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OFÍCIO Nº 517/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
GUSTAVO MONTEZANO 
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
Av. República do Chile, 100 - 22º andar 
20010-020 - Rio de Janeiro - RJ 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 514/2020/CFO 
 

Brasília, 30 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO 
Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE 
Av. Eng. Domingo Ferreira, 1967 - Boa Viagem 
51111-021 - Recife - PE 
E-mail: gabinete@sudene.gov.br 
 
Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 

 

Senhor Superintendente,  

 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia dos 
Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Sergipe e Minas Gerais, preocupados com o corrente quadro de emergência nacional e 
internacional no âmbito da saúde, em virtude da pandemia declarada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) em face do crescimento da transmissão do coronavírus – SARSCoV-2 (COVID-
19), bem como com os impactos decorrentes das medidas de isolamento e paralisação da 
atividade econômica, solicitam agenda para reunião entre Vossa Senhoria e os representantes 
dos Conselhos.  

Na referida reunião pretende-se discutir, formular e estabelecer um planejamento 
para a adoção de medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de 
Odontologia, com a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar 
danos irreparáveis a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial 
de mercado, geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da 
economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse órgão possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país.  

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 
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MARCIA TELMA TENÓRIO LINS GUIMARÃES, CD 
PRESIDENTE CRO-AL 

MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA, CD 
PRESIDENTE CRO-BA 

  
  
  

GLADYO GONÇALVES VIDAL, CD 
PRESIDENTE CRO-CE 

RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, CD 
PRESIDENTE CRO-MA 

  
  
  

LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CD 
PRESIDENTE CRO-PB 

EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, CD 
PRESIDENTE CRO-PE 

  
  
  

LEONARDO SÁ DOS GUIMARÃES GONÇALVES, CD 
PRESIDENTE CRO-PI 

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, CD 
PRESIDENTE CRO-RN 

  
  
  

ANDERSON LESSA SIQUEIRA, CD 
PRESIDENTE CRO-SE 

RAPHAEL CASTRO MOTA, CD 
PRESIDENTE CRO-MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 530/2020/CFO 
 

Brasília, 1º de abril de 2020. 

Ao Senhor, 
PAULO ROBERTO CORREIA DA SILVA 
Superintendente da SUDAM 
Travessa Antônio Baena - 1113 
66093 - 082 - Belém - PA 
 
 
Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 

 

Senhor Superintendente,  

 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, representantes de 
mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o corrente quadro de 
emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da transmissão do coronavírus - 
SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes das medidas de isolamento e 
paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião com Vossa Senhoria ou 
alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Órgão possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 

RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 529/2020/CFO 
 

Brasília, 1º de abril de 2020. 

Ao Senhor, 
NELSON VIEIRA FRAGA FILHO 
Superintendente da SUDECO 
Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco F - Edifício Palácio da Agricultura 
70040 - 908 - Brasília - DF 
 
 
Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 

 

Senhor Superintendente,  

 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, representantes de 
mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o corrente quadro de 
emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da transmissão do coronavírus - 
SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes das medidas de isolamento e 
paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião com Vossa Senhoria ou 
alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Órgão possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 

RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 515/2020/CFO 
 

Brasília, 30 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
ROMILDO CARNEIRO ROLIM 
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil 
Avenida Dr. Silas Munguba, 5700 - Caixa Postal 628 - Passaré 
60743-902 - Fortaleza - CE 
 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 

Senhor Presidente, 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia dos 

Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Sergipe e Minas Gerais, preocupados com o corrente quadro de emergência nacional e 

internacional no âmbito da saúde, em virtude da pandemia declarada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) em face do crescimento da transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-

19), bem como com os impactos decorrentes das medidas de isolamento e paralisação da 

atividade econômica, solicitam agenda para reunião entre Vossa Senhoria e os representantes 

dos Conselhos. 

Na referida reunião pretende-se discutir, formular e estabelecer um planejamento 

para a adoção de medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de 

Odontologia, com a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar 

danos irreparáveis a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial 

de mercado, geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da 

economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 

apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 

que responde por dois terços da atividade econômica do país. 
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Oportunamente, informamos que foi solicitada a abertura de linha de crédito à 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, com pedido para aprovação da 

mesma na próxima reunião do Conselho Deliberativo da Sudene - CONDEL. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 

soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 

aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 

 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 

 

 

MARCIA TELMA TENÓRIO LINS GUIMARÃES, CD 
PRESIDENTE CRO-AL 

MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA, CD 
PRESIDENTE CRO-BA 

  
  
  

GLADYO GONÇALVES VIDAL, CD 
PRESIDENTE CRO-CE 

RAFAEL AVELLAR DE CARVALHO NUNES, CD 
PRESIDENTE CRO-MA 

  
  
  

LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CD 
PRESIDENTE CRO-PB 

EDUARDO AYRTON CAVALCANTE VASCONCELOS, CD 
PRESIDENTE CRO-PE 

  
  
  

LEONARDO SÁ DOS GUIMARÃES GONÇALVES, CD 
PRESIDENTE CRO-PI 

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA, CD 
PRESIDENTE CRO-RN 

  
  
  

ANDERSON LESSA SIQUEIRA, CD 
PRESIDENTE CRO-SE 

RAPHAEL CASTRO MOTA, CD 
PRESIDENTE CRO-MG 

 
 
 
 
 
 
RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 527/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
RUBEM DE FREITAS NOVAES 
Presidente do Banco do Brasil 
SAUN - Quadra 5 - Lote B = Ed. Banco do Brasil - 3º andar  
70040-912 - Brasília - DF 
 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 520/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
PEDRO DUARTE GUIMARÃES 
Presidente da Caixa Econômica Federal 
SBS 4, Bloco A - Lotes 3/4 - s/nº, Presi/gecol, 21° Andar, Asa Sul 
70092-900 - Brasília - DF 
 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
Senhor Presidente, 
 

O Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo, preocupados com o corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito 
da saúde, em virtude da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face 
do crescimento da transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os 
impactos decorrentes das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, 
solicitam agenda para reunião com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para 
abertura de linha de crédito específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 

 
 

MARCOS JENAY CAPEZ, CD JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE DO CRO-SP PRESIDENTE 

 
 
 
 
RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 522/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
CANDIDO BOTELHO BRACHER 
Presidente do Banco Itaú Unibanco 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara 
04344-902 - São Paulo - SP 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 518/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
OCTAVIO DE LAZARI JÚNIOR 
Presidente do Banco Bradesco 
Cidade de Deus, s/nº - Vila Yara - Osasco - SP  
06029-900 - São Paulo - SP 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
RGC/sras 
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OFÍCIO Nº 519/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
ROBERTO SALLOUTI 
Presidente do BTG Pactual 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º andar 
04538-133 - São Paulo - SP 
 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
RGC/sras 





 
 

 
SHIN CA 7 - Lote 2 - Bloco B - Lago Norte 

71503-507 - Brasília - DF 
Tel: (61) 3033-4429 / 3033-4469 / 3033-4499 
E-mail: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br 

OFÍCIO Nº 526/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
ALBERTO CORSETTI 
Presidente do Banco Safra S.A 
Avenida Paulista 2100 - Cerqueira Cesar 
01310-930 - São Paulo - SP 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
RGC/sras 



 
 

 
SHIN CA 7 - Lote 2 - Bloco B - Lago Norte 

71503-507 - Brasília - DF 
Tel: (61) 3033-4429 / 3033-4469 / 3033-4499 
E-mail: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br 

OFÍCIO Nº 525/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
GABRIEL FERREIRA 
Presidente do Banco Votorantim 
Avenida das Nações Unidas, 14171, Torre A, 18º andar - Conj. 82 - Vila Gertrudes 
04794-000 - São Paulo - SP 
 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
RGC/sras 



 
 

 
SHIN CA 7 - Lote 2 - Bloco B - Lago Norte 

71503-507 - Brasília - DF 
Tel: (61) 3033-4429 / 3033-4469 / 3033-4499 
E-mail: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br 

OFÍCIO Nº 524/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
JOÃO CARLOS GONÇALVES BIBBO 
Presidente do SICOOB CECRES 
Avenida Ipiranga, 324 - 3º e 15º andares - República 
01046 - 010 - São Paulo - SP 
 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
RGC/sras 



 
 

 
SHIN CA 7 - Lote 2 - Bloco B - Lago Norte 

71503-507 - Brasília - DF 
Tel: (61) 3033-4429 / 3033-4469 / 3033-4499 
E-mail: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br 

OFÍCIO Nº 523/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
SERGIO AGAPITO LIRES RIAL 
Presidente do Banco Santander 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/2235, Bloco A, Vila Olímpia  
04543-011 - São Paulo - SP 
 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
RGC/sras 



 
 

 
SHIN CA 7 - Lote 2 - Bloco B - Lago Norte 

71503-507 - Brasília - DF 
Tel: (61) 3033-4429 / 3033-4469 / 3033-4499 
E-mail: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br 

OFÍCIO Nº 521/2020/CFO 
 

Brasília, 31 de março de 2020. 

Ao Senhor, 
MARCELO MARANGON 
Presidente do CITIBANK 
Avenida Paulista, 1111 - 2º andar - Bela Vista 
01311-920 - São Paulo - SP 
 
 

Assunto: Abertura de linha de crédito para Cirurgiões-Dentistas. 
 
 
 

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia, 
representantes de mais de 330 mil Cirurgiões-Dentistas em todo o Brasil, preocupados com o 
corrente quadro de emergência nacional e internacional no âmbito da saúde, em virtude da 
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em face do crescimento da 
transmissão do coronavírus - SARS-CoV-2 (COVID-19), bem como com os impactos decorrentes 
das medidas de isolamento e paralisação da atividade econômica, solicitam agenda para reunião 
com Vossa Senhoria ou alguém designado e/ou estudos para abertura de linha de crédito 
específica. 

Pretendemos discutir, formular e estabelecer um planejamento para a adoção de 
medidas de suporte econômico aos profissionais liberais, clínicas e serviços de Odontologia, com 
a criação de linhas de crédito e capital de giro especial, como forma de evitar danos irreparáveis 
a um setor vital para a saúde da população e parcela econômica substancial de mercado, 
geradora de empregos, que está sendo diretamente afetado pela paralisação da economia. 

As medidas acima exemplificadas, sem prejuízo de outras que esse Banco possa 
apresentar, são essenciais, em curto prazo, para recuperação econômica do setor de serviços, 
que responde por dois terços da atividade econômica do país. 

Certos de sua costumeira atenção e cientes da necessidade de planejar e oferecer 
soluções a todo um setor produtivo, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e 
aguardamos manifestação para seguirmos com as tratativas necessárias. 

Atenciosamente, 

 
 
 

JULIANO DO VALE, CD 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
RGC/sras 


