Horária: 16 horas 
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Os associados da ABO-PR têm acesso a um conteúdo 

gratuito de qualidade no decorrer do ano. Em 2020, a 

programação inicia no mês de março com temáticas 

importantes para os Cirurgiões-Dentistas. Confira a 

programação e anote na sua agenda.

As palestras acontecem no auditório da ABO-PR e 

são gratuitas para associados. Não-associados devem 

chegar até às 19 horas para efetuar o  pagamento da 

inscrição no Departamento Financeiro da Associação. 

A inscrição deverá ser feita antecipadamente, através 

do telefone: (41) 3028-5805. 

*Os sócios da ABO deverão estar em dia com o 

Departamento Financeiro da entidade.

Antes de iniciar as palestras, às 18h30, haverá quick 
massage e, às 19 horas, boas-vindas com coffee 
break. 

24/03, às 19h30: “O papel do Odontopediatra no 

diagnóstico e tratamento de frênulo lingual alterado 

em bebês”. Serão abordados os sinais de alerta no 

aleitamento materno, o equilíbrio entre o avaliar e 

o intervir e a importância da interdisciplinaridade 

na condução dos casos. A palestra será proferida 

pela especialista em Odontopediatria Suzana Fucio, 

Mestre e Doutora em Materiais Dentários, consultora 

internacional em lactação pelo IBLCE, capacitada 

no Teste da Linguinha e habilitada em Lasers na 

Odontologia.

Palestras gratuitas oferecem 
aprimoramento para Cirurgiões-Dentistas 

Programação

05/05, às 19h30:“Dores persistentes após implantes 

dentários e cirurgias orais: diagnóstico e conduta”. 

O Cirurgião-Dentista deve estar preparado para 

reconhecer a complicação crítica de cirurgias orais e 

intervir de forma apropriada. A palestra apresentará 

aspectos neurofisiológicos, fenótipo de risco, testes 

diagnósticos e bases terapêuticas de manejo.

O palestrante é o Coordenador do Curso de 

Especialização em DTM e Dor Orofacial e do Curso 

Rápido de Placas Oclusais da UNIABO-PR, Cirurgião-

Dentista Daniel Bonotto, Especialista em DTM e Dor 

Orofacial, Mestre em Ciências da Saúde, Doutor em 

Odontologia e professor do Curso de Odontologia da 

UFPR.

Associados podem iniciar o ano se atualizando com conteúdo relevante 
em áreas distintas da Odontologia

ABO-PR promoverá Meeting 
de Especialidades em 2020

Cirurgiões-Dentistas paranaenses poderão 
participar do Meeting de Especialidades, que 
retorna em 2020 como parte das atividades 
científicas da entidade. Essa é uma proposta 
da direção da UNIABO-PR, que oportuniza a 
troca de experiências entre os profissionais 
de Odontologia. Também é uma forma de 
proporcionar a imersão em temas relativos à 
área de atuação dos profissionais. “O Meeting 
aborda temas específicos de forma intensiva 
por grandes nomes e especialistas da área. 
Nossa proposta é que durante um dia e meio 
o profissional consiga se inteirar sobre o 
que existe de mais inovador naquele campo 
fortalecendo ou ampliando sua atuação”, 
explica Dr. Sérgio Vieira, diretor da UNIABO-PR.
As datas e os temas do Meeting de 
Especialidades serão divulgados até o final 
deste semestre. 
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Quando o Cirurgião-Dentista se associa, passa 
automaticamente a ter direito de usufruir dos 
benefícios que a ABO-PR proporciona. Além da 
participação gratuita em eventos profissionais e 
sociais promovidos pela entidade, é possível garantir 
descontos em produtos e serviços de diversos setores.  
Como uma entidade atuante, a ABO-PR tem a 
preocupação constante em manter parcerias com as 
mais variadas empresas de prestação de serviços que 
fazem diferença na vida do associado. 
Da educação, passando pela saúde, previdência, lazer 
até produtos e serviços do dia a dia, entre a gama de 
benefícios e vantagens estão descontos em hotéis, 
escolas de idiomas, supermercados, restaurantes, 
seguradoras e livrarias. Uma das mais recentes a se 
tornar parceira é a concessionária dos trens turísticos 
na ferrovia Paranaguá-Curitiba Serra Verde Express, 
na qual o associado da ABO-PR tem 15% de desconto 
na viagem para o litoral paranaense, considerado um 
dos passeios mais belos do mundo!

