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Vivas à Ciência!
Nesta primeira publicação de 2021 não poderia deixar de saudar os colegas e fazer uma rápida reflexão sobre o futuro próximo da Odontologia.
Nossa profissão é notadamente uma das que mais evolui na esteira das
pesquisas e da Ciência. Com ajuda dos órgãos reguladores passamos a
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protagonizar tratamentos como a Harmonização Orofacial, cuja regulamentação para os Cirurgiões-Dentistas completa dois anos. A evolução
não para. Nossos consultórios recebem cada vez mais insumos de alta
tecnologia, que permitem tratamentos menos dolorosos e mais eficazes. E, devido à pandemia, os ambientes se tornaram ainda mais seguros
para todos.
Ainda no que diz respeito a esse evento que assolou o mundo, a boa

“

Como
CirurgiõesDentistas, que
se beneficiam
diretamente
das pesquisas,
estamos ao lado
das entidades
que defendem
a Ciência e a
imunização.

Vice-Presidente: Nereida Zuleika Hessel Dias
Diretor Secretário: Ivan Toshio Maruo

notícia chegou em janeiro, quando, por
meio do Conselho Federal de Odontologia (CFO), os Cirurgiões-Dentistas
foram incluídos no grupo prioritário
para a vacinação. Para nós, essa decisão é de extrema importância tanto
para passarmos segurança aos pacientes quanto para nos protegermos
do vírus. Como Cirurgiões-Dentistas,
que se beneficiam diretamente das
pesquisas, estamos ao lado das entidades que defendem a Ciência e a
imunização.
Com uma estrutura totalmente adaptada aos novos tempos, e respeitando as regras sanitárias, a UNIABO-PR
está em desenvolvimento de suas ati-

vidades com os cursos em cinco modalidades: Especialização, Aper-

Diretor Financeiro: Osiris Pontoni Klamas

feiçoamento, Atualização, Capacitação, Habilitação e Cursos Rápidos.

Diretor da UNIABO-PR: Sérgio Vieira

Com investimento tanto em equipamentos e infraestrutura quanto no

Diretor de Patrimônio: Celso Minervino Russo

no continuado da Odontologia. Para cada desejo de formação e tempo

Diretor de Marketing: André Vinicius Kaled Segato
Diretor Acadêmico: Oscar Fernando Machuca
Diretor de Ação Social: Luiz Antônio de Almeida
Diretor Social/Esportes: Egas Moniz de Aragão

excelente corpo docente, a instituição segue como referência no ensidisponível, a UNIABO-PR tem uma alternativa.
Paralelamente, assim que possível diante do quadro epidemiológico vivenciado, retomaremos as atividades importantes como o projeto Educárie, os eventos como palestras e comemorações, que tanto conhecimento e satisfação nos trazem.

Diretora de Assuntos Institucionais: Cláudia
Christianne Gobor

Dalton Luiz Bittencourt
Presidente da ABO-PR
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Gestão

Empossada, nova diretoria reforça
benfeitorias
Sede da ABO-PR ganha energia solar e fica cada vez mais sustentável
IN MEMORIAM
A Covid-19, que vitimou
mais de 20 mil brasileiros e
outros milhares no mundo,
infelizmente também
levou um colega querido
e renomado profissional.
Lamentamos e prestamos
homenagens ao CirurgiãoDentista Ermensson Luiz
A diretoria reeleita da ABO-PR tomou posse no dia 26 de
fevereiro para o triênio 2021-2023 em cerimônia restrita aos
diretores devido aos cuidados sanitários contra a Covid-19.
O voto de confiança dos associados reforçou uma gestão
voltada para benfeitorias estruturais, que possibilitam uma
sede cada vez mais confortável e sustentável. “Durante

Jorge, diretor de Assuntos
Institucionais da entidade,
que faleceu no dia 9 de dezembro. Natural de Londrina,
Dr. Ermensson foi presidente da ABO-PR entre 2004 e
2005 e, desde 2015, respondia pela vice-presidência do
Conselho Federal de Odontologia (CFO).

