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Cirurgiões-dentistas de Teresina
recebem reajuste de 17,5%

Veja ainda:
CRO/PI comemora Dia do
Cirurgião-Dentista em
várias cidades do Piauí.
Além da capital Teresina, os
municípios de Parnaíba, Picos,
Piripiri, Oeiras, São Raimundo
Nonato e Floriano receberam
as atividades comemorativas
em homenagem aos
cirurgiões-dentistas. Pág. 03

Pedido de reajuste
salarial dos
profissionais de José
de Freitas.
Juiz da Comarca de José
de Freitas aceita pedido
do SOEPI para reajuste
salarial dos cirurgiõesdentistas do município.
Pág. 17

Fiscalizações contribuem
para melhoria
da qualidade do
atendimento em saúde
bucal.
Consultórios odontológicos
mais de 60 municípios do
Piauí foram vistoriados pela
equipe de fiscalização do
CRO/PI em 2017. Pág. 18

CRO/PI comemora criação
da Frente Parlamentar da
Odontologia.
A Frente Parlamentar da
Odontologia é criada com
objetivo de apoiar e defender os
ideais dos cirurgiões dentistas
e da Odontologia. Quase 400
deputados federais apoiaram a
criação do grupo. Pág. 19
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A valorização da Odontologia no Brasil já é realidade

C

hegamos à reta final de mais um ano com novas
conquistas para os profissionais da Odontologia. O
Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO/
PI) está sempre buscando contribuir para a valorização do
cirurgião-dentista com compromisso e ética, por meio
da fiscalização de consultórios odontológicos em todo
o Estado do Piauí. Somente este ano, percorremos mais
de 60 municípios e vistoriamos dezenas de consultórios
odontológicos para garantir condições estruturais
adequadas e profissionais devidamente capacitados e
registrados junto ao Conselho. Até o final do ano nossos
fiscais cumpriram todo o cronograma de fiscalizações.
O CRO/PI atua em parceria com outras entidades, como
o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Piauí.
Estamos trabalhando de forma conjunta acompanhando
ações trabalhistas como reajustes salariais, adicional de
insalubridade e aposentadoria. Processos de adicional
de insalubridade já foram realizados em todos os 224
municípios do Piauí e somente em 2017, 18 cirurgiõesdentistas foram comtemplados com o benefício.
Também somos responsáveis pelos aumentos salariais
dos cirurgiões-dentistas de Teresina e José de Freitas este
ano. Continuaremos lutando para que as gestões públicas
atendam todos os direitos básicos da categoria.
Precisamos destacar o esforço conjunto do CRO/PI e SOEPI
para a construção da colônia de férias que promoverá bons
momentos de lazer para nossos associados e está quase
pronta. Também nos esforçamos para oferecer aos nossos
filiados diversos benefícios por meio da assinatura de
convênios para que todos possam usufruir de descontos
em restaurantes, escola de idiomas, academia, serviços

automotivos, dentre outros.
O Projeto Dentista Empreendedor
realizou no ano de 2017
atividades em Teresina e Parnaíba,
oferecendo
orientações
e
suporte, por meio de palestras,
aos profissionais que possuem
consultórios próprios ou trabalham
em parceria.
Também é importante ressaltar a atuação exemplar da
Comissão de Ética, que no ano de 2017, realizou mais
de 50 audiências, muitas provenientes de denúncias
recebidas pela Comissão sempre de forma sigilosa.
Este ano também ajudamos a realizar um evento
grandioso: o 7° Congresso Internacional de Odontologia
do Piauí, que recebeu mais de 2 mil profissionais e
estudantes e contou com a presença de renomados
palestrantes
Mais de 278 mil profissionais que zelam pela saúde bucal
no Brasil agora poderão ser representados pela Frente
Parlamentar da Odontologia. A Frente Parlamentar
apoiará e defenderá os ideais dos cirurgiões-dentistas
e da Odontologia, representados pelos profissionais,
conselhos federal e regional, representações sindicais e
instituições civis da categoria.
O CRO/PI segue apoiando os interesses do profissional
da Odontologia sempre baseado no compromisso e na
ética. O CRO é de todos.
Leonardo Sá
Presidente CRO/PI

