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Paulo Henrique Fraccaro,
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(29) com o Governador
João Doria para rever os
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REUNIÃO

Presidente da APCD
participa de reunião com
novo presidente da ANS

O Comitê da Cadeia Produtiva
da Saúde e Biotecnologia (ComSaude) da FIESP realizou, no dia
13 de setembro, uma reunião com
o novo presidente da ANS, Paulo
Rebello, com objetivo de conhecer
os planos da Agência nesta nova
gestão. O presidente da APCD,
Wilson Chediek, que também é
diretor adjunto do ComSaude, o
presidente da ABCD, Silvio Cecchetto, membro efetivo do Comitê,
e demais membros da indústria
médica e farmacêutica marcaram
presença no encontro.
O presidente do ComSaude,
Ruy Baumer, deu início à reunião

ao lado do superintendente da
ABIMO, Paulo Fraccaro, e do gerente executivo do ComSaude,
Luiz Monteiro Filliettaz. Em seguida,
Paulo Rebello, fez uma breve introdução sobre os planos de saúde
e odontológico no Brasil, e afirmou
que em 2020, o Sistema de Saúde
Suplementar teve a adesão de 1
milhão de novos usuários e chegou
a 48.4 milhões de beneficiários,
o maior número desde junho de
2016. “Isso demonstra que estamos
num crescente e a pandemia de
Covid-19 tem aguçado o interesse
para quem tem condições de ter
plano de saúde”.

Rebello disse também que o
plano odontológico possui 28 milhões de beneficiários.
No encontro, Chediek ressaltou
que a Odontologia não tem o mesmo reconhecimento que as outras
áreas da saúde na ANS e que, principalmente, a parte de promoção e
prevenção da saúde bucal não tem
cobertura pelas operadoras. Além
disso, muitos procedimentos odontológicos têm remuneração pífia, o
que prejudica a relação CirurgiãoDentista/paciente. Nesse sentido, o
posicionamento da ANS é fundamental para a excelência do serviço prestado. “Por isso, pedimos

um espaço maior para discutir melhores práticas nos procedimentos
odontológicos junto à Agência,
pois os assuntos precisam fluir com
mais rapidez. ”
Paulo Rebello aproveitou a
oportunidade e convidou Wilson
Chediek para integrar o Grupo de
Trabalho Exclusivo do setor odontológico da ANS, que foi formado
recentemente, e se comprometeu
a enviar o primeiro relatório do
grupo, para que o presidente da
APCD possa contribuir com ideias
e discussões, a fim de que a Odontologia tenha mais reconhecimento
no Sistema de Saúde Suplementar.
APCD Jornal |
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COMERCIALIZAÇÃO:

empresas garantem
participação no CIOSP
presencial, em 2022

A comercialização da exposição comercial da 39ª edição do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), que acontecerá de 26 a 29 de janeiro de 2022, presencialmente no Complexo de
Eventos Anhembi, em São Paulo, está a todo vapor!
A venda dos espaços está acontecendo esta semana na APCD
Central. Nos dois primeiros dias de evento, já foram comercializados
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mais de 60% da exposição comercial.
A planta do evento com os espaços ainda disponíveis, pode ser conferida no site do CIOSP (www.ciosp.com.br). As empresas que desejarem adquirir um espaço ou saber outras informações sobre o CIOSP
podem entrar em contato pelo e-mail: comercial.decofe@apcdcentral.
com.br ou, ainda, pelos telefones (11) 2223-2521 e (11) 2223-2516.

