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A Odontologia está 
sempre em movimento

Faculdades de 

Odontologia vêm 

se dando conta da 

importância de 

expandir a grade 

curricular, a fi m de 

oferecer muito mais do 

que a profi ssão exige do 

ponto de vista técnico

Para enfrentar o mercado com 
mais condições de competir, 
quem teve acesso ao ensino 

de idiomas estrangeiros, bem 
como a matérias complementares 
que desenvolveram suas habilida-
des gerenciais e comunicacionais, 
certamente terá um ganho de 
autoconfi ança fundamental nos 
dias de hoje. Afi nal, o perfi l dos 
pacientes também mudou. 

Na era das mídias sociais, em 
que pessoas trocam dicas, infor-
mações e experiências o tempo 
todo, não há nada pior para a 
reputação de um profi ssional do 
que ser questionado sobre algo 
que sequer ouviu falar, ou até 
ouviu, mas não teve interesse em 
se aprofundar. Obviamente, não 
se trata de uma nova marca no 
mercado ou de qualquer outra 
coisa que possa surgir de um dia 
para outro. 

Mas é preciso ter em mente que 
a Odontologia está sempre em 
movimento, sempre avançando 
e desenvolvendo novas técnicas 
e materiais. Por isso é tão im-
portante que, mesmo depois de 
formado, o cirurgião-dentista 
perceba que investir em atuali-
zação de conhecimento signifi ca 
aumentar seu capital intelectual e, 
principalmente, ganhar respeito e 
confi ança de seus pacientes.  

Com cerca de 280 mil profi s-
sionais formados e atuantes, não 
se pode negar que a Odontologia 

é uma das carreiras mais orga-
nizadas, que conta com várias 
entidades de classe de reputação 
invejável. Muitos são os esforços 
envidados para que seja grande a 
oferta de workshops, seminários, 
conferências, congressos, cursos 
de atualização etc. Há uma série 
de oportunidades para que o 
cirurgião-dentista em início de 
carreira possa se atualizar sem 
gastar muito ou, inclusive, sem 
gastar nada. 

Até mesmo a internet traz aulas 
e trechos de eventos interessantes 
e que certamente acrescentam 
um algo a mais na bagagem do 
conhecimento. A propósito, tudo 
isso também está acessível aos 
estudantes que ainda não se for-
maram. Aproveitar o tempo livre 
para ganhar conhecimento pode 
ser um diferencial para o mercado 
de trabalho. 

Outro importante meio para 
aumentar o conhecimento sobre 
técnicas, equipamentos, mate-
riais e mercado, em geral, são as 
revistas especializadas. Elas são 
uma grande fonte de informação 
e o hábito de ler periodicamente 
e estar a par do que trazem de 
novo faz do cirurgião-dentista 
um profi ssional mais valorizado 
até mesmo entre seus pares e sua 
equipe de trabalho. 

O aprendizado contínuo não 
só capacita o profi ssional dentro 
de sua área de atuação, como 
também o prepara para dar aos 
pacientes o melhor atendimento 
possível, estando sempre pronto 
para responder a questionamentos 
e, inclusive, atuar de modo mui-
to mais seguro no atendimento 
clínico. 

(*) - É cirurgião-dentista e presidente 
da Faculdade de Odontologia da 

Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (www.faoa.edu.br).

Adriano Forghieri (*)

A - Como Lidar com Crianças
No dia 6 de maio, das 8h00 às 18h00, no Hotel Maksoud, acontece o 3º 
Seminário Internacional de Mães, que contará com a participação da 
psicoterapeuta americana Tina Bryson, autora de best sellers como  
“Disciplina Sem Drama” e “O Cérebro da Criança”. A especialista vai 
dividir com a plateia, de forma didática e bem humorada, a melhor 
forma de lidar com birras, tensões e lágrimas sem gritos. Também terá 
o médico Drauzio Varela, Marcos Piangers (autor do livro “Papai é 
Pop”), Estela Renner (diretora do fi lme “O Começo da Vida”) e Mara 
Luquet (colunista da CBN e da TV Globo). O evento representa uma 
oportunidade de grandes marcas lançarem novidades para esse público. 
As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site (www.semina-
riodemaes.com.br). 

