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A nova Diretoria da ABO-RJ (gestão 2018 - 2021) tomou posse no último dia 20 de março. Na foto de capa, o Presidente da ABO-RJ, 
reeleito, Dr. Ivan do Amaral Pereira (à direita), recebe o seu diploma de posse do Presidente do CODE, Dr. Leovirigílio Furtado de Oliveira 
(à esquerda) e do Subsecretário Geral da ABO-RJ, Dr. Ismael Oliveira (ao centro). Veja mais detalhes da posse da nova Diretoria. Pág. 18
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Recentemente temos acompa-
nhado brigas judiciais sobre a 
utilização de preenchimento 

facial e toxina botulínica para �ns es-
téticos na Odontologia. Nas redes so-
ciais também podemos acompanhar 
tamanha polêmica sobre esse assunto 

e a famosa bichectomia. Alguns são defensores do uso e demons-
tram que temos formação para realização destes procedimentos, já 
a outra corrente, alega que falta formação e não seria nossa área de 
atuação. A favor ou contra, não podemos negar que existem diversos 
problemas, como a “simples” cárie dentária, o grande número de 
desdentados em nosso país, a alta prevalência de câncer oral; que 

Precisamos debater o futuro da Odontologia
ainda não conseguimos de�nitivamente desmisti�car. En�m! Te-
mos que re�etir a respeito do futuro da nossa pro�ssão. 

A ABO-RJ apresenta uma série de cursos imperdíveis para atuali-
zação pro�ssional, não deixe de acessar o site e conferir. Você tam-
bém está convidado a participar de nossos eventos, como o Bingo 
Dançante Junino, dia 23 de junho. Destaco ainda que neste ano o 
Rio de Janeiro terá a honra de sediar o 44º Congresso Brasileiro de 
Estomatologia e Patologia Oral, de 17 a 20 de julho, no Riocentro, 
presidido pelo Professor Fábio Ramôa, Coordenador do serviço de 
Estomatologia da nossa instituição. Oportunidade ímpar de partici-
par de um renomado evento em nosso Estado. 

Finalizo desejando uma boa leitura!
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DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::
Presidente: Ivan do Amaral Pereira; 1° Vice-Presidente: Sérgio Ricardo da Silva Santos; 2° Vice-Presidente: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Secretário Geral: Sergio Toniasso; Subsecretário Geral: Ismael 
Olímpio Batista de Oliveira; Diretor de Finanças: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Diretora Social: Regina Célia Tancredo; Diretor da Revista: Geraldo da Silva - Júnior; Diretor de Atividades Científicas: 
Marcos César Pimenta de Araújo; Diretora do Jornal da ABORJ: Bruna Lavinas Sayed Picciani; Diretor do CAP/UNIABO: Inácio Rocha da Silva; Diretora de Representação Social: Iracema Souza Dottori Von 
Uslar; Diretor do DACom: Celson da Silva Couri; Diretor de Patrimônio: Márcio Rocha Cavalcanti; Diretor do Museu: Thales Ribeiro de Magalhães; Diretor de Congressos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura 
Junior; Diretor de Eventos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor do Depto. de Atividades Estudantis: Cheung Ka Fai; Diretor do Depto. de Ensino a Distância: Roberto Braga de Carvalho Vianna; 
Supervisor das Clínicas do CAP/ABO-RJ - UNIABO e do COIC/ABO-RJ: Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Administrador da Sucursal Barra da Tijuca: Rogério Bastos Ferraz; Coordenador do Centro 
de Odontologia Integrada e Comunitária (COIC): Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Assessores da Presidência: Afonso Fernandes Rocha e Paulo Murilo Oliveira da Fontoura / CONSELHO FISCAL - 
EFETIVOS: Tania Raquel da Cruz Assunção; Celso Senna da Silva; e Gilmar Pereira Ribeiro / SUPLENTES: Leandro Fernandes Rêgo de Souza Chavier; Fernando Cosme Leal da Silva; e Luiz Fernando Martins 
de Araújo / CONSELHO DELIBERATIVO - Alexander Rudolf Hohn; Gilberto Damião Xavier de Brito; José Carlos Barbosa de Souza Nascimento; Paulo Riff; Roberto Prado; Vanessa Maria de Souza e Silva; 
Leovirgílio Furtado de Oliveira (Membro Nato); Paulo Murilo O. da Fontoura (Membro Nato); Ivan Loureiro (Membro Nato); Jarbas Marcolan (In Memoriam); José Alonso Lisboa dos Santos; Renato Barbosa 
Firmo; e Rogério Bastos Ferraz  / SUPLENTES: Bruna Michalski dos Santos; Marcio Souza Reis; e Bruna Bernini Lind.

   

PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

Com uma grande esperança na melhoria econômica e política do nosso 
país, a Diretoria da ABO-RJ assume o desa�o de dar continuidade às di-
versas ações que a entidade já vem desenvolvendo em prol da Odontologia 

Fluminense.
No Centro de Odontologia Integrada e Comunitária – Dr. Aércio Teixeira de 

Carvalho (COIC/ABO-RJ), desenvolvemos atendimentos para pacientes carentes 
e aumentamos a oferta de estágios para acadêmicos desenvolverem atividades 
extramuros. É a ABO-RJ cumprindo o seu papel social no atendimento a popu-
lação, num momento de crise de todos os poderes.

Na ABO-RJ – Sucursal Barra da Tijuca, aumentamos as especializações que 
ali atuam, trabalhando na disseminação dos novos conhecimentos técnico-cien-
tí�cos. A Odontologia do Esporte e a Endodontia irão somar com as outras espe-
cialidades que atuam em nossa sucursal como: Ortodontia, Periodontia, Implan-
te Avançado, Cirurgia Oral, Implantodontia e Prótese.

Na Sede da ABO-RJ, continuamos desenvolvendo nossas atividades técnico-
cientí�cas através dos nossos departamentos: CAP/ABO-RJ (UNIABO), Cientí-
�co e Estudantil.

Con�ra tudo acessando o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) ou o facebook 
da ABO-RJ (@aborjbrasil). 

Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ
Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações e críticas cons-

trutivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem endereçar para o e-mail:  
(presidencia@aborj.org.br). Terei o maior prazer em responder todas as deman-
das de nossos associados, em busca do desenvolvimento e crescimento da nossa 
ABO-RJ.

Cursos da ABO-RJ
Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o facebook da ABO-RJ (@

aborjbrasil), pois além de notícias e informações sobre o mundo da Odontologia, 
os cirurgiões-dentistas poderão ver também os novos cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e atualização da UNIABO, disponíveis na Sede da ABO-RJ e na 
nossa Sucursal Barra da Tijuca. Também no site da ABO-RJ estão disponíveis os 
cursos do DACom/ABO-RJ voltados para ASBs e TSBs e os cursos de uma dia do 
Departamento de Atividades Cientí�cas/Estudantis. Visitem o site da ABO-RJ e 
con�ram a programação dos cursos. Participem dos nossas atividades cientí�-
cas!