boa parte do ano de 2020 e início de 2021, a sede recebeu
obras e equipamentos que impactam diretamente no bemestar dos associados, professores e alunos da UNIABOPR”, comenta Dr. Dalton Luiz Bittencourt, presidente
reeleito da entidade.
A sede acaba de ganhar módulos fotovoltaicos que captam
a luz do sol no intuito de tornar o prédio autossuficiente
em energia. Além da geração de energia limpa, a previsão
é de que o investimento no sistema de energia solar seja
retornado em cinco anos.
A isso, soma-se a troca do sistema de ar condicionado
em todo o prédio e o sistema de exaustores que garante
a renovação do ar nos ambientes das clínicas e no centro
cirúrgico. Em breve, o sistema de exaustão será implantado
no anfiteatro da entidade para o conforto dos presentes.
DIRETORIA DO TRIÊNIO 2021/2023

Presidente: Dalton Luiz Bittencourt
Vice-Presidente: Nereida Zuleika Hessel Dias
Diretor Secretário: Ivan Toshio Maruo
Diretor Financeiro: Osiris Pontoni Klamas
Diretor da UNIABO-PR: Sérgio Vieira
Diretor de Patrimônio: Celso Minervino Russo
Diretor de Marketing: André Vinicius Kaled Segato
Diretor Acadêmico: Oscar Fernando Machuca
Diretor de Ação Social: Luiz Antônio de Almeida
Diretor Social-Esportes: Egas Moniz de Aragão
Diretora de Assuntos Institucionais: Cláudia
Christianne Gobor

EDUCÁRIE
O Projeto Educárie, uma das contrapartidas mais
importantes da ABO-PR para com a sociedade, terá
continuidade em 2021. Realizada desde a década de
2000, a iniciativa promove atendimentos gratuitos a
adolescentes e crianças carentes. O Educárie depende da
adesão de profissionais e estudantes para o atendimento
a essa população. Em tempos de pandemia, reforçamos
os protocolos de biossegurança para receber a todos.
Para participar, entre em contato pelo telefone (41)
3028-5816 ou e-mail: biblioteca@abopr.org.br. Em breve,
a ABO-PR divulgará o novo calendário de atendimentos.

UNIMED
A primeira campanha de adesão ao Plano de Saúde
Unimed está prevista para o período entre 3 a 31 de maio.
Este é um dos principais benefícios dos associados da
ABO-PR. Para não perder os prazos, fique atento aos
nossos informativos!
Para mais informações, ligue: 41 99963-0498, ou nos
envie um e-mail: infovendas@unimed-vendas.com.br
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Cursos

O futuro é agora
Confira os cursos da UNIABO-PR com inscrições abertas nos
diversos segmentos da Odontologia
A UNIABO-PR preparou um ambiente seguro para receber os alunos matriculados nos cursos de Especialização, Aperfeiçoamento, Capacitação, Habilitação e Cursos Rápidos. Com uma estrutura completa e equipamentos de ponta, a
instituição também reúne o melhor corpo docente da região para a educação continuada de qualidade. As matrículas
estão abertas. Confira os cursos e escolha o seu!

ESPECIALIZAÇÃO

prescrições e alinhadores ortodônticos.

DENTÍSTICA

ENDODONTIA

Coordenação: Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e

Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck, Mestre e

Doutor em Dentística

Doutor em Endodontia

Carga horária: 855 horas

Carga horária: 756 horas

Início: março de 2021

Início: abril de 2021

Periodicidade: mensal

Periodicidade: quinzenal

Propõe uma abordagem multidisciplinar nos tratamentos

Assistido por professores com larga experiência na área

reabilitadores, abrangendo desde a importância das

de Endodontia, o curso promove a formação e habilitação

ações preventivas até os avanços terapêuticos nessa área

de profissionais para o uso das novas tecnologias e

da Odontologia, com destaque para resinas compostas,

resolução de problemas endodônticos complexos, via

cerâmicas, DSD, fotografia, próteses sobre implantes,

canal ou por meio da cirurgia para-endodôntica. Programa

noções de oclusão e periodontia. O curso é voltado para

de qualificação com foco no treinamento clínico de alto

qualificação do profissional que deseja atuar na área de

padrão técnico-científico.