Cirurgiões-dentistas são beneficiados por meio de convênios
Sempre em busca de benefícios para seus filiados, o Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO/PI) fechou parcerias com diversas empresas durante o ano
EXPEDIENTE
de 2017.
Confira a lista de parcerias firmadas em 2017:
Restaurante Naturalmente - desconto de 10% em almoço
Sponja Lava Jato - descontos em lavagem simples e completa
Boxsaúde.com - dois cupons com desconto de 10% por mês para cada filiado
Cacique Pneus - descontos de 10% em autopeças e lubrificantes; 15% em
serviços e 5% em pneus e baterias.
Academia Ricardo Paraguassu - descontos de 20% nas atividades físicas
Ótica Aótica - 20% de desconto (Boleto/Carnê); 30% (compras no cartão de
crédito); 40% de desconto (Compras à vista);
Wise Up - Oferta ampla de desconto de 35%, sendo 15% nas mensalidades e
20% nos pagamentos até o dia 5 de cada mês. O desconto na compra do material
escolar é de 20% à vista ou cheque para 30 dias.
Green Car The - 14% de descontos nos serviços de higienização ecológica interna e externa, enceramento técnico no formato Delivery.
Renault Via Paris - Descontos oferecidos pela concessionária aos filiados.
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Profissionais de Parnaíba comemoram mês do
cirurgião-dentista com programação especial

O

Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO/PI) e o
Sindicato dos Odontologistas do
Estado do Piauí (SOEPI), por meio
da Delegacia de Parnaíba, promoveram diversas atividades no município, em alusão ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia
25 de outubro.
Além de uma jantar especial para
homenagear os cirurgiões-den-

tistas de Parnaíba, a programação
também incluiu a campanha de
doação de sangue “Odontologia
por amor” e o Projeto Sorriso vai à
Praça, com orientações e distribuição de kits e realização de exames
para a população. A programação
encerrou com o I Encontro de ASB
e TSB do Norte do Piauí, que contou com a presença de mais de 30
auxiliares de saúde bucal e técni-

cos em saúde bucal. Na ocasião,
um minicurso sobre biossegurança foi ministrado pela Dra. Allane
Benício, que tratou sobre normas
técnicas que visam o controle de
infecção nos consultórios e clínicas odontológicas.
O SOEPI e o CRO agradecem o
apoio Dra. Allane Samara, que foi
imprescindível para realização das
comemorações.
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CRO/PI comemora o Dia
Nacional do Dentista com
grande festa em Teresina

A

Festa do Dentista 2017, organizada pelo Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO/PI), em parceria com o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Piauí (SOEPI) proporcionou uma noite especial para os
profissionais da categoria, no Finess Buffet. Em mais uma edição do evento,
o clima foi de confraternização com sorteio de brindes e muita música boa.
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Festa do Dentista 2017
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Festa do Dentista em Floriano

E

m Floriano, os cirurgiões-dentistas foram recepcionados no Garoto Park Hotel com atração musical e
brindes. A festa foi promovida pelo Conselho Regional de Odontologia do Piauí e o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Piauí (SOEPI) que agradecem o apoio do Dr. Antônio Francisco e da Dra. Vilma Neiva.
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Picos recebe atividades em
homenagem ao cirurgião-dentista
N

o interior do Estado, as festas em homenagens ao cirurgião-dentista foram marcadas
por muita animação e premiações. Em Picos, o jantar especial aconteceu no Restaurante Galeteria & Chopperia. O Conselho Regional de Odontologia do Piauí e o Sindicato dos
Odontologistas do Estado do Piauí (SOEPI) agradecem o apoio da Dra. Marta Leal.
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Festa do Dentista em
São Raimundo Nonato
S

ão Raimundo Nonato é mais uma das cidades que recebeu a festa especial em homenagem ao cirurgião-dentista promovida pelo CRO/PI e pelo SOEPI. A comemoração
reuniu os profissionais no Manga Rosa Bar.
O Conselho Regional de Odontologia do Piauí e o Sindicato dos Odontologistas do Estado
do Piauí (SOEPI) agradecem o apoio do Dr. Robson Barreto para realização do evento.
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Festa do Dentista em Piripiri
O

s cirurgiões-dentistas da cidade de Piripiri festejaram o Dia do Dentista
com um jantar especial na Churrascaria Chico Jovem. A festa foi promovida pelo Conselho Regional de Odontologia do Piauí e o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Piauí (SOEPI) que agradecem o apoio da Dra. Nazaré Lins.
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Cirurgiões-dentistas de Oeiras
são homenageados
O

s cirurgiões-dentistas do município de Oeiras foram recepcionados com
jantar no Restaurante Coqueiro Verde, com apresentação musical e homenagens. O Conselho Regional de Odontologia do Piauí e o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Piauí (SOEPI) agradecem o apoio do Dr. Francisco Xavier.
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Cirurgiões-dentistas de Teresina
recebem reajuste de 17,5%