Campanha – poltronas auditório nobre 
A campanha “Aqui na ABO-RJ você tem seu lugar de destaque”, que visa ar-

recadar fundos para ajudar na reforma das poltronas do Auditório Nobre, conti-
nua ativa. Para participar o CD, acadêmico de Odontologia ou a empresa compra 
uma placa com seu nome e ela �cará em um lugar de destaque numa das pol-
tronas do Auditório Nobre. Cada contribuição custa R$ 170,00. Restam poucas 

Um ano de esperança e decisões!
poltronas para serem comercializadas. Para 
mais esclarecimentos ligue para a Secretaria 
da ABO-RJ: (21) 2504-0002. Participem desta 
campanha e não percam a chance de escrever 
seu nome na história da ABO-RJ. 

DACom/ABO-RJ – Formatura das novas ASBs
Parabenizo o DACom/ABO-RJ pela cerimônia de formatura das novas ASBs, 

no último dia 17 de março. Esse belíssimo trabalho que o DACom/ABO-RJ rea-
liza vem dando grandes resultados positivos. Desejo a todas as novas ASBs bas-
tante sucesso nesta nova trajetória pro�ssional.

Posse da nova Diretoria da ABO-RJ – gestão 2018/2021
No último dia 20 de março, o Conselho Deliberativo deu posse aos órgãos 

que dirigirão a entidade no triênio 2018-2021. Tenho certeza que, como na ges-
tão passada, todos os membros eleitos e diretores nomeados vestirão a camisa 
da entidade e trabalharão muito pelo desenvolvimento e crescimento da nossa 
ABO-RJ.

3º COB/2018
Vale lembrar a todos que nos dias 24, 25 e 26 de maio acontecerá o 3º Con-

gresso Odontológico da Baixada Fluminense, organizado pelo ABO-RJ – Re-
gional Duque de Caxias. O evento terá atividades cientí�cas com professores de 
grande gabarito e também terá uma exposição comercial com diversas empresas 
de renome. Vale a pena participar!

Passeio ABO-RJ/AORJ
De 07 a 10 de junho, a Diretora Social da ABO-RJ e da AORJ estará organi-

zando um passeio até a cidade de Serra Negra, localizada no Interior do Estado 
de São Paulo. Além de muito divertido, a viagem tem várias brincadeiras e pas-
seios pela cidade e nas cidades vizinhas. Mais informações veja o anúncio do 
evento dentro da edição do Jornal da ABO-RJ. Participem!

13º Bingo Dançante Junino/2018
Convido a todos para participarem de mais uma edição do Bingo Dançante 

temático da ABO-RJ. Desta vez, iremos realizar o Bingo Junino, que acontecerá 
no dia 23 de junho, sábado, a partir das 13h, na Sede da ABO-RJ, no Espaço Are-
na. Os convites estarão à venda na Secretaria da Sede, a partir do dia 13 de junho 
de 2018 e custarão R$ 80 por pessoa, dando direito a 10 cartelas para sorteio dos 
brindes, uma por prêmio a ser sorteado. Além disso, o evento inclui almoço, 
bebidas, lanche, muita diversão e animação. Contamos com a presença de todos 
em nosso bingo! 
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Fotos: Afonso AlfayaDACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CDDACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

DACom/ABO-RJ realiza a formatura das novas ASBs

O Departamento de Atividades Comunitárias 
da ABO-RJ (DACom/ABO-RJ) realizou a ce-
rimônia de formatura das novas Auxiliares 

de Saúde Bucal (ASBs), da turma iniciada no 1º semestre de 2017 
(março/2017). O evento aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Auditório 02, no 
dia 17 de março, e contou com a presença do Coordenador do Curso e Diretor 
do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, que também estava representando o 
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira. Além disso, a cerimônia 
contou com a participação de toda a equipe de professores do DACom/ABO-RJ 
e da Secretária do DACom/ABO-RJ, Andrea Fulgêncio.

Este evento marcou a formatura de 07 novas ASBs para o mercado de traba-
lho, que foram: Adriane Rodrigues Teles, Bruna Arruda de Barros, Chayenne 
Tavares da Silva, Josiane Rodrigues de Sousa, Maria Wanderly Gonçalves de 
Andrade, Monique Maria da Silva Monteiro e Richelle Barbosa Nepomuceno.

Antes da entrega dos diplomas e dos brindes a turma e as alunas que mais 
se destacaram no decorrer do curso, os professores que ministraram aulas às 
alunas e algumas formandas fizeram discursos de grande emoção destacando 
a importância do curso e todos que participaram desta trajetória científica 
difícil, mas finalizada com uma grande vitória. Depois da entrega do diploma 
a todas as novas ASBs, o DACom/ABO-RJ fez uma homenagem às três pri-
meiras colocadas, as que mais se destacaram no desempenho dos estudos e na 
obtenção das melhores notas durante o curso. As premiadas com os tributos 

de honra ao mérito foram: 1º lugar geral – Chayenne Tavares da Silva; 2º lugar 
geral – Bruna Arruda de Barros; e 3º lugar geral – Adriane Rodrigues Teles.  
As agraciadas receberam, além do certificado de conclusão do curso e do di-
ploma de honra ao mérito, um girassol símbolo da DACom/ABO-RJ e os livros 
“Novos rumos da saúde bucal: Os caminhos da integralidade” – da Equipe de 
Professores do DACom/ABO-RJ e “Aprendendo com a vida” – do Cirurgião-
Dentista Dr. Farid Zacharias.

Festividade e confraternização

Após a solenidade de entrega dos diplomas, as novas ASBs iniciaram a fes-
tividade de comemoração pelo êxito. Elas realizaram uma grande festa de con-
fraternização com a presença de todas as formandas e seus respectivos familia-
res, onde todos puderam comemorar essa grande conquista. A festividade que 
aconteceu no Auditório 03 da Sede da ABO-RJ teve muita música, descontra-
ção e um grande bolo festivo para celebrar com ‘chave de ouro’ a finalização do 
curso e a grande conquista de cada formanda.

O DACom/ABO-RJ abrirá em setembro de 2018 uma nova turma para for-
mação de novas ASBs. Além disso, o departamento vem buscando dia a dia 
ajudar mais os CDs na formação de sua equipe auxiliar. O DACom ABO-RJ 
deseja a todas as novas ASBs muita sorte nesta trajetória profissional e uma 
profícua carreira dentro da área odontológica.
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Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD :: MUSEU SALLES CUNHA

O lançamento do Duo Denise Stuart - Alain 
Pierre foi o acontecimento importante do 
Chá Odonto Musical do Museu de Odonto-

logia Salles Cunha (MOSC) no último dia 15 de mar-
ço. Segundo a crítica musical, Denise é uma mulher 
de voz a�nada e afetuosa. Recentemente lançou o seu 

CD “Joia Rara”, que tem sabor brasileiro, letras com conteúdo poético, sambas que 

Chá Odonto Musical do MOSC
contam a história do gênero e excelência nos arranjos e performances.

Seu encontro com Alain Pierre, um ótimo violonista, compositor e arranjador, 
que também tem seu CD “Sementes” altamente apreciado, permitiu a formação de 
um duo homogêneo, dentro das características de seus componentes.

O recital constou de música brasileira variada e de composições próprias. O 
destaque foi o estilo de Moreira da Silva, na composição satírica “Fui ao dentista”, 
interpretado por Alain Pierre.