CONSULTORIA JURÍDICA GRATUITA
ABO-PR oferece assessoria jurídica gratuita para 
os associados. Assim, o Cirurgião-Dentista pode ter 
orientações e tirar dúvidas sobre questões jurídicas 
relacionadas à prática profissional. Para obter o 
atendimento é preciso ligar para (41) 3028-5839 e 
agendar um horário.

A Serra Verde Express é uma das novas empresas 
parceiras do Clube de Benefícios da ABO-PR. 

Você conhece as vantagens
de ser associado ABO-PR?

Clube de Benefícios

Sócios da entidade têm descontos na aquisição 
de produtos e serviços em diversas empresas 
parceiras

Campanha de adesão ao Plano 
de Saúde UNIMED será em 
maio

Cuidar do próprio bem-estar e de seus familia-
res deve ser uma premissa de todo profissional 
de saúde. É por isso que a ABO-PR mantém há 
anos uma sólida parceria com a operadora de 
plano de saúde UNIMED, a maior e mais com-
pleta do país. Este ano a primeira fase da Cam-
panha de Adesão ao Plano de Saúde UNIMED 
será realizada entre os dias 04 a 30 de maio.
Este é um benefício exclusivo e bastante 
vantajoso ao associado devido aos valores 
praticados. Os interessados no benefício 
só podem fazer a adesão durante as duas 
campanhas anuais realizadas pela ABO-PR. 
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Iniciativa criada pela ABO-PR nos anos 2000, o Projeto 
Educárie já tem calendário pronto para mais um ano de 
atendimento social gratuito.  
Coordenado pelo Cirurgião-Dentista Oscar Fernando 
Machuca, a ação atendeu em 2019 mais de 150 crianças 
e adolescentes graças ao comprometimento de 
universitários e profissionais que dedicaram um sábado 
do mês ao trabalho voluntário. “O mais importante é 
a doação do tempo e conhecimento dos voluntários 
e eles acabam sendo os maiores beneficiados, pois 
sentem de perto a gratidão dessas crianças que estão 
recebendo um tratamento de saúde de qualidade”, 
explica o Dr. Machuca. 
Em agosto de 2019, iniciou o projeto-piloto para a 
inclusão do atendimento para adultos, demanda das 
entidades atendidas pelo Educárie. Para que a ação 
alcance o maior número possível de beneficiados 
é necessário em média de 30 a 45 voluntários por 
encontro. 
Para participar é preciso que o voluntário esteja 
comprometido com o trabalho que pode ser realizado 
por profissionais da Odontologia, assim como os já 
aposentados e acadêmicos da área. Os atendimentos 
são uma vez por mês, sempre aos sábados, na sede da 
ABO-PR.

Para se cadastrar como voluntário ou esclarecer 
dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone
(41) 3028-5822.

Projeto Educárie 
já tem calendário 
fechado para o ano

Social

Para ampliar atendimentos, 
iniciativa depende da 
adesão de mais voluntários

Datas de atendimento
07/03/2020

04/04/2020

16/05/2020

06/06/2020

15/08/2020

19/09/2020

17/10/2020

07/11/2020

05/12/2020

Atitude que muda tudo
ABO Nacional apoia Campanha 
Sorrir Muda Tudo, que incentiva 
a saúde bucal como fundamento 
de bem-estar 

A saúde bucal é parte fundamental da saúde 
do corpo, mas nem sempre é tratada como 
prioridade. A ABO Nacional tem como uma de 
suas missões incentivar e promover o cuidado 
com a saúde bucal em toda a população. Por 
isso, como entidade de classe, está apoiando 
a iniciativa Sorrir Muda Tudo. Realizada pela 
Associação Brasileira da Indústria de Artigos 
e Equipamentos Médicos, Odontológicos, 
Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO), a 
campanha tem por objetivo conscientizar a 
população sobre a importância de ir ao dentista 
com regularidade. 

Para isso, a campanha está utilizando em sua 
comunicação na mídia e nas redes sociais 
histórias reais de pessoas que tiveram a vida 
mudada pela Odontologia. As ações incluem 
também a divulgação de locais onde é possível 
obter tratamento odontológico gratuito em cada 
cidade, como é o caso das Unidades Básicas de 
Saúde. 

A ABO-PR também apoia a iniciativa. A previsão 
é que a campanha dure oito meses. Cirurgiões-
Dentistas de todo o país podem participar com 
um simples cadastro. Para mais informações, 
acesse o site www.sorrirmudatudo.com.br
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Cirurgiões-Dentistas podem receber 
a aposentadoria integral mesmo após 
a Reforma da Previdência

Artigo

Thaissa Taques*

Entenda a diferença
No quadro abaixo, demonstramos a aposentadoria especial na regra anterior e o que foi aprovado na reforma: 

ANTIGA PREVIDÊNCIA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Para aposentar-se basta ter exercido 15, 20 ou 25 anos de 
trabalho em contato com agentes insalubres ou perigosos, 

não exige idade mínima.