A

parceria entre o
Conselho Regional de Odontologia
do Piauí (CRO/PI) e o
Sindicato dos Odontologistas do Estado
do Piauí (SOEPI) traz
diversos benefícios
aos
profissionais
da Odontologia. As
ações trabalhistas em
prol de melhores salários e condições de
trabalho são acompanhadas de perto
pelas entidades.
Uma destas ações resultou
no reajuste salarial de centenas
de cirurgiões-dentistas de Teresina. A Fundação Municipal de
Saúde (FMS) cumpriu o acordo
com o SOEPI e concedeu os
reajustes salariais dos cirurgiões-dentistas da Prefeitura de
Teresina. Cerca de 300 cirurgiões-dentistas receberam a última parcela do reajuste salarial
concedido pela FMS. O projeto

de reajuste encaminhado pelo
SOEPI foi aprovado e começou
a ser pago em agosto de 2014,
dividido em parcelas anuais de
aumentos que variam de 10% a
17,5%.
Para o presidente do CRO/PI,
Leonardo Sá, a parceria entre o
CRO/PI e o SOEPI fortalece ainda mais a luta pela valorização
da Odontologia no Piauí. “Nossa
parceria com o SOEPI vem resul-

tando em conquistas
importantes para os
cirurgiões-dentistas,
como o adicional de
insalubridade, pagamento do FGTS, reajuste salarial dentre
outras”, explica.
De acordo com o
presidente do SOEPI,
Sérgio Pires, o cumprimento do reajuste
salarial é uma vitória
para os cirurgiõesdentistas servidores
municipais. “Negociamos o reajuste salarial junto
à Fundação Municipal de Teresina, de modo que, centenas
de cirurgiões-dentistas fossem
beneficiados com melhores
condições salariais. Continuaremos lutando, com o apoio do
CRO/PI, também por melhores
condições de trabalho sempre
fiscalizando a atuação das gestões municipais em relação à
categoria”, pontua.

TJ-PI aprova pedido de reajuste salarial do SOEPI
para cirurgiões-dentistas de José de Freitas

O

juiz de Direito da Vara
Única da Comarca José
de Freitas julgou procedente o pedido do SOEPI para
a revisão anual dos vencimentos dos cirurgiões-dentistas do município pela
Prefeitura. Os profissionais
estavam há cinco anos sem
reajuste salarial, portanto, o
juiz determinou que os sa-

lários não devem ser menores que a inflação acumulada em cinco anos.
De acordo com o advogado do Sindicato, Dr. Mariano Lopes, o artigo 37 da
Constituição Federal assegura a revisão geral anual,
sempre na mesma data e
sem distinção de índices,
no entanto, Estados e Mu-

nicípios descumprem a lei.
“A Constituição Federal prevê que todo servidor tenha
direito ao reajuste anual, no
entanto, Municípios e Estados não criam a lei que dispõe sobre o aumento. Dessa forma, entramos com o
pedido no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que
foi aceito”, explica.
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Fiscalizações contribuem para melhoria da
qualidade do atendimento em saúde bucal

D

esde o início do ano de
2017 até o mês de novembro, quase 70 municípios
de todas as regiões do Piauí
foram visitados pela equipe
de fiscalização do CRO/PI. Os
fiscais avaliaram as condições
dos consultórios e notificaram
os que não estavam de acordo
com as normas estabelecidas.
As principais irregularidades
encontradas incluem as condições estruturais que rompem
a Biossegurança; profissionais
e estabelecimentos sem registro no CROPI; exercício ilegal
da profissão; e infrações éticas
relacionadas à publicidade de
procedimentos e estabelecimentos. O trabalho de fiscalização resultou em consultórios reformados e profissionais
devidamente capacitados.