Odontologia Restauradora e Estética.

APERFEIÇOAMENTO

ORTODONTIA
Ortodontia

EXCELÊNCIA EM ORTODONTIA
AVANÇADA: ANCORAGEM ESQUELÉTICA E
ALINHADORES (TRATAMENTOS HÍBRIDOS)

Carga horária: 1500 horas

Coordenação: Dr. Daniel Gheur Tocolini, Doutor em

Periodicidade: mensal

Odontologia Clínica, Mestre em Ortodontia e Especialista

Início: abril de 2021

em Odontopediatria, Ortopedia Facial dos Maxilares e

Coordenação: Dra. Sabine Westphal Vieira, Mestre em

Ortodontia
Formação para a prática clínica ortodôntica com

Carga horária: 308 horas

base em evidências científicas e evoluções divulgadas

Início: março de 2021

em congressos e publicações prestigiadas. Qualifica

Periodicidade: nos 3 primeiros meses mensal; na sequência

especialistas capazes de realizar diagnósticos diferenciais

a cada 45 dias

e planejar casos complexos – inclusive com o uso de
ferramentas digitais (DSD), aplicação de toxina botulínica

O curso atualiza o Cirurgião-Dentista na aplicação de

e preenchedores faciais. O curso também promove

Sistemas Autoligados, Alinhadores, Tratamentos Híbridos

capacitação para realizar tratamentos individualizados,

e Ancoragem intra e extra alveolar, evidenciando a

com a utilização de ancoragem esquelética, diferentes

importância do diagnóstico e análise facial. Oferece ao

tipos

profissional a oportunidade de aplicar a biomecânica

de

arcos,

brackets
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(metálicos

e

estéticos),

Cursos

direcionada e também de trocar informações sobre
planejamento ortodôntico com equipe experiente. A

décadas já formou mais de 300 profissionais.

formação é voltada para especialista em Ortodontia e

PRÓTESE DENTÁRIA

Ortopedia Funcional.

Coordenação: Dr. Ederson A. G. Betiol, Mestre e Doutor

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE FASES PROTÉTICA E CIRÚRGICA
Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano, Mestre e

em prótese dentária
Carga horária: 240 horas
Início: março de 2021
Periodicidade: quinzenal

Especialista em Periodontia e Especialista em Prótese
Dentária

O clínico geral que optar por essa formação sairá

Carga horária: 192 horas

habilitado a oferecer tratamento de qualidade e assertivo

Início: março de 2021

aos pacientes que necessitam de uma terapia protética.

Periodicidade: quinzenal

O curso, que prevê atividades teóricas e prática clínica,
abrange desde o diagnóstico ao planejamento correto da

De caráter multidisciplinar, esse curso foi pensado para

prótese, passando pelo plano de tratamento, sequência

capacitar o Cirurgião-Dentista - com ou sem experiência

de terapias e técnicas protéticas, e discussões acerca dos

em cirurgias ou prótese – a planejar os casos clínicos

objetivos e limitações.

de implantodontia e prótese sobre implante de acordo
com as possibilidades de cada técnica e para atender as

CIRURGIA ORAL MENOR

expectativas do paciente. O profissional vai receber uma

Coordenação: Dr. Ítalo Nogiri Filho, Especialista e Mestre

formação atualizada dos sistemas de implante e suas

em Periodontia

possibilidades: do planejamento até a execução dos casos

Carga horária: 180 horas

em clínica, poderá lançar mão de recursos de software

Início: março de 2021

sobre tomografias, hands-on de treinamentos cirúrgicos

Periodicidade: quinzenal

e protéticos. O planejamento integrado entre a prótese e
a cirurgia, e até mesmo outras especialidades que sejam