Fotos: Afonso Alfaya

Chá Odonto Musical
Homenagem a Mãe Museóloga - 2018
Dia 24 de maio de 2018, às 17h
Local: Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC) 
Rua Barão de Sertório nº 85 - Rio Comprido
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:: PORTARIAS

:: ANÚNCIO

PORTARIA Nº 001 – 2018/2021

O Senhor Presidente da Associação Brasileira 
de Odontologia  -  Seção Rio de Janeiro, usando 
das atribuições que lhe confere do Estatuto Social,  
RESOLVE:

1 - Nomear o Dr. Cheung Ka Fai, matrícula nº 
1801831-9, para o cargo de Diretor do Departa-
mento Estudantil. 

 2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
 3 - Registre-se e publique-se.
  

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.
 

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

PORTARIA Nº 002 – 2018/2021

O Senhor Presidente da Associação Brasileira 
de Odontologia  -  Seção Rio de Janeiro, usando 
das atribuições que lhe confere do Estatuto Social,  
RESOLVE:

1 - Nomear o Dr. Roberto Braga de Carvalho 
Vianna, matrícula nº 1803931-6, para o cargo de Di-
retor do Departamento de ensino à Distância.

2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.
  

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.
  

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA – SUCURSAL BARRA DA TIJUCA

COORDENAÇÃO: Profa. Fabiola Ormiga Barbosa Soares e equipe / PERÍODO DO CURSO: 04/05/2018 até 25/10/2019 / HORÁRIO: 
sextas-feiras, das 09h às 18h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de 
R$ 1.100,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 1.200,00(+ Seg. Resp. Civil)  / INSCRIÇÕES: Abertas. 

ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA – SUCURSAL BARRA DA TIJUCA

COORDENAÇÃO: Prof. Alexander Hohn e equipe / PERÍODO DO CURSO: 06/06/2018 até 10/06/2020 / HORÁRIO: quartas-fei-
ras, das 08h às 20h / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 24 cheques de R$ 1.400,00 (+ Seg. Resp. 
Civil); Não Associado – 24 cheques de R$ 1.500,00 (+ Seg. Resp. Civil) / INSCRIÇÕES: até 29/05/2018 / SELEÇÃO: 30/05/2018, às 
14h – Entrevista e Análise de Curriculum Vitae (caso haja necessidade haverá prova escrita de conhecimentos) / RESULTADO DA 
SELEÇÃO: 01/06/2018.

ATUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS INTEGRADOS – ODONTOLOGIA ESTÉTICA - SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Cheung Ka Fai e equipe / PERÍODO DO CURSO: abril de 2018 até dezembro de 2018 / HORÁRIO: sábados 
(quinzenais), das 09h às 17h / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 10 cheques de R$ 800,00 e Não 
Associado – 10 cheques de R$ 1.000,00 / INSCRIÇÕES: Abertas.

ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando Martins de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: abril de 2018 até outubro de 2018 / 
HORÁRIO: terças-feiras, das 08 às 12 ou das 13h às 17h (o aluno poderá optar por um dos dois horários disponíveis) / TAXA DE 
INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 06 cheques de R$ 450,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 06 cheques 
de R$ 600,00 (+ Seg. Resp. Civil); INSCRIÇÕES: Abertas.

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA – SEDE

COORDENAÇÃO: Profa. Debora Yassuda e equipe / PERÍODO DO CURSO: abril de 2018 até março de 2020 / HORÁRIO: quartas 
e quintas-feiras, das 08h às 17h / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 24 cheques de R$ 1.500,00 (+ 
Seg. Resp. Civil); Não Associado – 24 cheques de R$ 1.700,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: Abertas.

ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando Deluiz e equipe / PERÍODO DO CURSO: abril de 2018 até agosto de 2019 / HORÁRIO: 
quartas, quintas e sextas-feiras, das 08h às 17h (periodicidade mensal) / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / 
INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 890,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 990,00 (+ Seg. 
Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: Abertas.

ESPECIALIZAÇÃO EM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Paulo Pimentel e equipe / PERÍODO DO CURSO: 03/05/2018 até 28/11/2019 / HORÁRIO: quintas-feiras, das 
08h às 18h / Nº DE VAGAS: 10 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 1.200,00 (+ 
Seg. Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 1.400,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: ABERTAS/ SELEÇÃO: Entrevista 
e Análise de Curriculum Vitae / OBS: Eventualmente aos sábados serão ministradas as aulas teóricas.

INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA ABO-RJ: ABO-RJ (Sede) - Rua Barão de Sertório, 75 - Rio Comprido / Tel.: 2504-0002 / E-mail: se-
cretaria@aborj.org.br / Horário de atendimento das 9h às 18h / ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Avenida Armando Lombardi, 800 
sala 234 - Barra da Tijuca / E-mail: barra@aborj.org.br - Tel.: 2494-3487 / Horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
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Cursos do DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD
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:: ANÚNCIOS
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BALANCETES ::

* DEZEMBRO • DATA DE VERIFICAÇÃO - 31 DE DEZEMBRO DE 2017 :: 

* NOVEMBRO • DATA DE VERIFICAÇÃO - 30 DE NOVEMBRO DE 2017 :: 

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO PASSIVO

CAIXA E BANCOS FORNECEDOR40.736,93 159.333,55

(-) CHEQUES A LIQUIDAR FOLHA DE PESSOAL-20.137,53 264.694,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE FOLHA114.128,97 27.475,91

CONGRESSO A RECEBER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES88.476,15 244.674,51

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU121.941,53 -78.534,83

ALUGUÉIS A RECEBER CONTAS A PAGAR72.129,41 1.694.083,11

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RECEITAS A REALIZAR30.347,55 690.650,09

CHEQUES A RECEBER PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU570.990,43 1.473.414,30

CHEQUES DEVOLVIDOS IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU34.041,40 326.921,05

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU110.607,97 -118.575,96

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS225,78 151.755,90

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARCELADOS - IPTU1.500,00 67.762,20

DESPESAS A APROPRIAR FUNDO DE RESERVA CONTINGÊNCIA FINANCEIRA3.991,40 1.320,00

OUTRAS CONTAS PATRIMÔNIO SOCIAL704,85 4.640.237,69

IMOBILIZADO 8.708.534,87

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -563.166,25

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO9.315.053,46 9.545.212,28

DESPESAS RECEITAS

DEPARTAMENTAIS DEPARTAMENTAIS10.713.845,01 12.752.837,27

PESSOAL COMISSÕES E CORRETAGENS2.389.923,72 1.327.723,54

ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1.494.933,42 440.197,05

IMPOSTOS E TAXAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS296.963,15 259.784,25

DESPESAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS216.958,35 40.705,54

HONORÁRIO DE DIRETORIA - VOLUNTÁRIO 44.976,00

REVERSÃO DE PROVISÕES 16.241,18

TOTAL DAS DESPESAS TOTAL DAS RECEITAS15.112.623,65 14.882.464,83

TOTAL ATIVO + DESPESAS TOTAL PASSIVO + RECEITAS24.427.677,11 24.427.677,11

Presidente: Ivan do Amaral Pereira Departamento de Contabilidade: Roberto Silva

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

ATIVO PASSIVO

CAIXA E BANCOS FORNECEDOR73.063,07 158.393,42

(-) CHEQUES A LIQUIDAR FOLHA DE PESSOAL-75.638,58 146.629,21

APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE FOLHA147.938,72 23.739,31

CONGRESSO A RECEBER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES92.652,15 40.016,48