Operação em Teresina

U

ma ação conjunta entre a Polícia e o Conselho Regional de Odontologia (CRO/PI) resultou
na prisão de falso dentista
e quadrilha no centro de
Teresina. A prisão aconteceu após a equipe de fis-

Municípios vistoriados em 2017
1- Água Branca
2- Colônia do Piauí
3- Oeiras
4- Tanque do Piauí
5- Parnaíba
6- Campo Maior
7- Teresina
8- Nazária
9- Barras
10- Picos
11- Altos
12- Amarante
13- Lagoinha do Piauí
14- Castelo do Piauí
15- Redenção do Gurguéia
16- Campo Largo do
Piauí
17- Porto
18- São João da Fronteira
19- José de Freitas
20- Santa Rosa do Piauí
21- São João da Varjota
22- Piracuruca

18

23- Barras
24- Cajazeiras do Piauí
25- União
26- Simplício Mendes
27- São Raimundo Nonato
28- Cocal de Telha
29- Angical do Piauí
30- Santo Antônio dos
Milagres
31- São Gonçalo do Piauí
32- Juazeiro do Piauí
33- Sussuapara
34- Bocaina
35- São João da Canabrava
36- São Luís do Piauí
37- São José do Piauí
38- Santana do Piauí
39- Marcolândia
40- Caldeirão Grande
41- Alegrete do Piauí
42- Belém do Piauí
43- Padre Marcos
44- Campo Grande do Piauí
45- Francisco Macedo

46- Geminiano
47- Novo Santo Antônio
48- Coivaras
49- Alto Longá
50- São Feliz do Piauí
51- Santa Cruz dos Milagres
52- São João da Serra
53- São Miguel da Baixa
Grande
54- Pau D’arco do Piauí
55- Beneditinos
56- Fronteiras
57- Vila Nova do Piauí
58- São Julião
59- Ilha Grande
60- Cajueiro da Praia
61- Caraúbas
62- Caxingó
63- Lagoa Alegre
64- Prata do Piauí
65- Miguel Leão
66- Olho D’água do Piauí
67- Agricolândia

calização do CRO/PI receber denúncia de que uma
quadrilha atuava de forma
irregular com a manutenção e venda de produtos
odontológicos na Praça da
Bandeira, no Centro de Teresina.

Municípios em
processo de
adequação
• Barras
• Juazeiro do Piauí
• São João da Fronteira
• São João da Varjota
• Cajazeiras do Piauí
• Colônia do Piauí
• Oeiras
• Santo Antônio dos Milagres
• São Gonçalo do Piauí
• Angical
• São Julião
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CRO/PI comemora criação da Frente
Parlamentar da Odontologia

C

om o objetivo de apoiar e defender
os ideais dos cirurgiões dentistas e da
Odontologia, representados pelos profissionais, conselhos federal e regional, representações sindicais e instituições civis da categoria, a Frente Parlamentar da Odontologia
foi criada na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Para o presidente do Conselho Regional de
Odontologia do Piauí (CRO/PI), Leonardo Sá,
a criação da Frente é um passo importante
para o crescimento da Odontologia no país.
“A Frente Parlamentar representa o reconhecimento da importância da Odontologia
para saúde da população brasileira, uma vez
que, recebemos o apoio de mais de 300 deputados federais”, afirma.

Deputados federais
do Piauí que
apoiaram a criação da
Frente Parlamentar
da Odontologia
Deputado Rodrigo Martins (PSB)
Deputado Assis Carvalho (PT)
Deputado Átila Lira (PSB)
Deputada Iracema Portella (PP)
Deputado Júlio César (PSD)
Deputado Maia Filho (Mainha) (PP)
Deputado Silas Freire (Podemos)

Deputado Rodrigo Martins

“Com meu apoio e de mais 335 deputados federais, a Frente Parlamentar da Odontologia foi
lançada oficialmente, na Câmara Federal, com o intuito de lutar e apoiar iniciativas que valorizem
a nossa profissão. A ideia é fazer um levantamento dos projetos e propostas que tramitam na Casa
que contemplam a categoria e agilizar as votações. Como dentista de formação, sempre lutei por
uma Odontologia forte e unida, e nesta oportunidade não será diferente”.

Deputado Átila Lira

“Acho importante discutir a saúde bucal. As políticas governamentais, sobretudo estaduais,
sempre foram secundárias. A Frente Parlamentar da Odontologia irá melhorar as condições de
trabalho e a saúde bucal da população brasileira”.

Deputada Iracema Portella

“Tenho a honra e a satisfação de fazer parte dessa Frente Parlamentar da Odontologia, que
procurará atuar em estreita parceria com a sociedade civil e o Conselho Federal de Odontologia. A
Frente tem, entre suas missões, lutar pelo atendimento odontológico mais acessível à população
e na defesa da atuação dos mais de 500 mil dentistas e técnicos de Odontologia do Brasil. Com
certeza, será um instrumento valioso na batalha pelos direitos de todos os brasileiros a ter mais
saúde e qualidade de vida”.

