CRO de Franca fiscaliza e orienta os profissionais da área odontológica
Qua, 22 de Junho de 2011 02:04

O trabalho do Conselho Regional de Odontologia (CRO) tem sido bem ativo. Já foram visitados
mais de 3 mil profissionais. “Como delegado dou a retaguarda aos trabalhos da fiscal que
cumpre ordens da direção, pois ela é a primeira pessoa a visitar o cirurgião-dentista zelando
pela ética e boa conduta profissional. Sou elo de ligação entre a Seccional e o Conselho em
São Paulo, cargo de confiança do presidente”, explica Jales Amâncio de Castro, delegado da
Seccional de Franca que tem 20 municípios sob sua responsabilidade. No Estado de São
Paulo há aproximadamente 50 Seccionais.

A Seccional de Franca conta com a fiscal Giovana Moreira Granzotto e a auxiliar
administrativa, Cristiana de Melo Abbes. Ambas desenvolvem os seguintes serviços oferecidos
pelo CRO: inscrição de cirurgião-dentista, clínicas, parcelamento de débitos, expedição de
boletos, inscrição secundária, segunda via de documentos, registro de clínicas (nome fantasia),
técnico e auxiliar de prótese dentária, técnico e auxiliar de saúde bucal, reativação de inscrição,
inscrições de estrangeiros, apostilamento (acrescentar nome de casada), além das vistas de
fiscalização. Segundo informou Giovana, as maiores irregularidade dos profissionais estão na
propaganda, agora na utilização de sites de compras coletivas, em Franca já houve dois casos
e a falta de registro no CRO. “O Conselho faz orientações sobre as propagandas, é preciso o
dentista entrar em contato comigo e evitar dores de cabeça”, explica.
Inscrição
Todo final de ano o CRO vai à Unifran para fazer os registros dos formandos. Assim o aluno
cola grau já com a inscrição. Isso é feito com os futuros profissionais que ficarão no Estado de
São Paulo, pois aqueles que irão para outro Estado devem buscar sua inscrição no CRO da
cidade ou região.
Horário de funcionamento:
Segunda à sexta feira, das 8 às 13hs e das 13 às 17hs
Rua: Dr. Júlio Cardoso, 2149 – sala 02 – Centro
Fone: 16 – 3723-1661

Giovana, Cristiana e Dr. Jales atuam no CRO de Franca
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