Para aposentar-se deverá e xercer 15, 20 ou 25 anos 
de trabalho com a efetiva exposição aos agentes 

insalubres, exige idade mínima.

É possível converter o tempo. Extingue a conversão de tempo. (isso acaba muitas 
vezes com a fórmula 86/96).

Valor da aposentadoria de 100% do salário de bene-
fício.

Valor da aposentadoria menor 60% do salário de 
benefício + 2% a cada ano que ultrapasse os 20 anos 

de contribuição.

Calcula-se a aposentadoria utilizando o período 
contribuído a partir de julho de 1994, utilizando ape-
nas 80% das maiores contribuições, há o descarte 

das 20% menores contribuições.

O novo cálculo da aposentadoria   utilizando 100% 
das contribuições, não há o descarte das 20% 

menores contribuições. O que diminui o valor da 
aposentadoria.

Não exige há idade mínima.
Há exigência de idade mínima.

No caso dos Cirurgiões-Dentistas com 25 anos de 
trabalho será necessário ter 60 anos de idade. 

A legislação anterior à Reforma da Previdência contempla dois 

benefícios perante o INSS que concedem aposentadoria de 

100% do salário de benefício. São tipos de aposentadoria que 

não aplicam o fator previdenciário, garantindo que a renda 

seja mais alta. Tais benefícios são a aposentadoria especial 

e a fórmula 86/96, sendo possível estas aposentadorias 

aos dentistas que tiverem trabalhado sujeitos a condições 

especiais durante 25 anos de contribuição. 

Assim, os que se formaram e iniciaram seu trabalho até o 

ano de 1994 devem calcular suas opções de aposentadoria, 

pois podem se encaixar nas regras acima, na qual o valor da 

aposentadoria pode chegar até o teto do INSS.  

Isso significa, para os profissionais da área Odontológica 

que, se tiverem exercido a Odontologia por 25 anos antes 

da Reforma da Previdência, terão direito adquirido a uma 

aposentadoria que não exige idade mínima e garante 100% do 

benefício, podendo atingir ou a aposentadoria especial ou a 

fórmula 86/96. 

A fórmula de pontos 86/96 é a somatória do tempo contribuído 

com idade. O contato com agentes biológicos (como sangue, 

saliva, vírus e bactérias) traz a possibilidade de multiplicar cada 

ano trabalhado por 1,4 para os homens e 1,2 para mulheres, 

o que aumenta o tempo e muitas vezes permite atingir 

aposentadoria mais alta. 

Em síntese o real benefício dessas aposentadorias é que 

não exigem idade mínima. Por esse motivo, aqueles que já 

possuírem 25 anos de trabalho devem fazer as simulações 

para ver se possuem direito a alguma forma de aposentadoria 

e qual o benefício dela, pois a Reforma da Previdência altera 

essas regras.

A Reforma da Previdência, endureceu as regras e diminuiu o 

valor do benefício. Exigirá idade mínima; diminuirá o valor da 

aposentadoria para 60% do salário de benefício, mais 2% a 

cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição e prevê 

valor menor da aposentadoria -  todas as contribuições serão 

calculadas pela média, isso quer dizer que o período em que 

ganhava-se menos irá entrar na média.

Diante disso, quem ainda não pediu sua aposentadoria pode 

manter a calma, pois, mesmo com a Reforma da Previdência, 

os que já alcançaram 25 anos de atividade odontológica 

poderão usufruir das regras anteriores, e pedir seu benefício 

a qualquer tempo.

Para aqueles que não atingiram os requisitos acima elencados, 

o ideal é procurar orientação, pois o momento atual é de 

planejamento. Quem não puder se aposentar deve planejar 

sua aposentadoria frente às significativas mudanças.

*Sócia-fundadora da Taques e Paiva Advocacia, escritório de Advocacia especializado em Direito Previdenciário.  thaissa@btconsultoria.com
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APOSENTADORIA ESPECIAL
Enteda as principais alterações com 
a nova previdência

Odia 12 de novembro de 2019, data 
da publicação da Emenda Consti-
tucional nº 103 no Diário Oficial 
da União, pupularmente conhe-

cida como Nova Previdência, representa 
um marco para o sistema previdenciário do 
Brasil, diante de novas regras para os be-
nefícios previdenciários do Regime Geral 
de Previdência Social e Regime Próprio de 
Previdência Social, quais sejam: aumento de 
idade, tempo de contribuição, regras de tran-

sição e forma de cálculos dos benefícios pre-
videnciários, tema do presente informativo.