Deputado Maia Filho (Mainha)
“É com muita satisfação que ingressei
na Frente Parlamentar da Odontologia,
criada recentemente para discutir e votar
matérias na Câmara Federal que ajudem
a instituir políticas de saúde bucal e a
valorizar os profissionais da Odontologia. Ou seja, a criação da Frente abre
perspectivas para ampliar a discussão
dos assuntos de interesse dos dentistas
e da Odontologia como um todo, com
benefícios para os profissionais e a
sociedade. Também dará mais rapidez na
elaboração e tramitação de projetos que
contemplam a categoria, sendo, portanto, um canal de acesso dos dentistas aos
parlamentares e de defesa das demandas
e necessidades desses profissionais e
das entidades que os representam. No
meu caso particular, há um fator que me
traz satisfação especial em participar da
Frente: a minha querida esposa, Celina
Lages, é cirurgiã-dentista”.
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CRO/PI reinaugura
delegacia regional em
Parnaíba

O

Conselho
Regional
de
Odontologia do Piauí (CRO/
PI) reinaugurou sua delegacia no
município de Parnaíba, região
norte do Estado. A Delegacia
do CRO/Parnaíba é representada pela Cirurgiã-dentista Allane
Samara Silva Benício e funciona
no Edifício Santa Isabel, sala 09,
1º andar, localizado na Rua Dr.
João Emílio Falcão Costa, nº 275,

bairro São José.
Para o presidente
do CRO/PI, Leonardo Sá, que esteve
presente na solenidade, a implantação de delegacias no interior do Estado, além
de beneficiar os profissionais,
estará mais próxima também
da sociedade, atuando de forma
mais eficiente contra o exercício

ilegal da profissão. “Estaremos
bem mais próximos dos cirurgiões dentistas dando celeridade
nas suas demandas e iremos
intensificar ainda mais nossas
fiscalizações”, destacou.

CRO/PI e Proerd realizam ação educativa de saúde bucal

C

erca de 140 crianças de baixa renda
participaram de atividades educativas
de saúde bucal do Projeto Sorrindo Legal
no Pelotão Mirim Proerd, desenvolvidas
pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) e o CRO/PI, por
meio da Delegacia Regional de Parnaíba.
A programação do projeto incluiu palestra educativa sobre prevenção, técnica de
escovação, demonstração do uso do fio
dental, distribuição de escovas de dente,
escovação dental supervisionada e aplicação tópica de flúor em gel. As ações
aconteceram no Tiro de Guerra.

Dentista Empreendedor auxilia
profissionais na gestão do próprio negócio

L

ançado oficialmente 2014,
o projeto Dentista Empreendedor é uma realização do
CRO/PI e tem como finalidade
dar suporte técnico de
gestão aos dentistas que
possuem consultórios
próprios ou em parceria
com demais colegas.
Este ano, o projeto aconteceu em Teresina em
parceria com o Banco
do Nordeste, levando
palestrantes renomados
que ofereceram aos par-
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ticipantes noções empreendedoras para discutir e apresentar novos métodos aos
profissionais.

O munício de Parnaíba, por
meio da delegacia do CRO/
PI na região, também recebeu
uma edição do projeto Dentista Empreendedor, com
palestra ministrada pelo
economista José Gutemberg Ferreira dos Santos.
O Conselho segue proporcionando mais conhecimento em busca
da melhor qualidade nos
serviços oferecidos para
população por meio de
seus filiados.
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Comissão de ética realizou mais
de 50 audiências em 2017
A

Comissão de Ética dos
Conselhos
Regionais
de Odontologia atua com o
objetivo de instruir os profissionais sobre como cumprir
o que diz os artigos do Código de Ética Odontológica
(CEO), além de acompanhar
e fiscalizar as atividades em
audiência.
No ano de 2017, foram
mais de 50 audiências de
ética realizadas. Muitas são
provenientes de denúncias
recebidas pela Comissão
sempre de forma sigilosa.
“As denúncias chegam até
a comissão de ética via insa-

tisfação de paciente ou anônima quando relacionada
à infração de colega cirurgião-dentista. As denúncias
são sempre sigilosas, bem
como as audiências de conciliação e instrução”, explica

Leonard Euler, atual presidente da Comissão de Ética
do CRO/PI.

Infrações mais
comuns em 2017
Publicidade irregular,
panfletagem e imagens de
antes e depois representam
cerca de 80% das audiências.
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Informe

Uniplam: um plano de saúde que alia
inovação e tecnologia

C

om rotinas diárias cada vez
mais intensas, os cuidados
com a saúde vêm se tornando
prioridade na vida das pessoas.
Logo, a prevenção, seja por meio
da prática de exercícios físicos, alimentação saudável e a contratação de planos de saúde se torna
fundamental.