B - Agendamento Eletrônico
A Secretaria da Fazenda inicia o processo de controle e gerenciamento de 
fi las nos postos fi scais do Estado por meio do agendamento eletrônico de 
serviços. O objetivo do projeto é facilitar e agilizar o processo de recepção 
das demandas dos contribuintes que procuram o atendimento presencial. 
Nessa primeira etapa, o projeto será testado nos postos fi scais do Butantã 
e em Osasco. O público dessas regiões poderá acessar o site e escolher o 
horário disponível para comparecer ao Posto Fiscal. A estimativa é de que 
o processo seja implantado em todas as 52 unidades de atendimento do 
Estado até o inicio de junho, de forma gradativa e seguindo um cronograma 
de migração. No período de transição será feita a atualização do software 
em cada unidade e a capacitação da equipe que fará uso da ferramenta. 
Agendamento eletrônico: (http://senhafacil.com.br/agendamento/).  

C - Cursos nos EUA
O Latin America Institute of Business, em parceria com o portal Estudar 
Fora, está oferecendo 12 bolsas de estudo para cursos de curta duração 
na Ohio University. Há oportunidades para os cursos de Marketing, Ma-
nagement, Corporate Finance e Project Management, sendo uma bolsa 
integral e duas de 70% para cada um deles. Para participar, é preciso ser 
estudante universitário ou graduado, ter mais de 18 anos e possuir inglês 
avançado. Na primeira etapa da seleção, os candidatos devem responder 
a um formulário online em inglês e, se pré-aprovados, serão entrevistados 
por tel. ou videoconferência. Os vencedores serão divulgados nas páginas 
ofi ciais do LAIOB em 22 de maio; já as aulas terão início em fevereiro de 
2018. Inscrições pelo site (laiob.com/promocao-laiob-e-estudar-fora).

D - Patch e Scrap
Transformar retalhos de tecido em colchas e usar recortes de papel para 
personalizar álbuns de fotografi a até podem explicar o que é patchwork 
e scrapbook, mas estão longe de representar tudo o que é possível fazer 
com essas duas técnicas. A variedade de insumos, acessórios, máquinas, 
ferramentas e peças prontas que estarão na 11ª Brazil Patchwork Show 
e na 14ª Brazil Scrapbooking Show, são um bom exemplo do tamanho 
e da força do patch e do scrap. As feiras acontecem simultaneamente 
entre os dias 5 e 8 de abril, no Centro de Eventos Pro Magno-SP. Cerca 
de 100 expositores  atenderão os iniciantes ou admiradores que encon-
trarão tudo para começar a fazer algum tipo de trabalho manual ou, 
simplesmente comprar uma peça feita à mão. Outras informações no 
site: (www.brazilpatchworkshow.com.br).

E - Segurança e Saúde 
Com o objetivo de conscientizar a importância no cumprimento das 
normas relativas à segurança e saúde do trabalhador, a Associação Bra-
sileira da Industria de Máquinas e Equipamentos, oferece, nos dias 17 e 
18 de abril, o curso “Segurança e Saúde do Trabalhador no eSocial”. O 
encontro acontece das 9h00 às 13h00, na Av. Jabaquara, 2925. É dirigido 
a construtores, diretores, administradores, advogados, engenheiros, 
contadores, fi scais, responsáveis pelo RH e demais interessados na 
legislação previdenciária. O evento será ministrado por Graça Nogueira, 
advogada, psicóloga, pedagoga e consultora responsável pela empresa 
Graça Nogueira - Assessoria Especializada Ltda. Mais informações tel. 
5582-6311 ou (www.abimaq.org).