Segundo as regras antigas, para a con-
cessão da aposentadoria especial, exigia-se 25 
anos de trabalho em condições prejudiciais à 
saúde ou à integridade física, representada 
pela exposição aos agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais, como é o caso da categoria dos 
odontólogos. O segurado recebia 100% do sa-
lário de contribuição, sem a exigência de idade 
mínima.

Com a Nova Previdência em vigor, pas-
sa a ser exigido idade mínima de 55, 58 e 60 

anos (a depender do grau do ambiente de tra-
balho prejudicial à saúde e integridade física) 
e 15, 20 ou 25 anos de trabalho em condição de 
insalubridade. Com a nova regra, o cálculo do 
benefício é o mesmo previsto para outras apo-
sentadorias: 60% da média salarial mais 2% a 
cada ano que exceder 20 anos de contribuição, 
mesma regra de cálculo dos outros benefícios.

Mesmo com a concretização da altera-
ção das regras previdenciárias, caso tenham 
sido implementados os requisitos exigidos 
pelo benefício previdenciário até a entrada 
em vigor da Emenda Constitucional 106, de 
12 de novembro de 2019, estará protegido o 
direito adquirido do segurado, razão pela qual 
a orientação técnica especializada será funda-
mental para a obtenção do benefício previden-
ciário mais vantajoso.

Confira material completo sobre Apo-
sentadoria Especial no link/QR code abaixo:

ae.soepar.org.br

Fonte: Asscom Soepar e Koskur Advogados
Informativo Soepar - soepar.org.br - @soeparoficial
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São Sebastião
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www.cropr.org.br

Eleições on-line do CRO-PR bate recorde com participação
de 92,93% dos votantes.

As eleições no CRO-PR no dia 10 de 

maio trouxeram uma ótima notícia. A 

maior participação dos CDs em toda 

história, o que denota um maior 

interesse dos colegas nas ações do seu 

Conselho de classe.

A participação foi de 92,93% votos 

para um total de 13.819 CDs em 

condição de voto. A chapa Novos 

Caminhos foi vencedora com 65,68% 

dos votos válidos, conforme documen-

tado no processo eleitoral.

“A vitória é da Odontologia e nos 

sentimos honrados.  A larga margem 

de votos demonstra que o trabalho da 

Gestão Novos Caminhos tem aprova-

além de ter facilitado aos CDs 

votarem, economizando tempo e 

A nova diretoria do CRO-PR 

convoca a todos os colegas que 

interajam com o seu Conselho.

www.cropr.org.br

   O Projeto de Interiorização do CRO-PR segue em frente, 

tendo agora a adição das Delegacias On-Line em

Campo Mourão e Paranavaí, além das reformas das

regionais que tem sede física.

   Estamos alcançando o objetivo de facilitar o acesso

dos colegas ao Conselho, através do atendimento on-line

e ampliar a representatividade da Odontologia no

interior do Estado, com Delegados atuantes,

que em 2019 viabilizaram eventos e reuniões 

que  aumentaram a interação com os

colegas da Odontologia e propiciaram

soluções de várias naturezas.

   Novas áreas de atuação das regionais

(conjuntos de municípios) foram

definidas e serão homologadas e

publicadas no Portal do CRO-PR no

Encontro de Delegados em Março.

     Muito trabalho está por vir em 2020.

Confira as Regionais e os respectivos Delegados.

Projeto de Interiorização do CRO-PR dene novas áreas das Delegacias

Regionais com Sedes "físicas", seus 

Delegados e email das Regionais:

Londrina

Dra. Lazara Regina Rezende

Maringá

Dr. Marcelo Augusto Amaral

Cascavel

Dra. Silmara Santana Serafini

Ponta Grossa

Dr. Alessandro Hyczy Lisboa

Foz do Iguaçu

Dr. André Luiz Ribas Vieira

Umuarama

Dr. Sergio Henrique Staut Brunini

Guarapuava

Dra. Ellen Cristhie Fae

Delegacias On-line

Funcionamento: Segunda à Sexta, das 8h45 às 17h15

Campo Mourão

Dra. Carolina Cardamoni Salonski

Castro

Dr. Julio cesar sandrini

Francisco Beltrão

Dr. Marcelo Campos

Jacarezinho

Dr. Augusto Alberto Foggiato

Paranaguá

Dr. Daniel G. Giaretta Fangueiro

Paranavaí

Dr. Bruno Albuquerque Carneiro

Pato Branco

Dr. José Ricardo Pereira Martins

Telêmaco Borba

Dr. Paulo Marcelo Nocera

Toledo

Dr. Dario Bordeguini

Regionais com sedes físicas

Londrina
Dra. Lazara Regina Rezende
Maringá
Dr. Marcelo Augusto Amaral
Cascavel
Dra. Silmara Santana Serafini