A possibilidade da prática clínica é o grande diferencial

necessárias, possibilita que o paciente e os profissionais

desse curso que tem como objetivo capacitar o Cirurgião-

saibam antecipadamente quais são as limitações e o

Dentista a diagnosticar, planejar, executar e tratar

prognóstico do caso a ser alcançado. Todo curso é

complicações de cirurgia oral menor como extração de

focado no resultado clínico, longevidade, previsibilidade

siso, patologias, além de apresentar uma introdução a

e reprodutibilidade, e revisa conteúdos e conceitos

implantodontia. Diferente de outros cursos mais teóricos

essenciais para o sucesso do tratamento. Este curso foi

e demonstrativos, essa formação visa um treinamento

criado pela UNIABO-PR em 1999 e durante mais de duas

efetivo para o aluno com a prática clínica e de cirurgia oral
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Cursos

menor em pacientes, e ainda cirurgias demonstrativas em
implantodontia e periodontia.

HABILITAÇÃO

2º semestre de 2021

OZONIOTERAPIA COM VENOPUNÇÃO E
IPRF
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia,
Especialista em CTBMF, Harmonização Orofacial, Ortodontia
e Implantodontia; habilitado em Ozonioterapia & Venopunção
Carga horária: 32 horas
Habilitar o Cirurgião-Dentista a trabalhar com as possíveis
aplicações do ozônio, bastante utilizado nas especialidades da
Odontologia e na harmonização orofacial. O curso permite credenciar o aluno à Venopunção e IPRF, procedimentos que as-

ATUALIZAÇÃO
DTM E DOR OROFACIAL
Coordenação: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em Odontologia,
Mestre em Ciências da Saúde e Especialista em DTM e DOF
Carga horária: 48 horas
Início: maio de 2021

sociados ao ozônio apresentam resultados surpreendentes - já
amplamente utilizado no exterior, mas uma novidade ainda no
Brasil. A capacitação proporciona o embasamento científico e
clínico das corretas indicações e a utilização segura da Ozonioterapia, que potencializa processos de cicatrização, demonstrando potente efeito bactericida, analgésico e anti-inflamatório, melhorando a resposta imunológica dos pacientes.

Periodicidade: mensal
Por meio de aulas teóricas e práticas clínicas com pacientes,
esse curso capacita o Cirurgião-Dentista para o diagnóstico e
tratamento das dores orofaciais e DTM baseado em evidências
científicas. As aulas teóricas abordam a diagnóstico clínico das
DTM, aspectos farmacológicos e placas oclusais, entre outros.

CAPACITAÇÃO
TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO
FACIAL
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia,
Especialista em Harmonização Orofacial e pioneiro em cursos
de HOF no Brasil.
Carga horária: 20 horas
Data: março de 2021

CURSOS RÁPIDOS
FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA
PROFISSIONAL
Coordenação: Dr. Oscar Fernando Machuca, Mestre em
Ortodontia
Carga horária: 16 horas
Data: abril de 2021
Seja com uma máquina fotográfica profissional ou com um celular
(Smartphone) na mão, esse curso vai capacitar o Cirurgião Dentista a produzir Fotografia Odontológica Digital, edição, e ainda a
aprender funções e técnicas fotográficas em Odontologia e prótese laboratorial. O curso também ensina como realizar protocolos fotográficos, a se comunicar com laboratório para trabalhos
protéticos e a produção de fotografia artística.

Coordenado pela referência mundial no assunto de Harmonização Facial, a capacitação conta com corpo docente formado por profissionais de renome internacional. Tem o objetivo
de apresentar um protocolo seguro para casos clínicos com
orientações e demonstrações em pacientes e ainda prevê o

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

estudo da anatomia topográfica e funcional, tipos de preenche-

Carga horária: 12 horas

dores, técnicas e indicações funcionais e estéticas.