F - Políticas Africanas 
A análise da África e da sua política interna envolve, invariavelmente, o 
estudo da governança das ideologias coloniais e pós-coloniais, a monopo-
lização do poder político e econômico, a resistência popular ao poder, e 
as convergências e fraturas no sistema internacional. Esse contexto está 
no curso de extensão Políticas Africanas, que começa nesta terça-feira 
(4), na Fundação Escola de Sociologia e Política. Durante os encontros, 
sempre nas terças-feiras, os alunos adquirirão conhecimentos que os 
tornarão capazes de considerar as teorias da análise da política africana, 
de desagregar os elementos de governança e política dos estados afri-
canos debaixo do Saara, além de considerar abordagens normativas da 
política africana e contemplar alternativas para o futuro. Informações 
tel. 3123-7800 ou (extensão@fespsp.org.br)

G - Produtos Cárneos
A Esalq-USP realiza, de 10 a 12 de abril, a 3ª edição do Treinamento 
Carne e Produtos Cárneos: Boas Práticas de Manipulação e Elaboração 
de Produtos para Pontos de Venda a Varejo. “Alimento seguro e noções 
de microbiologia”; “Microbiologia da carne”; “Prática de laboratório (hi-
giene e microbiologia)”; “Fatores que afetam a qualidade da carne”; e 
“Fraudes tecnológicas e práticas envolvendo rotinas de açougue”, serão 
alguns dos temas do evento. O evento é uma realização do Laboratório 
de Qualidade e Processamento de Carnes, do Laboratório de Higiene 
e Lacticínios e do Grupo de Extensão em Segurança dos Alimentos da 
Esalq. Haverá entrega de certifi cado mediante 100% de frequência. Mais 
informações: (http://fealq.org.br/informacoes-do-evento/?id=527). 

H - IR Solidário
Até o dia 26 de abril, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria 
com a Receita Federal, oferece auxílio gratuito à população de baixa renda 
e aos microempresários no preenchimento e entrega da declaração do 
Imposto de Renda 2017, por meio do IR Solidário. O projeto, com nove 
anos de prestação de serviço à comunidade, está com atendimento aberto 
na Rua da Consolação, 930 – Prédio 45, térreo, de segunda à sexta-feira; o 
horário de atendimento é das 14h00 às 17h00 e aos sábados das 9h00 às 
16h00. Vale ressaltar que serão atendidas 20 pessoas por dia e, portanto, 
os interessados deverão agendar o seu horário pelos telefones: 2766-7047 
e 2766-7028, exclusivamente às segundas, quartas ou sextas-feiras.

I - Direitos Humanos 
A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado está 
com inscrições abertas para professores e servidores da rede interessados em 
participar do curso “Introdução aos Direitos Humanos e ECA para Educado-
res”. São mil vagas disponíveis, a serem preenchidas por adesão e por ordem 
de inscrição. Objetiva disseminar conceitos básicos referentes aos Direitos 
Humanos e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, além de promover a 
discussão e a prática desses temas no cotidiano escolar. O curso é totalmente 
a distância, em formato autoinstrucional, e tem previsão de início para o dia 
18 de abril. Os participantes deverão cumprir um programa com duração de 
60 horas, dividido em 10 módulos. Mais informações no site: (http://www.
escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8247).

J - Professor Titular
A Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP 
abriu inscrições para concurso que vai preencher 10 cargos de professor 
titular em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, com 
salário de R$ 15.863,33. As vagas estão abertas nos seguintes departa-
mentos: Área de Música; Neurociências e Comportamento; Psicologia 
Clínica e Psicologia da Saúde; Física Aplicada à Medicina e Biologia; 
Biologia Geral; Política, Gestão e Financiamento da Educação no Bra-
sil; Ciência da Informação; e Área de Química. Os editais do concurso 
por departamento estão disponíveis no endereço: (www.ffclrp.usp.br/
concursos/index.php?id_categoria=1).
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A meta é coibir a práti-
ca de contrabando no 
Brasil. Segundo as en-

tidades, em 2016, o mercado 
ilegal gerou perdas de R$ 130 
bilhões para o país, de perdas 
de setores produtivos, como 
tabaco e vestuário e sonega-
ção de impostos. A campanha 
ocorre em conjunto com mais 
de 70 entidades empresariais e 
organizações da sociedade civil 
afetadas pelas práticas ilegais 
do contrabando.