Ponta Grossa
Dr. Alessandro Hyczy Lisboa
Foz do Iguaçu
Dr. André Luiz Ribas Vieira
Umuarama
Dr. Sergio Henrique Staut Brunini
Guarapuava
Dra. Ellen Cristhie Fae

Campo Mourão
Dra. Carolina Cardamoni Salonski

Castro
Dr. Julio Cesar Sandrini

Francisco Beltrão
Dr. Marcelo Campos

Jacarezinho
Dr. Augusto Alberto Foggiato

Paranaguá
Dr. Daniel G. Giaretta Fangueiro

Paranavaí
Dr. Bruno Albuquerque Carneiro

Pato Branco
Dr. José Ricardo Pereira Martins

Telêmaco Borba
Dr. Paulo Marcelo Nocera

Toledo
Dr. Dario Bordeguini

Delegacias On-Line

Curitiba Paranaguá

Ponta Grossa

Castro

Jacarezinho

Londrina

Guarapuava

Maringá

Campo Mourão

Pato Branco

Francisco
Beltrão

Foz do Iguaçu

Cascavel

Toledo

Umuarama

Paranavaí

Telêmaco Borba

O projeto de Interiorização do CRO-PR segue em 

frente, tendo agora a adição das Delegacias On-Line 

em Campo Mourão e Paranavaí, além do ajuste das 

regionais que tem sede física.

Estamos alcançando o objetivo de facilitar o 

acesso dos colegas ao Conselho, através do 

atendimento on-line e ampliar a representatividade da 

Odontologia no interior, com Delegados atuantes, que 

em 2019 viabilizaram eventos e reuniões que 

aumentaram a interação com os profissionais da 

Odontologia e aproximaram soluções de várias 

naturezas.

Novas áreas (conjuntos de municípios) foram 

definidas e serão homologadas e publicadas no Portal 

do CRO-PR após o Encontro de Delegados em Março.

Muito trabalho está por vir em 2020. Confira as 

Regionais e os respectivos Delegados:Mais informações no www.cropr.org.br

Informe SOEPAR

Informe CRO-PR

Parcerias



Especialização

•  Ortodontia Integral – 

•  Prótese Dentária;

•  Implantodontia;

•  Ortodontia Straight Wire MBT com ênfase em 
Aparelhos Ortodônticos Autoligados e Alinhadores;

•  Endodontia;

•  Implantodontia com ênfase em Reabilitação Oral;

•  Dentística;

•  DTM e Dor Orofacial;

•  Harmonização Orofacial.

Atualização

•  DTM e Dor Orofacial;

•  Reconstrução óssea vertical e horizontal – 
simultâneas à implantação.

Aperfeiçoamento

•  Endodontia;

•  Implante e Prótese sobre Implante – Fases Cirúrgica e 

Protética;

•  Excelência em Ortodontia com Aparelhos 
Autoligados;

•  Prótese Dentária, Fixa, Removível e Total;

•  Ortodontia Avançada, Ancoragem Esquelética 

e Alinhadores;

• Técnicas de Enxertos Ósseos e Gengivais Preparatório 

à Reabilitação de Implantes: Fases Cirúrgica e Protética;

•  Cirurgia Oral Menor;

•  Prótese Dentária.

Capacitação
•  Harmonização Orofacial com foco em 
Toxina Botulínica e Preenchimento Facial.

Cursos Rápidos

• Imersão em Laminados Cerâmicos (Facetas, Lentes 
de Contato e Fragmentos);

• Resina Composta em Dentes Anteriores - Uma opção 
“super viável” em um mundo cerâmico;

• Placas Oclusais: da indicação ao ajuste;

• Alinhadores feitos no consultório: uma alternativa 

atual e viável para tratamentos ortodônticos;

• Fotografia Odontológica Digital;

• Avanços Tecnológicos da Endodontia – 
Instrumentação Rotatória e Reciprocante, 
Biocerâmicos e Sistemas 
de Irrigação.

www.abopr.org.br  

NOS CURSOS DA 

@abo_pr fb.com/abopr

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:  41 3028-5807   |   uniabocursos@abopr.org.br   |   uniabo@abopr.org.br 

Prescrições de brackets,
ancoragem esquelética, alinhadores invisíveis, 
brackets autoligados e mecânicas ortodônticas;