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU119.356,00 -5.889,35

ALUGUÉIS A RECEBER CONTAS A PAGAR70.233,15 1.650.815,27

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS RECEITAS A REALIZAR57.398,04 795.544,96

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU9.708,74 1.473.414,30

CHEQUES A RECEBER IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU636.573,98 508.073,66

CHEQUES DEVOLVIDOS (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU35.886,40 -176.044,52

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS344.575,62 151.755,90

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARCELADOS - IPTU5.372,68 89.765,55

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS FUNDO DE RESERVA CONTINGÊNCIA FINANCEIRA1.500,00 1.050,00

DESPESAS A APROPRIAR PATRIMÔNIO SOCIAL4.759,15 4.557.127,88

OUTRAS CONTAS 704,85

IMOBILIZADO 8.708.534,87

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -646.276,06

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO9.586.342,78 9.414.392,07

DESPESAS RECEITAS

DEPARTAMENTAIS DEPARTAMENTAIS7.189.989,81 9.122.019,32

PESSOAL COMISSÕES E CORRETAGENS1.882.930,17 1.254.142,90

ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1.384.708,01 427.206,51

IMPOSTOS E TAXAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS286.177,10 248.492,55

DESPESAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS176.656,09 40.550,61

TOTAL DAS DESPESAS TOTAL DAS RECEITAS10.920.461,18 11.092.411,89

TOTAL ATIVO + DESPESAS TOTAL PASSIVO + RECEITAS20.506.803,96 20.506.803,96

Presidente: Ivan do Amaral Pereira Departamento de Contabilidade: Roberto Silva

Roberto Silva • CRC/RJ 052007/0-0 • Depto. Contabilidade da ABO-RJ • Email: contabilidade@aborj.org.br • Tel.: (21) 2504-0002 • Ramal: 221
Dr. Ivan do Amaral Pereira - Presidente da ABO-RJ
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:: PORTARIAS

:: ANÚNCIOS

PORTARIA Nº 003 – 2018/2021

O Senhor Presidente da Associação Brasileira 
de Odontologia  -  Seção Rio de Janeiro, usando 
das atribuições que lhe confere do Estatuto Social,  
RESOLVE:

1 - Nomear o Dra. Iracema Souza Dottori Von 
Uslar, matrícula nº 1802965-5, para o cargo de Di-
retora de Representação Social. 

2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.
  

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.
 

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

PORTARIA Nº 004 – 2018/2021

O Senhor Presidente da Associação Brasileira 
de Odontologia  -  Seção Rio de Janeiro, usando 
das atribuições que lhe confere do Estatuto Social,  
RESOLVE:

1 - Nomear o Dr. Rodrigo Mota e Albuquerque, 
matrícula nº 1805872-8, para o cargo de Diretor do 
Dep. de Odontologia do Esporte. 

2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.
  

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.
  

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ
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POSSE :: 

No último dia 20 de março, o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Ama-
ral Pereira, reeleito para mais uma gestão na ABO-RJ, tomou posse 
no seu cargo. Além dele, todos os membros eleitos para o Conselho 

Executivo (COEX), Deliberativo (CODE) e Fiscal (COFI) e a nova Diretoria 
da ABO-RJ escolhida pelo Presidente da ABO-RJ tomaram posse na Sede da 
entidade. Todos os membros empossados, eleitos através do pleito eleitoral rea-
lizado no dia 27 de novembro de 2017, ficarão à frente da entidade pelo período 
de três anos, de março de 2018 até março de 2021.

A posse dos eleitos e dos Diretores do COEX aconteceu durante a reunião 
do Conselho Deliberativo, onde o Presidente do CODE da ABO-RJ, Dr. Leovir-
gílio Furtado de Oliveira, deu posse ao Presidente reeleito da ABO-RJ, Chefe 
do Conselho Executivo da Associação, Dr. Ivan do Amaral Pereira e aos dois 
Vice-Presidentes, Dr. Sérgio Ricardo Santos e o Dr. Paulo Murilo da Fontoura, 
1º e 2º Vice-Presidentes, respectivamente. Após a posse dos membros eleitos 

Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, toma posse para mais 
uma gestão juntamente com os demais membros da diretoria

para dirigir o Conselho Executivo (COEX), o Presidente da ABO-RJ empossou 
os membros eleitos para o CODE, COFI e os novos Diretores do Conselho Exe-
cutivo investidos no estatuto da entidade. 

Os outros Diretores do COEX foram nomeados através de Portarias publi-
cadas nesta edição do Jornal da ABO-RJ. Antes do término da cerimônia de 
posse, o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, fez um agradeci-
mento: “Estou muito grato pelo apoio de todos que acreditaram em meu traba-
lho e me reelegeram para mais um mandato de três anos à frente da entidade, 
ao qual me dedicarei bastante, e conto com o apoio de toda a Diretoria da 
ABO-RJ para que possamos desenvolver a ABO-RJ cada vez mais.”

Na página 03 desta edição do Jornal da ABORJ está a lista atualizada de to-
dos os novos membros da Diretoria da ABO-RJ: COEX, CODE e COFI.

O Jornal da ABORJ deseja ao Presidente da ABO-RJ e a toda a sua Diretoria 
bastante sorte nesta nova gestão e uma profícua administração. 

Fotos: Afonso Alfaya
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:: BINGO DE PÁSCOA

A ABO-RJ realizou, no último dia 24 de março, a 13ª edição do Bingo Dan-
çante temático, que homenageou a Páscoa. O evento festivo aconteceu na 
Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena. Além de muita animação de todos os 

presentes, esse bingo foi o maior sucesso de público em todas as edições do evento 
com a presença de 55 pessoas. A festividade contou com a participação do Presi-
dente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira; da Diretora Social, Dra. Regina 
Tancredo e seus familiares; do Diretor Financeiro, Dr. Paulo Murilo da Fontoura 
e sua esposa; do membro do CODE Dr. Fernando Leal com a sua esposa e do Ex-
Diretor da Clínica, Dr. Nataldo Borges. Além da Diretoria da instituição, o bingo 
teve a participação de diversos CDs associados, juntamente com seus familiares; 
parentes de diretores da ABO-RJ e amigos. Como em todas as edições do evento, 
todos os participantes receberam 10 cartelas para concorrer aos prêmios, e no �nal 
aqueles que não ganharam nada recebem a cartela extra, “sorteio do azarão”, onde 
disputam o prêmio-surpresa colocado na caixa de interrogação. 

O 13º Bingo Dançante de Páscoa distribuiu nessa edição os seguintes brindes: 

13º Bingo Dançante de Páscoa/2018: muita animação 
e um grande sucesso de público

um espremedor de frutas, ferro elétrico de passar roupa, uma sanduicheira grill, 
um liquidi�cador, um telefone sem �o, uma pipoqueira elétrica, um ventilador 
de 30cm, uma cesta de guloseimas, um micro-ondas e o prêmio principal foi 
a cafeteira da marca Nespresso. Nesta edição, o prêmio-surpresa (“azarão”) foi 
uma caixa de chocolates Bis/Lacta, em homenagem à Páscoa. Os grandes sortu-
dos do evento, que ganharam os prêmios principais, foram: Emma da Fontou-
ra, esposa do Diretor de Financeiro da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, 
que faturou um ventilador de 30cm; a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina 
Tancredo, que ganhou uma cesta de guloseimas recheada de chocolates; a Sra. 
Francini de Oliveira, que faturou o micro-ondas; e a Sra. Vera Areias que ganhou 
o prêmio principal do evento, a cafeteira Nespresso.