O aumento dessas práticas 
decorre de uma combinação de 
fatores: aumento de impostos, 
crise econômica e fragilidade 
das fronteiras. Por isso, “atacar 
o contrabando é uma medida 
extremamente efetiva para 
a recuperação econômica e 
colabora duramente para o 
fi m do tráfi co e do crime nas 
cidades”.

Para o presidente da Frente, 
deputado Efraim Filho (DEM/

Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, assinou protocolo de 

intenções com medidas para repressão ao contrabando.

Juros do rotativo
do cartão fi cam
em 481,5% ao ano

A taxa de juros do rotativo do 
cartão de crédito recuou em feve-
reiro e chegou a 481,5% ao ano, 
após atingir o recorde de 486,8% 
ao ano, em janeiro, informou ontem 
(29) o Banco Central (BC). O rota-
tivo é o crédito tomado quando o 
consumidor paga menos que o valor 
integral da fatura do cartão.

A taxa do crédito parcelado 
subiu 1,6 ponto percentual (pp) e 
fi cou em 163,5% ao ano. Já a taxa 
do cheque especial caiu 1,3 pp, 
para 327% ao ano, de janeiro para 
fevereiro.

A taxa média de juros para as 
famílias fi cou em 73,2% ao ano, em 
fevereiro, com alta de 0,5 pp em 
relação a janeiro. A inadimplência do 
crédito, considerados atrasos acima 
de 90 dias, para pessoas físicas fi cou 
em 5,9%, com queda de 0,1 pp. A taxa 
de inadimplência das empresas caiu 
0,2 pp para 5,2%. A taxa média de 
juros cobrada das pessoas jurídicas 
caiu 0,1 pp para 28,7% ao ano. Esses 
dados são do crédito livre em que os 
bancos têm autonomia para aplicar 
o dinheiro captado no mercado e 
defi nir as taxas de juros.

No caso do crédito direcionado 
(empréstimos com regras defi nidas 
pelo governo, destinados, basica-
mente, aos setores habitacional, 
rural e de infraestrutura), a taxa 
de juros para pessoas físicas foi 
reduzida em 1,3 pp para 9,1% ao 
ano. A taxa cobrada das empresas 
caiu 1,6 pp para 10,9% ao ano. A 
inadimplência das famílias subiu 
0,2 pp para 2% e das empresas au-
mentou 0,1 pp para 1,9% (ABr).

Os produtos tradicionais 
mais consumidos pelas fa-
mílias brasileiras na Páscoa 
podem conter mais de 50% 
do seu valor em  tributos, se-
gundo levantamento realizado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação- 
IBPT. A maiores alíquotas 
pesam sobre os vinhos, que 
têm 54,73% de tributos, 
seguidos do bacalhau, com 
43,78%, e da colomba pascal, 
com 38,68%. 

O ovo de Páscoa, conside-
rado um símbolo pascal, e 
inclusive um dos itens mais 
procurados para presentear 
amigos e familiares, também 
não fi ca de fora, visto que 
38,53% do seu valor já tem 
destino certo: a boca do Leão. 
Portanto, o IBPT continua 
orientando os contribuintes a 
pesquisarem os preços, para 
economizar e minimizar um 
pouco os tributos que pesam 
no seu bolso, mesmo porque 
não existe escapatória: se a 

O peso dos tributos impede que os brasileiros consumam mais 

nas festas tradicionais e no dia a dia.
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Contrabando dá prejuízo 
de R$ 130 bilhões ao Brasil

A Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsifi cação e o Movimento Nacional em 
Defesa do Mercado Legal Brasileiro lançaram ontem (29) a campanha “O Brasil que nós queremos”, em 
parceria com o Ministério da Justiça

fi nanceiros para investimento 
em RH e tecnológicos; dar apoio 
à execução do Plano Nacional 
de Fronteiras, com Brasil e 
Paraguai; fomentar o debate 
internacional e legislativo; e 
sensibilizar a sociedade sobre 
os impactos da ilegalidade com 
o objetivo de gerar mudança de 
consumo de produtos ilegais.