Data: 1º semestre de 2021
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Cursos

Do planejamento à cimentação, o curso capacita o profissional

Data: junho de 2021

para a aplicação das mais modernas e diferentes técnicas com

Com essa formação, o Cirurgião-Dentista será qualificado para

laminados cerâmicos (lentes, facetas e fragmentos). A formação

indicar, confeccionar e ajustar placas oclusais para o manejo do

aborda o planejamento, indicações, limitações, vantagens e

bruxismo do sono e das disfunções temporomandibulares. O

desvantagens de cada modalidade.

curso inclui demonstração clínica e oferece material atualizado

RESINA COMPOSTA EM DENTES
ANTERIORES – UMA OPÇÃO SUPER VIÁVEL
EM UM MUNDO CERÂMICO

e fundamentado nas recentes pesquisas científicas.

Carga horária: 14 horas

AVANÇOS TECNOLÓGICOS NA
ENDODONTIA – INSTRUMENTAÇÃO
ROTATÓRIA E RECIPROCANTE,
BIOCERÂMICOS E SISTEMAS DE
IRRIGAÇÃO

Data: 1º semestre de 2021

Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck, Mestre e Doutor

As restaurações em resina composta são procedimentos

em Endodontia

que ganham, cada vez mais, excelência e naturalidade para

Carga horária: 16 horas

a resolução estética de problemas clínicos. No curso, o

Data: março de 2021

profissional será capacitado para aplicar as diferentes

O curso representa uma excelente oportunidade para

técnicas com resina composta em dentes anteriores, desde

aprender as novas tecnologias utilizadas na Endodontia.

o planejamento ao polimento.

Na programação, está previsto utilizar novos sistemas

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

para otimizar a limpeza e desinfecção do sistema de canais

PLACAS OCLUSAIS: DA INDICAÇÃO
AO AJUSTE

radiculares, bem como a indicação de materiais biocerâ-

Coordenação: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em Odontologia,

contato com novas técnicas de instrumentação rotatória

Mestre em Ciências da Saúde e Especialista em DTM e DOF
Carga horária: 8 horas

micos no dia a dia da prática endodôntica. O aluno terá
e reciprocante para facilitar o tratamento endodôntico.
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SUSTENTABILIDADE

Você já realizou
o cadastro no
SINIR?

Nova norma determina
que todos os envios
de resíduos devem ser
registrados em plataforma
do governo

Em junho de 2020, o governo brasileiro editou a Portaria 280,
que traz uma nova exigência para os geradores de resíduos

Isso é novo!

para fins de segurança e legalidade das ações necessárias

Paciente autista ganha App com dicas de
saúde bucal

no gerenciamento dos resíduos.

Todo profissional de Odontologia sabe que cada abordagem

Todos os geradores de resíduos, incluindo as clínicas odon-

e tratamento apresentam uma peculiaridade. Algumas sín-

tológicas e entidades escola como a UNIABO-PR, precisam

dromes e transtornos podem tornar o paciente refratário ao

realizar cadastro na plataforma de MTR eletrônica do Siste-

tratamento. Pensando em auxiliar pacientes infantis que têm

ma Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos

TEA (Transtorno do Espectro Autista), a cirurgiã-dentista

Sólidos - SINIR ( http://mtr.sinir.gov.br/#/primeiro ). O SINIR

Adriana Zink criou o App Vamos ao Dentista?, que incentiva

é um dos Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Só-

a visita ao consultório e a higiene bucal. O aplicativo mos-

lidos.

tra imagens reais de crianças em tarefas usuais no consul-

Em vigor desde 2 de janeiro, a nova norma determina que to-

tório, com narração e explicação das situações que podem

dos os envios de resíduos devem ser lançados na plataforma

ser encontradas durante o desafio de ir, pela primeira vez

do Governo Federal sob pena de parada do veículo e devo-

ao consultório para um tratamento. O app, que teve origem

lução do resíduo até que seja regularizado. Para o Cirurgião-

na tese de doutorado da Cirurgiã-Dentista, é gratuito e está

Dentista. é importante que a empresa que faça o manejo de

disponível no sistema IOS em português, inglês e espanhol.