Em 23 de junho, a ABO-RJ realizará o 14º Bingo Dançante Junino, em for-
mato de Festa Junina, em homenagem a São João. Os convites estarão à venda a 
partir do dia 13 de junho na Secretária da ABO-RJ. Participem!

Fotos: Afonso Alfaya
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Fabiano Silva, CD e consultor empresarial,:: Gestão Estratégica para a Odontologia - BWINT

Por Fabiano Silva, Implantodontista e fundador da Consultoria BWint – Business with Intelligence

Neste mês, respondemos a uma mensagem enviada para nosso 
email, contato@bwint.com.br, com uma dúvida sobre nossa 
última coluna: “Dr. Fabiano, converso sempre com colegas e 

discutimos muito se oferecer a primeira consulta gratuitamente é algo 
vantajoso ou não. O que a sua experiência de dentista e consultor diz 
sobre isso?”.

Em primeiro lugar, obrigado por compartilhar essa dúvida conosco. 
Infelizmente, vejo muitos colegas respondendo que cobram ou não com 
base pura e simplesmente no “achismo”. Minha resposta está fundamen-
tada no conhecimento de Gestão e Finanças, além de duas décadas de 
experiência atendendo pacientes. 

A gente o tempo todo recebe oferta grátis de vários produtos e servi-
ços. Todo mundo sabe que o objetivo é fazer um “test drive” para que o 
cliente aprove e adquira posteriormente o serviço. Só que a natureza do 
trabalho odontológico é muito diferente do que ocorre em uma fábrica. 
Um dos maiores ativos de um dentista é seu tempo, que é extremamente 
limitado. Em uma indústria, quanto mais se produz, menor é o valor 
unitário de cada produto. O que não é vendido agora pode ser vendido 
depois e para isso se gerencia o estoque e são feitas promoções – como 
as amostras grátis e test-drives.

Já o trabalho de um CD é artesanal, personalizado, de alto valor agre-
gado e ainda desgastante. Por mais paradoxal que seja, vejo muitos cole-
gas que, apesar de serem profissionais de Saúde, relegam para segundo 
plano os cuidados com seu bem-estar. E com isso podem comprometer 
seu corpo (por exemplo, a coluna ou os olhos), que é, em última instân-
cia, seu recurso profissional. Há um limite do número de clientes e tra-
tamentos que um dentista pode realizar, ao contrário de uma indústria, 

Vale a pena cobrar por consulta?

em que o aumento se traduz em maior produtividade.
Isso muitas vezes não está claro para o paciente. Há uma cultura de 

que o dentista “vive de fotossíntese”, basta o sol para conseguir alimento 
e energia. O profissional de Saúde falar em dinheiro é quase um pecado. 
Cabe a nós educar os pacientes sobre essa questão econômica. 

Como fazer isso? Defendo que a consulta inicial seja cobrada. Ela im-
plica em custos diretos como água, luz e esterilização de materiais. E 
outros não tão visíveis, como o tempo de trabalho do profissional, as 
centenas de horas dedicadas ao estudo e aperfeiçoamento, o desgaste 
físico e psicológico e a depreciação do equipamento por uso. O abati-
mento do valor da primeira consulta pode ser utilizado como forma de 
negociação para o fechamento imediato do orçamento com o paciente. 

Já pesquisamos, na BWint, as causas que levam muitos dentistas a 
não cobrarem a consulta. Primeiro, a ansiedade que faz parte de todo 
processo de vendas ou da gestão do profissional autônomo: “preciso de 
clientes!”. É importante ter autocontrole para dar uma resposta racio-
nal para o problema, com base 
nos conceitos gerenciais. Depois, 
a falta de Educação Financeira dos 
dentistas, um dos maiores temas 
que trabalhamos em consultoria, 
treinamentos e mentoria com os 
colegas. Muitos consultórios e clí-
nicas são fechados por falta deste 
tipo de conhecimento. Portanto, 
valorize sua competência e edu-
que os clientes sobre isso.

Esta coluna é um canal aberto com você, associado da ABO-RJ. Você pode enviar mensagem para o endereço contato@bwint.com.br com 
dúvidas, sugestões e outros assuntos ligados à Gestão Estratégica para a Odontologia, que nós responderemos na coluna ou em nossos víde-
os postados no nosso canal do Youtube. Vocês podem encontrar mais informações no site bwint.com.br ou no blog www.bwint.com.br/blog.
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:: ABO-RJ & ABBA

A dedicação de alguns cirurgiões-dentistas que faziam trabalhos artísticos, 
pinturas e esculturas, desenhos e fotogra�as nos primórdios dos anos ses-
senta, em 1964 seguramente, é que levou à ideia de que nos Congressos de 

Odontologia tivessem salas em que os cirurgiões-dentistas pudessem fazer expo-
sições de suas obras de arte. Esta é a história de um grupo de cirurgiões-dentistas 
que tinha nas artes plásticas mais que um hobby, e, sim, um meio de tornar a 
vida mais feliz. Esse grupo procurou se aproximar dos dirigentes de entidades de 
Odontologia tentando conseguir espaços para expor os trabalhos artísticos, nos 
congressos nacionais e internacionais.

O grupo de cirurgiões-dentistas era composto pelo Dr. Chakib Jabôr, que já era 
reconhecido como expressão internacional, por ter vários prêmios; Dr. José Bicudo 
Júnior; Dr. Jesus Brochado; Dr. Milton Passini; e eu, Dr. Farid Zacharias.

Desta forma, passamos a fazer parte dos Congressos de Odontologia a partir de 
1964. Dávamos prêmios, medalhas e livros de arte aos melhores trabalhos artísti-
cos. Em 1975, levei ao Presidente do Congresso Internacional de Odontologia, se 
não me engano, Dr. Paulo Franckel, a ideia de fazermos, ao lado da exposição dos 
trabalhos artísticos, uma noite de autógrafos. Fomos bem atendidos pelo então 
presidente do evento, e assim convidei o grande escritor brasileiro Guilherme de 
Figueiredo, meu amigo e companheiro de cooper na Praia de Copacabana, das 06h 
às 07:30h da manhã, com mais dois amigos. Guilherme era irmão do ex-Presidente 
da República General João Figueiredo e também do cirurgião-dentista Luiz Felipe 
Figueiredo. A nosso pedido, ele levou duas escritoras do jornal O Globo, que eram 
Elsie Lessa e Olga Savari. Além disso, convidei também o meu cliente e escritor 
Renard Perez, que havia ganhado o Prêmio de Contos da empresa de alimentos 
Nestlé, fazendo com que o evento fosse um grande sucesso.

O nosso grupo de cirurgiões-dentistas estava muito feliz com a difusão das 
artes nos Congressos de Odontologia. Desta forma, eu resolvi me aprimorar na 
pintura fazendo um curso no Instituto de Belas Artes (IBA), na Urca, no Rio de 
Janeiro, entre 1961 e 1965. Fui aluno do Prof. Henrique Sálvio, que havia sido Di-
retor da Sociedade Brasileira de Belas Artes e tinha aulas de pintura toda segunda, 
quarta e sexta-feira, das 13h às 17h e voltava ao consultório às 17:30h e trabalhava 
até as 20:30h. Poderiam me perguntar: Foi sacri�cante? Eu respondo da seguinte 
forma: Foi! Mas o que a gente não consegue sem lutar e sem fazer esforços.