Para o coordenador do Mo-
vimento Nacional em Defesa 
do Mercado Legal Brasileiro, 
Edson Vismona, o protocolo 
assinado aponta os caminhos 
e onde estão os recursos para 
investimento em tecnologia 
e recursos humanos. “Suge-
rimos a criação de gabinetes 
de fronteira unindo os órgãos 
para que identifiquem nos 
milhares de inquéritos quem 
são os fornecedores, temos que 
qualifi car a informação para 
que possamos ir à raiz de quem 
está operando esse comercio 
ilícito”, disse (ABr).

PB), combater o contraban-
do não signifi ca unicamente 
coibir os vendedores ambu-
lantes. “O combate se inicia 
nas fronteiras, com trabalho 
de inteligência, e avançando 
em um tripé importante: re-
cursos humanos, fi nanceiros 

e tecnológicos”, disse. 
O ministro da Justiça, Os-

mar Serraglio, assinou um 
protocolo de intenções com 
as principais medidas e ações 
para fi scalização e repressão ao 
contrabando. Entre os objeti-
vos estão identifi car recursos 

Vinho e bacalhau são os mais 
tributados pelo Leão nas 
festividades da Páscoa

opção for comprar uma caixa de 
bombons, a carga tributária é de  
37,61%; no caso do chocolate 
em barra, os encargos são de 
38,60%.  

E não adianta fugir, o famin-
to Leão também se sentará 
à mesa do almoço de Páscoa 
para abocanhar a sua parte, por 
exemplo, se a família se reunir 
para comemorar a data em um 
restaurante, 32,31% do valor 
total da conta será revertido 
em tributos. De acordo com o 
presidente do IBPT, João Eloi 

Olenike, “O sistema tributário 
brasileiro é concentrado no 
consumo, o que refl ete direta-
mente nas famílias de menor 
renda que acabam pagando 
muitos mais tributos do que 
os contribuintes de maior 
poder aquisitivo. Infelizmente, 
o peso excessivo dos tributos 
sobre o consumo ainda é 
um fator que impede que os 
brasileiros de todas as faixas 
econômicas consumam mais 
nas festas tradicionais e no dia 
a dia” afi rma (IBPT).

A Comissão de Minas e Energia 
da Câmara aprovou, ontem (29), o 
projeto do deputado Roberto Sales 
(PRB-RJ), que estende à atividade 
de dessalinização de água marinha 
os descontos especiais nas tarifas 
de energia elétrica aplicáveis ao 
consumo relacionado à atividade de 
irrigação e aquicultura. O parecer 
do relator, deputado Beto Rosado 
(PP-RN), foi favorável à proposta. 
Ele destacou a importância da 
dessalinização como medida para 
resolver, ou pelo menos diminuir, 
o problema da falta de água que 
atinge o Brasil e o mundo. 

“A título de exemplo, em Israel 
e Arábia Saudita 70% da água 
potável vem do processo de des-
salinização”, citou. “Estimular a 
atividade de dessalinização de 
água salgada em nosso país, por 
meio de incentivos na redução da 

tarifa elétrica, certamente é uma 
medida de grande importância 
para estimular investimentos por 
parte de setores industriais que 
têm suas atividades voltadas para 
esse segmento”, acrescentou.

Segundo o parlamentar, esses 
setores muitas vezes são deses-
timulados, devido ao alto custo 
da tarifa de energia. “Os sistemas 
atuais de dessalinização consomem 
muita carga energética, tornando-
se impraticáveis para os países mais 
pobres”, disse. “Dependendo do 
tipo de processo de dessalinização, 
o consumo de energia representa 
entre 20% a 60% do custo total 
de produção”, completou Beto 
Rosado. A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, pelas co-
missões de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara)

Desconto em tarifa de energia 
para dessalinização de água