no país. O cumprimento desta exigência deve ser rigoroso

resíduos químicos, infectantes e perfurocortantes do seu
consultório seja idônea para que todos os requisitos sejam
cumpridos.
Água
Com o objetivo de conseguir a Carta de Anuência da Sanepar – documento necessário para o funcionamento de todas
as operações geradoras de esgoto - a ABO-PR implantou
um sistema de tratamento de efluentes. Agora, os resíduos
líquidos gerados na sede da entidade recebem tratamento
com hipoclorito para não produzir danos à rede coletora, às
estações de tratamento de água e ao meio ambiente.
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ARTIGO

Pandemia facilitou a aposentadoria
especial para Cirurgiões-Dentistas
Por *Thaissa Taques
Assim como o município de Curitiba incluiu, acertadamente,
os Cirurgiões-Dentistas na lista de prioridades da primeira
fase de vacinação contra a Covid-19, o INSS precisa sedimentar seu direito à aposentadoria, sem tanta burocracia,
demora e dificuldade.
Devemos instruir os pedidos de aposentadoria com o máximo de documentos que comprovem, ano a ano, essa exposição - não se pode deixar de juntar documentos exigidos
pela legislação. O que o INSS precisa entender é que, em
seu trabalho diário, os profissionais da Odontologia atendem
pessoas que podem ter patologias como H1N1, HIV, hepatite,
tuberculose, entre muitas outras doenças silenciosas, e não
se pode fazer um teste sanguíneo antes de cada atendimen-

Há praticamente um ano convivendo com uma assustadora pandemia que acarretou a morte de pessoas nos quatro cantos do mundo, passamos a entender, de forma mais
clara, que o trabalho com agentes biológicos expõe os Cirurgiões-Dentistas diariamente as mais diversas doenças
infectocontagiosas. E é exatamente isso que gera o direito
a buscarem sua aposentadoria após 25 anos de trabalho
na área. Ou seja, hoje ficou comprovado que não existe EPI
completamente eficaz para proteção dos profissionais de
saúde.
Estamos em um momento em que aqueles que têm direi-

“

Temos com o
coronavírus a
oportunidade de
compreender a rotina
dos profissionais
de saúde, o risco
iminente, diário e
ininterrupto. Esse
vírus deve fortalecer,
de uma vez por todas,
o entendimento do
INSS e dos Tribunais
de que nenhum EPI é
completamente eficaz e
que esta exposição gera
o efetivo direito

to para saber do risco de infecção. Muito pelo contrário,
caso isso ocorresse, sofreriam ações de indenização.
Temos com o coronavírus a
oportunidade de compreender a rotina dos profissionais
de saúde, o risco iminente,
diário e ininterrupto.

Esse

vírus deve fortalecer, de
uma vez por todas, o entendimento do INSS e dos Tribunais de que nenhum EPI é
completamente eficaz e que

to devem requerer suas aposentadorias, pois devemos de-

esta exposição gera o efeti-

monstrar ao INSS e ao próprio Judiciário o risco diário vi-

vo direito.

venciado por esses profissionais.

O momento é de conscientização e de movimento, os pro-

A pandemia escancara os perigos enfrentados, não há como

fissionais devem saber que têm o direito a aposentadorias

divorciar a Odontologia do risco, diante de tudo o que foi de-

benéficas e com tempo menor (25 anos), muitas vezes, se-

monstrado mundialmente neste último ano. Não é mais acei-

quer precisam cumprir idade mínima. E aqueles que estão se

tável tamanho questionamento e dificuldade na concessão

aposentando devem saber que têm o direito a revisões para

da aposentadoria pelo INSS.

aumentar o valor que recebem. A melhor forma de reconhe-

É fato que o Cirurgião-Dentista está diretamente exposto,

cimento desta profissão é garantir que seus direitos sejam

devido ao contato frequente com a boca do paciente, saliva

respeitados!

e sangue. Esta profissão não permite que o paciente esteja
de máscara.