Eu contava com a compreensão e o apoio da Jurema, que sabia que eu queria 
vencer na pintura, pois já tinha uma boa clientela, e vontade de lutar e vencer não 

Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro (ABO-RJ) e Academia 
Brasileira de Belas Artes (ABBA) irmanadas e de mãos dadas para o bem comum

Por Dr. Farid Zacharias (cirurgião-dentista, associado remido da ABO-RJ,  
escritor, pintor e membro da Academia Brasileira de Belas Artes) 

me faltava. Em 1987, �z um curso com o Prof. Eduardo Bortk, para me aprimorar 
mais na parte técnica. Comecei a participar de concursos ganhando vários prê-
mios. Em 1991, �z a minha primeira exposição individual, no Clube Caiçaras, na 
Lagoa, no Rio de Janeiro com 42 pinturas (quadros), onde todos foram vendidos. 
Em 1997, fui eleito para a Academia Brasileira de Belas Artes (ABBA), indicado por 
três nobres amigos, que eram pintores brasileiros: Sansão Pereira, Evilásio Lopes e 
J.B. Aragão. No mesmo ano, recebi a Medalha de Ouro no evento 1º Brasil Artes, 
da ABBA.

Em 2006, recebi a maior Condecoração da Academia, a Medalha de Honra Ven-
tureli Sobrinho, Fundador da Academia. Na mesma sessão, passei a ser Titular da 
Cadeira nº 03, cujo patrono é Lucilio de Albuquerque.

ABO-RJ e ABBA – Sempre Juntos

Passados alguns anos, não podemos esquecer-nos daqueles que nos estenderam 
a mão, dando-nos todo o apoio que necessitávamos, quis homenagear alguns co-
legas sobreviventes daquela época. Assim, convidei para serem membros Honoris 
Causa da ABBA: o Diretor Financeiro da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura e 
o Ex-Presidente da AcBO, Dr. Placidino Brigagão. Os dois sempre apoiaram todos 
os eventos da ABBA e as exposições artísticas da entidade. O Dr. Paulo Murilo e 
o Dr. Brigagão foram eleitos membros Honoris Causa pela Diretoria da ABBA e 
ambos tomaram posse na ABBA no dia 22 de novembro de 2017, no Salão Nobre de 
Convenções do Hotel Hilton (ex-hotel Méridien), em Copacabana, Rio de Janeiro, 
numa cerimônia linda e emocionante. 

Na eleição para membros da ABBA de 2018, também indiquei e foi eleito pela 
Diretoria da entidade o nosso colega cirurgião-dentista Dr. Rubens Azevedo, titu-
lar em várias Academias de Odontologia e Presidente da Sociedade Brasileira de 
Dentistas Escritores, que em breve tomará posse.

Todos os colegas eleitos são de grande cultura, de currículos invejáveis e amam 
as belas artes.

Também cabe elogiar o respeito e o carinho pela Presidente da ABBA, a Dra. 
Vera Gonzalez, que reconheceu e compreendeu todo o esforço dos cirurgiões-den-
tistas para o desenvolvimento das artes plásticas, que vinha desde 1964 e serviu de 
exemplo a outras pro�ssões. Hoje, a ABO-RJ e a ABBA estão de mãos dadas, uma 
ajudando à outra, irmanadas para o bem comum. 

Sentado à frente o Prof. Rugerpe Pedreira conversando com o Prof. Ítalo Gandelman. Em pé, de blusão branco,  
o Dr. Farid Zacharias, tendo à sua direita, o Dr. Fernando, Oficial da Marinha e à sua esquerda, Prof. 
Kogé, da Policlínica Geral de Botafogo. Ao fundo da foto, o Prof. Mário Araújo, olhando para baixo.

Noite de autógrafos no Congresso de Odontologia de 1975. Sentados estavam o escritor Guilherme 
Figueiredo e as cronistas Elsie Lessa e Olga Savary. Em pé na foto está o Dr. Farid Zacharias.
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

A máxima de que “a primeira im-
pressão é que �ca” muitas vezes 
prevalece, e é bom estar atento a 

esses pequenos detalhes. Ao planejar a ar-
quitetura e a decoração do seu consultório é 
importante levar em consideração algumas 

informações, para que ele se torne o mais aconchegante e agradável 
possível.

Para um Dentista Azul, o conforto e o bem-estar do paciente devem es-
tar sempre em primeiro lugar. Por isso, desde a recepção até a saída do pa-
ciente do seu consultório ou clínica devem contribuir para esse objetivo. 

Cuidados com o ambiente e decoração do consultório
Bom gosto e equilíbrio devem estar presentes em cada canto. É preciso 

ter em mente um ambiente calmo. Para isso, opte sempre por cores claras, 
uma música que transmita tranquilidade, cadeiras confortáveis, espaço 
amplo e com segurança para seus pacientes.

Uma dica ainda melhor é atrelar seu projeto à sustentabilidade! Utili-
zando luzes de led, um forro especial que concentre a temperatura do ar 
e descarga com água reutilizada, medidas que mantenham seu local de 
trabalho arrojado e sempre pensando no meio ambiente.

Para mais dicas, acompanhe todo mês nossa coluna. 

Um abraço, até a próxima!

www.revista.aborj.org.br

Acesse a 
RBO

Leia a 
RBO

Publique na 
RBO

PORTARIA ::

PORTARIA Nº 005 – 2018/2021

O Senhor Presidente da Associação Brasileira 
de Odontologia  -  Seção Rio de Janeiro, usando 
das atribuições que lhe confere do Estatuto Social,  
RESOLVE:

1 - Nomear o Dr. Guilherme Vargas Gomes Al-
meida Russo, matrícula nº 1803315-6, para o cargo 
de Supervisor das Clínicas do Centro de Aper-
feiçoamento Profissional “Evandro Rabello de 
Castro” e do Centro de Odontologia Integrada e 
Comunitária (COIC).em contrário.

2 - Revoguem-se as disposições em contrário
3 - Registre-se e publique-se.
  

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.
  

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

 :: ANÚNCIOS
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Marcia Nana :: MARKETING

Prof. Dr. Sérgio Motta :: LEMBRANÇAS HISTÓRICAS DA ABO-RJ

Temos percebido que muitos consultórios estão captando uma fatia maior de 
pacientes, enquanto outros estão tendo seu público reduzido. Esta situação 
com certeza causa um certo desconforto, não para quem está ganhando, 

mas, sim, para aqueles que estão perdendo. Mas por que seu paciente sumiu?
Muitas ações têm sido feitas para captar e �delizar pessoas. Anúncios em mí-

dias, divulgação em redes sociais e até mesmo um telemarketing ativo que liga 
para agendar a consulta, principalmente dos pacientes inativos.  Mas mesmo dian-
te destas atitudes, vemos que poucos são os cirurgiões-dentistas que conseguem 
ter em sua carteira de clientes um número satisfatório de pacientes ativos.