Nesse cenário, os planos de saúde
vêm buscado investir em ações
que primem a qualidade de vida
dos seus usuários. Esse é o lema
do Uniplam, que possui como
missão proporcionar saúde e bem
-estar aos seus usuários por meio
da inovação e tecnologia.
Com ampla cobertura em atendi-

mentos de urgência, emergência,
cirurgias, partos e U.T.I, o Uniplam
possui uma vasta rede credenciada e se destaca no mercado pelas suas práticas de sucesso, que
aliam saúde, tecnologia, facilidades e eficiência.
O sócio do plano de saúde, Adalton Sena, conta que a junção da
saúde e tecnologia é o grande diferencial da empresa. “Somos um
plano que vende saúde e bem-estar aos nossos clientes. Queremos
mostrar a eles que são importante
e queremos que se sintam bem
ao nosso lado. Por isso, investimos
tanto em tecnologia, para proporcionar um acompanhamento próximo e efetivo” pontua.
O aplicativo Uniplam é um dos
exemplos do uso da tecnologia
aliada aos planos de saúde. “O aplicativo facilita a vida do cliente, pois
permite o conhecimento sobre os
serviços e evita que ele perca tempo entrando em contato com o
atendimento, uma vez que ele terá
todas as informações necessárias a
um toque”, finaliza Adalton. Além
disso, o Uniplam (uniplam.com.br)
também possui um site moderno
com as informações que os beneficiários precisam.

Uniplam Saúde

U

m projeto do Uniplam voltado ao bem-estar e qualidade
de vida dos beneficiários é o Uniplam Saúde. Mensalmente são
realizadas nas empresas que possuem o plano coletivo empresarial, atividades que aliam o físico e
mental. “O principal diferencial do
Uniplam Saúde é a continuidade.
Durante todo o ano, a cada mês,
duas ou três empresas são contempladas com atividades que
valorizam o indivíduo de maneira
global, por completo. Valorizamos
o estar bem física e mentalmente”,
destaca a gerente comercial do
Uniplam, Geisa Coelho.
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SOEPI e CRO/PI levam ações trabalhistas à
justiça em favor dos cirurgiões dentistas

O

CRO/PI e SOEPI sempre
acompanham de perto os
processos de adicional de insalubridade aos cirurgiões dentistas. A assessoria jurídica tem auxiliado os profissionais em prol
de melhorias para a categoria
como piso salarial, promoções e
progressões. O Sindicato possui
ações de adicional de insalubri-

dade em todos os 224 municípios
do estado do Piauí e somente no
ano de 2017 foram conquistadas
18 ações deste tipo.
O Conselho e o Sindicato estiveram em Floriano para tratar
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Os profissionais possuem o PCCS aprovado
por lei na Câmara Municipal de

Vereadores. No entanto, os cirurgiões-dentistas vêm enfrentando
dificuldades para ter o direito assegurado pela gestão do município. Durante reunião, o advogado Mariano Lopes explicou que o
Sindicato, com apoio do CRO-PI,
já ajuizou uma ação na justiça
para exigir o cumprimento da lei
que criou o PCCS.

Sindicato reivindica que cirurgiões dentistas municipais
possam se aposentar aos 25 anos de carreira

O

Sindicato dos Odontologistas do Estado
do Piauí (SOEPI) enviou
um ofício a Fundação
Municipal de Saúde de
Teresina reivindicando a
adequação na Lei Municipal nº 4.211/2011 que
só permite que cirurgiões dentistas em suas
diversas classes e níveis
atinjam o nível máximo
de 35 anos de trabalho.
O Sindicato solicita a FMS
que provoque o poder
Executivo ou Legislativo
Municipal para que os
cirurgiões dentistas do
órgão municipal possam
atingir o último nível de
promoção/progressão
aos 25 anos de serviço.
De acordo com o presidente do SOEPI, Sérgio
Pires, essa reivindicação
é válida, uma vez que, os
profissionais trabalham
em situação de risco e
insalubridade. “A forma
como a lei foi elaborada vai na contra mão da
realidade dos trabalhadores que exercem suas
atividades em condições
insalubres e perigosas.
Por isso, o Sindicato viu
a necessidade de reduzir
o anos de serviço dos cirurgiões-dentistas”, pontuou.