ICMS

Vitória para a classe
odontológica: ICMS
será isento em SP
a partir de 2022
A ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos junto à APCD
conquistaram mais uma vitória para a classe
odontológica. Paulo Henrique Fraccaro, superintendente da ABIMO, esteve em reunião
nesta quar ta-feira (29) com o Governador
João Doria para rever os assuntos referentes
à cobrança do ICMS.
Em uma entrevista à APCD, Fraccaro reiterou a parceria com a entidade e contou um
pouco sobre a luta para a isenção do ICMS.
“Há muito tempo somos parceiros da APCD
e tivemos grandes lutas juntos. E a última
foi quando o governo de São Paulo decidiu
cancelar a isonomia tributária que tínhamos,
onde o ICMS dos nossos produtos que era
zero passou a ser 18%”.
Contudo, a luta continuou e rendeu bons
resultados. Na reunião, Fraccaro foi informado que “a par tir de janeiro de 2022, o ICMS
de uma série enorme de produtos, inclusive
implantes odontológicos, voltaria a ser zero.
Aliás, foi uma grande demanda feita pela
APCD e o ComSaúde. Levamos esse pleito
em várias reuniões para o Governo de SP.
Foram 9 meses de luta, de janeiro a setembro, e, hoje, o Governador nos deu esta ótima
notícia, em função da própria reorganização
do governo nas finanças do Estado de SP”,
diz o superintendente da ABIMO.
Confira o vídeo na íntegra aqui.
APCD Jornal |
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Profissionais de Odontologia
serão vacinados contra
Covid-19 na APCD Central
Em 25 de outubro, Dia do Cirurgião-Dentista,
os profissionais de Odontologia serão vacinados
contra Covid-19, na sede da APCD Central. Essa
ação é uma vitória da APCD, em parceria com o
CROSP, que beneficia a toda classe odontológica numa data importante para a categoria.
Cirurgiões-Dentistas, Técnicos e Auxiliares
em Prótese Dentária e Técnicos e Auxiliares de
Saúde Bucal, de qualquer idade, que residem ou
trabalham no município de São Paulo e são inscritos no CROSP, poderão receber a dose reforço,
mas é necessário ter completado o ciclo vacinal,
ou seja, ter recebido as duas doses da vacina (ou
dose única) há pelo menos seis meses. Os profissionais que ainda não receberam a segunda dose,
ou nenhuma dose, também poderão receber a
aplicação da vacina, na entidade.
Segundo o presidente da APCD, Wilson
Chediek, a iniciativa é muito importante para
toda classe odontológica, pois atua na linha de
frente do combate ao coronavírus. “Agradecemos o apoio do vereador Marcelo Messias, que
também é Cirurgião-Dentista e, em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde, viabilizou
a ação. O primeiro dia da vacinação será em 25
de outubro, das 8:00 às 17:00, na APCD Central,
e as próximas datas já estão marcadas. Para que
todos tenham a oportunidade de serem imunizados, a vacinação ocorrerá também no dia 29
de novembro. E se, a demanda for alta, vamos
abrir novas datas para vacinação.”

Local de vacinação

Local: APCD Central - Associação Paulista
de Cirurgiões-Dentistas
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 547 Santana, São Paulo/SP

Eleições CROSP
A eleição do CROSP será
100% virtual. A votação será
realizada das 00h de 1º de
outubro de 2021 às 23h59
do dia 2 de outubro de
2021, com duração total de
48 horas, por meio do site:
eleicaocros2021.elejaonline.com

Horário: Das 8h às 17h
Necessário: Comprovante de endereço ou
de trabalho na cidade de São Paulo, comprovante de vacinação das doses anteriores, e número de inscrição do CROSP.
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Saiba mais:
www.crosp.org.br

CIOSP ON-LINE

Reveja todo o conteúdo
do CIOSP on-line até
o dia 12 de novembro
O CIOSP on-line chegou ao
fim. O primeiro evento 100% digital foi um grande sucesso. Agradecemos a presença de todos os
par ticipantes durante os dias 14,
18, 19 e 20 de outubro.
Foram mais de 30 cursos, divididos em 3 grades, mais de 40h
de conteúdo, 40 palestrantes e 25

empresas do setor odontológico
que marcaram presença na exposição comercial.
Se você não conseguiu assistir
alguma palestra, não se preocupe,
as aulas estarão disponíveis na
plataforma até o dia 12 de novembro, para você assistir quando
e onde quiser.

Te esperamos em janeiro de
2022, em um novo local.
O CIOSP presencial está de
volta e de casa nova! O Congressão acontecerá no Complexo
de Eventos Anhembi, em São Paulo, de 26 a 29 de janeiro de 2022.
Este será o momento para renovarmos o conhecimento e, de

forma presencial, nos encontrarmos novamente no maior evento
de Odontologia do mundo. Nos
encontramos em janeiro.
Em breve, divulgaremos mais
informações.
Acompanhe nosso site:
www.ciosp.com.br
APCD Jornal |
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