Analisando a situação com o olhar do marketing, temos o mercado atual com:
• Uma grande oferta de pro�ssionais;
• Grande parte dos cirurgiões-dentistas altamente capacitados;
• Consultórios estruturados com equipamentos de última geração;
• Ampla oferta de especialidades que atendem a atual demanda;
• Fácil localização, ambiente confortável, equipe comprometida;
• Atendimento de qualidade
Então o que falta? Falta o “algo mais” do relacionamento com o cliente, que é o 

saber ouvir seu paciente. Isso mesmo!
Na maioria das vezes, o cirurgião-dentista e a equipe trabalham no automático, 

atendem a todos como se fossem uma máquina, com foco, atenção, qualidade, mas 
não param por um minuto para prestar atenção no paciente e entender o que ele 
deseja. E ouvir o paciente não é uma obrigação, é uma arte!

Lidamos com pessoas, e todas são diferentes. Umas falam mais, outras são tí-

A importância do saber ouvir seu público
midas, algumas têm medo do cirurgião-dentista, outras 
têm desejos ocultos (que nem ele mesmo sabe), quer co-
locar um implante, mas tem vergonha de perguntar o 
preço, deseja fazer um clareamento, mas ninguém ofere-
ce.  Então, estamos na era do saber parar, olhar nos olhos 
do paciente, conversar por alguns minutos e deixar ele 
falar. E só depois o cirurgião-dentista deve dar seu diag-
nóstico, com suas opiniões, indicações e benefícios. Você, cirurgião-dentista, não 
pode ser uma máquina que não deixa o paciente falar e não deixa ele expor seus 
sentimentos, desejos e necessidades.  Quando a pessoa consegue expor o que sente 
(medos, ansiedade, desejos e necessidades) ela cria con�ança no pro�ssional e o 
relacionamento segue um �uxo produtivo.

Vamos lembrar que estamos na era dos relacionamentos e que seu paciente es-
pera que você atenda as necessidades e desejos dele, mas você só vai descobrir o 
que o paciente deseja, quando você parar para escutar e prestar atenção. Esta falta 
de atenção que tem incomodado o público, e feito com que ele migre de um con-
sultório para outro, buscando este algo mais, procurando o cirurgião-dentista que 
saiba parar e ouvir.

Pense nisso!
Marcia Nana

Gestão e Marketing
Ideia_consultoria@yahoo.com.br

www.marciananamarketing.com.br

Lendo posts publicados na Internet e jornais expressando pensamentos e opi-
niões sobre variados assuntos muitos polêmicos, na maioria das vezes tento 
entender se há motivos �losó�cos ou se são somente reclamações, sem ne-

nhuma base pensada, racional.
Re�ito sobre o que será que está faltando para este processo de recla-

mações parar e motivar as pessoas a terem um objetivo comum, ter uma 
opinião própria respeitando a do outro.

Comecei a fazer uma retrospectiva de minha vida pessoal e pro�ssional 
e me vieram à mente os meus mestres e mentores.

O primeiro a vir na lembrança foi meu pai, Sergio. Ele foi meu primeiro 
orientador, foi meu suporte que forjou princípios e experiências. Lembro 
sempre dele com muita saudade, amor e admiração. Sinto muito a sua falta.

Mas Deus me permitiu, após longos anos de convívio com as mais di-
ferentes pessoas e mestres, que eu encontrasse um segundo mentor. Tive 
muita sorte de conhecer o Edgar, ou melhor, o Dr. Edgard da Cruz Ferreira, 
ex-presidente da ABO e respeitadíssimo pro�ssional da Odontologia.

Este homem foi o segundo diferencial em minha vida, com sua simpli-
cidade nos altos dos 84 anos quando veio ser meu aluno. Na realidade, fui 
eu quem ganhou um aprendizado enorme convivendo com ele. A sua expe-
riência de vida familiar, pro�ssional, política, amorosa, ética; uma vida al-
truísta, mas ao mesmo tempo focada em o que fazer para crescer, aprender 
e compartilhar sempre, me trouxe um aprendizado o qual jamais pensei.

Para mim, talvez a sua maior mensagem tenha sido a con�ança no ser 

Nossos mestres e mentores
Por Prof. Dr. Sérgio Motta (cirurgião-dentista)

humano que nos cerca. Sua orientação sobre como é importante ouvir, olhar 
o outro e pensar sobre as divergências de opinião, assim como respeitá-las, 
fez com que eu mudasse a maneira de agir e pensar.

Hoje temos uma lacuna de pessoas que nos sirvam de mestres e mento-
res. Exemplos de conduta e postura são escassos, e princípios são colocados 
acima de personalidades. O medo supera a verdade, queremos atalhos, que-
remos copiar, queremos “moleza”. 

O Edgar gostava de dizer: “Na hora que estamos �cando bons, está na 
hora de morrer.”

Sinto muita saudade dos meus mes-
tres e mentores, Sergio e Edgar, e peço 
que Deus os tenha.

Desejo que possamos procu-
rar sempre  mestres e mentores  para 
compartilhar nossos pensamentos e 
consultar os deles, assim como as suas 
atitudes frente às variadas situações 
da vida. Que possamos ouvir outras 
opiniões e formar a nossa, antes de expor 
reclamações. Que possamos  lembrar 
sempre de colocar os princípios acima 
das nossas personalidades.
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 

Como já havíamos abordado sobre esse assunto duas vezes em colunas no 
ano anterior, de forma super�cial, resolvemos falar sobre os principais tópi-
cos, pois é muito importante e nem sempre tratado da forma correta, o que 

pode causar multas e problemas sérios. Estamos falando das férias.
A gestão do seu negócio deve possuir um planejamento de férias anual (de pre-

ferência no início do ano), para que possa comunicar ao contador previamente e o 
empregador se preparar para a ausência do empregado em determinado período. 
O planejamento se faz necessário por diversos motivos: pelas mudanças na Refor-
ma Trabalhista, a �scalização on-line do E-social e além de ter sempre a equipe 
estruturada para atender as demandas do seu negócio.

Primeiro vamos falar o que são férias e posteriormente mostrar como isso teve 
impacto com a Reforma Trabalhista e com o E-social.

A lei trabalhista brasileira assegura a todos os trabalhadores celetistas um pe-
ríodo de descanso de 30 dias remunerados, a cada 12 meses de vigência do seu 
contrato de trabalho. Esse período de 12 meses trabalhados é chamado de período 
aquisitivo.

De acordo com o Artigo 134 da CLT, o período de descanso deve ser gozado em 
sua totalidade, salvo em casos excepcionais, como no caso de férias coletivas e na 
conversão de 1/3 do período em abono pecuniário, conhecido como venda dos 10 
dias de férias.

Após completar 12 meses de trabalho, o empregador ou empregado tem até 12 
meses para agendar as férias, que seja de acordo de ambas as partes, sendo esse 
período chamado de período concessivo.

Sendo assim, após 12 meses, poderá gozar de férias:
I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 05 
(cinco) vezes;  
II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 06 (seis) a 14 (quator-
ze) faltas; 
III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e 
três) faltas; 
IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta 
e duas) faltas. 