SOEPI cobra medidas de
segurança para Centro de Saúde

O

Sindicato dos Odontologistas
do Estado do Piauí (SOEPI) vem
articulando medidas para proporcionar um ambiente de trabalho
mais seguro para os profissionais de
saúde na capital. Em reunião com
a Fundação Municipal de Saúde de
Teresina, a vice-presidente
do
Sindicato,
Carolina Tavares,
acompanhada da Dra.
Anelis Sobral,
Dra. Silvia Melo,
cirurgiões dentistas e demais
funcionários
do Centro de
Saúde
Deputada Francisca

Trindade, solicitaram mais atenção
quanto à segurança dos profissionais e pacientes no centro de atendimento. O Sindicato apontou e sugeriu medidas que podem diminuir
a sensação de insegurança no serviço de saúde.

Colônia de férias proporcionará
momentos de lazer para os associados

A

colônia de férias para os associados do CRO/PI e do SOEPI já está
em fase de construção. O ambiente
de lazer está localizado na rodovia que
liga Luís Correia a praia do Coqueiro,
próximo ao SESC Praia.
“Essa colônia de férias será um ambiente confortável, ideal para a família
se divertir com tranquilidade. A loca-

lização é de fácil acesso e esperamos
que os trabalhadores aproveitem a
oportunidade”, disse o presidente do
Sindicato dos Odontologistas do Piauí,
Sérgio Pires. A área de 2.500 m² contará com apartamentos com suítes, área
de lazer, piscinas, entre outros espaços.
A previsão é de que até o final do ano
a construção seja finalizada.
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Sede do CRO/PI será ampliada para
melhor atender seus filiados
A

sede do Conselho Regional de Odontologia
do Piauí está sendo ampliada
para oferecer um atendimento mais eficaz aos seus filiados. A conclusão da obra está
prevista para o final
do ano de 2018.
A fachada do auditório e o andar superior já foram reformados e todo o prédio
foi retelhado. A reforma também inclui a
construção de uma
sala para os trabalhos
da Comissão de Ética

e uma sala de arquivo maior.
De acordo com o presidente do CRO/PI, Leonardo
Sá, as mudanças trarão maior
agilidade aos atendimentos.
“Esta reforma nos permitirá

atender todas as solicitações
dos nossos filiados, uma vez
que, contaremos com uma
estrutura adequada com mais
espaço para documentos e
melhor organização”, explica.
Com as salas do
piso superior ampliadas, a sala da presidência e a tesouraria
irão para o andar de
cima onde estarão os
relatórios e serão realizadas as atividades
de fiscalização, como
os planejamentos de
ações.

Acadêmicos de Odontologia
conhecem atividades do CRO/PI
P

eriodicamente, o Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO/PI) recebe a visita de acadêmicos
dos cursos de Odontologia.
A diretoria do Conselho apresenta aos alunos a função e
as atividades realizadas pela
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entidade, como a fiscalização
do exercício profissional e a
supervisão do cumprimento
da legislação do órgão e do
Conselho Federal de Odontologia.
O Código de Ética de Odontologia é apresentado aos fu-

turos profissionais, que têm
a oportunidade de conhecer
os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais
técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam
atividades na área da Odontologia.
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CRO-PI recebe formandos em
jantar no Gran Hotel Arrey
O

s formandos de
Odontologia
da
Faculdade Integral Diferencial (FACID), Universidade Federal do
Piauí (UFPI) e Centro
Universitário Uninovafapi participaram de
um jantar promovido pelo Conselho de
Odontologia do Piauí
(CRO-PI), no Gran Hotel
Arrey.
Na ocasião, os alunos foram recebidos
por membros da diretoria do Conselho; do
Sindicato dos Odontologistas do Estado do
Piauí; da Associação
Brasileira de Cirurgiões-Dentistas Secção
Piauí e Associação Brasileira de Odontologia.
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Plenárias discutem assuntos
de interesse da categoria
A

s plenárias da diretoria
do Conselho Regional de
Odontologia do Piauí (CRO/
PI) garantem o andamento da
gestão, com transparência e
diálogo, para a condução dos
processos regidos pelo Conselho. Durante o ano de 2017, os
cirurgiões dentistas discutiram
assuntos de interesse da categoria.
De acordo com o presidente
do CRO/PI, Leonardo Sá, diversas plenárias foram realizadas
no decorrer do ano de 2017.
“As plenárias são de grande

importância para o Conselho e
seus filiados porque é quando
temos a oportunidade de dis-

cutir melhorias na gestão e temas de interesse dos profissionais da Odontologia”, explica.