*Advogada, Especialista em Direito Previdenciário.
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IMPOSTO DE RENDA

Chegou a hora de declarar o IRPF 2021
Para não ter problemas com a malha fina, Cirurgião-Dentista deve
realizar planejamento financeiro anual e organizar livro-caixa

Todo ano é a mesma coisa. Entre os meses de março e abril,

preencher as informações com cuidado, além de optar

quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 precisa

pela declaração simplificada ou completa. Quem optar pela

prestar contas ao Fisco. O contribuinte tem o prazo de 60

simplificada - cujo valor limite é de R$ 16.754,34 – terá direito

dias para apresentar a declaração do Imposto de Renda 2021,

a uma dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis.

ano-base 2020. E quem não fizer a declaração ou entregá-

Se a despesa for superior a esse valor, a orientação é optar

la fora do prazo pagará uma multa de, no mínimo, R$ 165,74

pela declaração completa. “Depois que concluir o processo,

– já o valor máximo será correspondente a 20% do imposto

é muito importante conferir o processamento da declaração,

devido.

para verificar se precisará fazer algum tipo de retificação.”

No caso do profissional da Odontologia autônomo, que
possui um consultório particular e, como pessoa física, emite
recibos das prestações de serviços, terá a renda tributada de
acordo com a tabela de Imposto de Renda Pessoa Física, que
pode variar de isento a 27,5 %. “Boa parte dos CirurgiõesDentistas trabalha com o livro-caixa, onde são lançadas todas
as despesas dedutíveis, como pagamento de funcionários,
IPTU, aluguel, condomínio, água, energia elétrica, telefone,
dentre outras. O programa do IRPF faz o cálculo do
rendimento total bruto menos as despesas dedutíveis”,
explica o contador João Antônio Pfaffenzeller.
A declaração deve informar os dados sobre aplicações
financeiras, despesas (saúde, educação), receitas e variação
patrimonial (compra e venda de bens móveis e imóveis)
referente ao ano de 2020. “É bem importante o profissional se
organizar, ao longo do ano, para não ter problemas com a malha
fina. Ter controle de todas as receitas, já deixar selecionados
os recibos e pagamentos, recolher corretamente a DARF
(a partir do Carnê Leão) e a contribuição previdenciária, e
manter o livro-caixa atualizado”, alerta o contador.
Com todos os documentos em mãos, é preciso baixar o
Programa Gerador da Declaração (IRPF), no site da Receita,
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Preenchimento só via on-line
Para quem usa o Carnê-Leão, importante estar atento à
mudança anunciada pela Receita Federal. A partir deste
ano, os contribuintes que utilizam essa modalidade para
recolhimento do imposto de renda deverão fazer o
preenchimento via Carnê-Leão Web, diretamente no site
da Receita, e não mais por software. Isso significa que essa
operação precisa ser realizada mensalmente, sempre até o
último dia útil do mês subsequente ao recebimento.
Dentre as vantagens dessa mudança, está a facilidade do
usuário acessar o serviço a partir de um navegador atual
(móvel ou para desktop). Ainda são aguardadas novidades no
serviço até o fim do ano, como uma nova ferramenta para
exportação de dados para serem incluídos na declaração de
imposto de renda de 2022 (DIRPF 2022).
O Carnê-Leão 2021 deve ser acessado via Portal e-CAC,
que é a central de atendimento virtual da Receita Federal.
É necessário informar CPF, código de acesso e senha com
certificado digital. O caminho para acessar o Carnê Leão
é:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/loginl
-> E-CAC -> através do serviço Meu Imposto de Renda Declarações - Acessar opção Carnê-Leão .