Cirurgiões-dentistas podem solicitar
registro de especialistas no CRO-PI

C

om profissionais cada
vez mais qualificados
no mercado, muitos optam
pela especialização para melhor atender seus pacientes,
executando procedimentos

de maior complexidade. É
essencial, no entanto, tirar o
registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO/
PI) após a conclusão da pósgraduação.

Os profissionais interessados podem ir até a sede do
CRO/PI, que funciona das 8h
às 17H30, na Rua Desembargador Freitas, 1571 - Centro
(Sul).

Como solicitar o registro
Para adquirir o registro de especialista, o
profissional deve solicitar na sede do CRO-PI a
taxa de inscrição para efetuar o pagamento,
munido dos seguintes documentos:
Carteira (livreto)
Foto
Certificado (original)
Histórico da especialização (original)
Atenção!
O pagamento é realizado em uma única parcela, sem alterar, portanto, o valor da anuidade.
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CRO/PI apoia suspensão de
novos cursos de Odontologia
O

Conselho Federal de
Odontologia (CFO) solicitou a suspensão de autorizações para abertura de
novos cursos de Odontologia
no país, por meio de ofício
entregue ao ministro da Educação Mendonça Filho.
O CFO se baseia na edição

de decreto suspendendo por
cinco anos a autorização de
novas escolas de Medicina no
país, divulgado na imprensa
e pelo Conselho Federal de
Medicina.
Para o presidente do Conselho Regional de Odontologia
do Piauí (CRO/PI), Leonardo

Conselho é contra
implantação de Ensino
à Distância em cursos
da área de saúde
R

epresentando o Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO/PI),
o presidente do Sindicato
dos Odontologistas do Piauí
(Soepi), Dr. Sérgio Pires, participou de reunião com o
deputado federal Átila Lira

(PSB) e representantes de
conselhos profissionais para
discutir uma regulamentação para o Ensino à Distância (EAD). O encontro aconteceu na sede da Ordem
dos Advogados do Brasil,
Seccional Piauí. Durante a

Sá, novos cursos de Odontologia não devem ser autorizados pelo Ministério da Educação. “A autorização de novos
cursos pode comprometer
ainda mais a qualidade do
ensino nas universidades. No
país já são mais de 300 cursos
de Odontologia”, aponta.

reunião, os representantes
de Conselhos Regionais foram unânimes ao discordar
da implantação de programas de ensino a distância
em cursos da área de saúde.
Para Dr. Sérgio Pires é
completamente impossível
o Ensino à Distância para
cursos da área de saúde. “É
inviável não só na área de
Odontologia como também
nas demais áreas da saúde.
O aluno precisa ter contato com o paciente, precisa
dessa vivência clínica, caso
contrário, o diagnóstico fica
comprometido”, explica.

Ascom OAB-PI
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Fiscais de Parnaíba se reúnem para alinhar
fiscalizações na região
O
s fiscais do Conselho
Regional de Odontologia do Piauí (CRO/PI) estiveram reunidos na Delegacia
Regional de Parnaíba para
definir as metas de atuação
no 2018 e fazer uma avaliação das ações realizadas durante o ano de 2017.

Fiscais de
Picos recebem
treinamento

C

om o intuito de intensificar o trabalho de fiscalização e valorização profissional
da Odontologia em todo o
Estado, o presidente do CRO/
PI, Leonardo Sá, realizou um
treinamento com os fiscais
da cidade de Picos, região Sul
do Estado. Os fiscais receberam orientação da assessoria
jurídica do Conselho, além de
outros procedimentos que fazem parte da atuação.
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“No ano de 2018 definimos
que iremos realizar as fiscalizações nas cidades que
faltam e retornar aos municípios já vistoriados para verificar novamente a situação
dos consultórios odontológicos”, explica o fiscal Lúcio
Alberto Monteiro.

A representante da Delegacia do CRO em Parnaíba,
Dr. Allane Samara Silva Benício, também participou das
discussões e avaliou como
importante a decisão de padronizar as fiscalizações em
todas as regiões do Estado.
“Durante essa reunião de
planejamento de ações percebemos a necessidade de
padronizar as fiscalizações
que acontecem no Norte e
Sul do Estado. Achamos interessante a elaboração de
um documento para checklist das ações que servirão
de modelo para todos os fiscais” afirma.
A cirurgiã-dentista Allane
Benício destaca ainda que
alguns modelos de formulário deverão ficar prontos em
breve para serem apresentados em plenária.