Parcerias

CRO-PR atua em benefício da Classe e amplia prestação de serviços on-line.
Apesar do momento especial que estamos
vivendo, o CRO-PR continua avançando na defesa da
Odontologia.
Desde o início da pandemia, o Conselho buscou a
proteção dos proﬁssionais, indicando procedimentos
de biossegurança, linhas de crédito com maiores
vantagens para a classe, acompanhando de perto as
diretivas das entidades da linha de frente do combate à
COVID 19.
Com o projeto CRO-PR Digital, foram digitalizados
os prontuários dos inscritos e em junho foi implantado
um novo sistema informacional, que já permitiu um
aumento nos serviços prestados pelo portal e que
ainda serão ampliados em 2021.
Antes da chegada da vacina, o CRO-PR oﬁciou os
municípios do Estado para que fossem garantidas as
prerrogativas de atividade essencial que resultaram na
inclusão dos proﬁssionais da Odontologia nos grupos
prioritários.
Este ano o CRO-PR intensiﬁcará os serviços

prestados de forma digital e iniciará uma nova fase de
integração com a produção de conteúdo de interesse
dos proﬁssionais, fundamentado na atualização
proﬁssional e temas de interesse dos inscritos.

foto: @lapolinnario

SOEPAR / INFORMATIVO

SEM ALARMISMO. GOVERNO FEDERAL
RESPONDE SOBRE CONGELAMENTO
DOS PREÇOS DOS EPIS

Pedido foi feito em janeiro deste ano, via ofício, pela
FNO e seus associados
Nos últimos 12 meses temos acompanhado grandes oscilações nos valores dos
itens de EPIs, em especial os de uso diário
nas clínicas Odontológicas. O Soepar entende a sensibilidade do tema e já tomou medidas cabíveis sobre. Mas, neste momento tão
delicado de pandemia e vulnerabilidade das

pessoas, não podemos nos prevalecer com a
propagandas polêmicas e falsas promessas.
No dia 12/01/21 a Federação Nacional
dos Odontologista, representando as entidades odontológicas associadas ao exemplo do
Soepar, enviou um oficio ao Presidente da
República sobre as altas exorbitantes nos
preços dos equipamentos de proteção individual. No documento, além da denúncia,
solicitava uma regulação com congelamento
dos preços dos EPIs.
No ínio de fevereiro veio a resposta

Acompanhe os canais do CRO-PR.
Juntos somos mais fortes.

do Presidente Bolsonaro via Subsecretaria
de Advocacia da Concorrência. Em ofício, o
órgão verificou e discriminou uma série de
questões que impedem a aplicação de tal
regulação. Também foi ressaltado o cenário atual desfavorável: com desvalorização
cambial e restrição ao acesso aos EPIs ou
insumos para a fabricação deles por conta
do aumento repentino na demanda mundial.
Tal controle por parte do estado poderia, segundo o governo federal, resultar em maior
dificuldade ao acesso destes equipamentos.
O Soepar é sensível à estas questões
e trabalha para atender as demandas dos
Cirurgiões-dentistas, mas seguindo as medidas cabíveis e sem alarmismo.
Acesse o link http://abre.ai/oficioepis
e confira a matéria na íntegra, bem como o
ofício enviado ao presidente da república e a
sua resposta.
Estamos juntos.
Fonte: Asscom Soepar e FNO
Informativo Soepar - soepar.org.br - @soeparoficial
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Aprimore a sua carreira profissional com a
UNIABO-PR. Faça a sua inscrição!
Especialização:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortodontia
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

Aperfeiçoamento:
•
•
•
•
•
•

Endodontia
Implante e Prótese sobre Implante – Fases Cirúrgica e Protética
Ortodontia Avançada, Ancoragem Esquelética e Alinhadores (Tratamentos Híbridos)
Cirurgia Oral Menor
Técnicas de enxertos ósseos e gengivais – preparatório à reabilitação de implantes:
Fases Cirúrgica e Protética
Prótese Dentária

Atualização:
•

DTM e Dor Orofacial

Habilitação:
•

Ozonioterapia com Venopunção e IPRF

Capacitação:
•

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

uniabocursos@abopr.org.br
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