Pontos de atenção:
a) Não deixar que o empregado goze o período de férias sem registrar as férias 
em folha, ou seja, comunicar ao contador para que conste no contracheque e na 
informação aos órgãos pertinentes. Pois caso isso aconteça, e o empregador venha 
registrar essas férias com o empregado trabalhando, e o mesmo por acaso venha 

Férias
a sofrer um acidente, o empregado não poderia ser afastado pelo INSS, pois o em-
pregado “estará” de férias.
b) Já para o caso de férias após o período concessivo, as mesmas deverão ser pagas 
em dobro ao empregado.
c) E mesmo que ultrapassem apenas um dia, será necessário pagar férias em dobro.

Reforma Trabalhista
A Reforma Trabalhista trouxe algumas �exibilizações para as férias.

a) Agora as férias podem, além de dois períodos com nenhum inferior a 10 dias, ser 
divididas em até três períodos, desde que, ao menos, um deles tenha a duração de 
duas semanas consecutivas (14 dias) e as outras duas partes não sejam menos que 
05 (cinco) dias cada. Desta forma, as férias poderiam ser usufruídas de uma forma 
mais vantajosa para empregadores e empregados.
b) Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, 
as férias, que antes eram sempre concedidas de uma só vez, agora podem ser fra-
cionadas em até 3 vezes.
c) As férias dos empregados contratados no regime de tempo parcial serão iguais 
aos demais empregados regidos pela CLT (30 dias após 12 meses de trabalho).
d) As férias, que antes podiam ser iniciadas em qualquer dia, agora deverão come-
çar com, no mínimo, dois dias antes de um feriado ou dois dias antes do descanso 
na semana

E-Social
Com o início do E-social, alguns cuidados devem ser tomados para evitar per-

das �nanceiras.
a) As férias devem ser agendadas com antecedência, o ideal seria com no mínimo 
40 dias, para que tenha tempo hábil de gerar os documentos necessários: o do-
cumento de aviso de férias e o de pagamento de férias. O aviso de férias deve ser 
entregue ao empregado com 30 dias de antecedência, e o recibo, juntamente com o 
pagamento, com 02 dias de antecedência.
b) Período de gozo, que citamos anteriormente, caso ultrapasse, deverá pagar fé-
rias em dobro.

Lembramos que foram abordados somente os principais tópicos das férias. 
Orientamos que entre em contato com seu contador, caso tenha alguma dúvida, e 
sempre programe com antecedência as férias dos seus empregados.

Escritores: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 
Contatos: coluna@folhavirtual.com 

                   www.folhavirtual.com  ::   facebook.com/folhavirtual
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

Esperança

Descarto permitir-me �car só. Meu pensamento sendo meu ami-
go, conversamos, trocamos ideias, concordamos ou procuramos 
o mais viável.

Daí, acordamos que a solidão é matéria descartável, incômoda e im-
produtiva.

Assim integrados, agarramo-nos em determinado e interessante assun-
to para desenvolvê-lo.

Hoje, parece haver um vazio em nosso costume. É natural. Estamos 
cansados de ouvir notícias que demandam roubo para enriquecimento 
ilícito em meio aos mais altos escalões políticos e a entrada de armas e 
munições pelas nossas fronteiras.

Sabe-se por onde entram. Por que não impedem? Por que o Itamaraty 
não adota severo entendimento direto com o governo do país exportador?

A segurança do Rio de Janeiro tornou-se insustentável. Governador e 
Prefeito ausentaram-se em época crucial – Carnaval – e deixaram o Rio à 
mercê da bandidagem. Que mentalidade desses dois senhores!

A esperança de ajuste nesse Estado está nas Forças Armadas. O povo 
deposita nelas a sua con�ança e esperança.

Nem pensar que possam falhar!

O caminhar na maravilha do tempo 
dá consciência de que as estrutu-
ras da vida têm um custo social crescente, que se 

realiza com esforço constante.
Tal terreno requer espírito de cooperação para conciliar inte-

resses divergentes cuja tendência é ocupar posição de PODER 
não para favorecer os fracos, mas evitar tragédias.

O  certo é fortalecer um projeto coletivo para privilegiar o 
desenvolvimento a todos, baseado em tecnologias custosas, mas 
adequadas, creditadas a autoridades financeiras competentes 
com visão de muitos para evitar as chocantes desigualdades exis-
tentes.

O Projeto Coletivo 
de Desenvolvimento

www.revista.aborj.org.br

Acesse a 
RBO

Leia a 
RBO

Publique na 
RBO
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:: CURSOS - ABO-BARRA MANSA  

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA 
COORDENAÇÃO: Profª Dayse Pena Oliveira da Silveira / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 36 meses (3ª feiraa e sába-
do – mensal - 08h às 18h) / INVESTIMENTO: 36 x 1.350,00 / 42 x 1.158,00 / consultar outras opções

ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 
COORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-laboratorial/clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 26 meses 
(4ª feira – semanal - 8 às 18 h) / INVESTIMENTO MENSAL: 26 x 1.000,00 ou 36 x 813,00

ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA E MANIPULAÇÃO TECIDUAL 
COORDENAÇÃO: Prof. João Carlos Moreira Jardim / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 12 meses (terça-feira - 2x ao 
mês - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO EM PRÓTESE FIXA COM ÊNFASE EM ODONTOLOGIA ESTÉTICA  
COORDENAÇÃO: Prof. Leandro Tolomelli C. Franco/Prof. Renato dos Santos Araújo / NATUREZA: teórico/prático-clínico / PERIODICIDA-
DE: 2x ao mês, 6ª-feira das 17h às 21h e sábado das 9h às 13h / DURAÇÃO: 10 meses) / INVESTIMENTO MENSAL: 450,00 

ATUALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 
COORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-demonstrativo/ clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 12 me-
ses  (4ª feira - quinzenal - 8h às 18 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL  
COORDENAÇÃO: Prof. Ronan  Matheus V. Silva / INÍCIO: imediato / NATUREZA: teórico/prático-clínico / DURAÇÃO: 16 meses (6ª feira 
– quinzenal - 9 às 18 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA ADESIVA  
COORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: 06/08/18 / NATUREZA: teórico/laboratorial / DURAÇÃO: 8 meses (2ª feira 
- quinzenal - 14h às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00

IMERSÃO FARMACOLOGIA CLÍNICA PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS 
COORDENAÇÃO: Prof. Adolfo de O. Azevedo / DIAS: 11 e 12/05/2018 / NATUREZA: teórico / DURAÇÃO: 02 dias (quinta-feira e sexta-
feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h) / CARGA HORÁRIA TOTAL: 16h  INVESTIMENTO MENSAL: R$ 500,00

EM BREVE:        
Formação em ASB  e Imersão  - 

Harmonização Facial 

Rua Pref. Mário Pinto dos Reis, 115   Verbo Divino - 
Barra Mansa - RJ   

Tel.: (24) 3323-7244 / Cel.: (24) 98819-0143 / 
WhatsApp: (24) 98864-0860                                        

E-mails: cursos:  dap@abobm.org.br / 
secretaria:  secretaria@abobm.org.br

Site: www.abobm.org.br
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Os anúncios poderão ser enviados através do site da ABO-RJ, carta, fax ou entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF 
e matrícula. Os mesmos deverão ser enviados até o dia 12 de JUNHO, para publicação na edição de MAIO/JUNHO. 
1 - A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Rio de Janeiro deseja esclarecer que não faz avaliação de imóveis e nem possui corretor, apenas publica 
anúncios com finalidades odontológicas de: compra e venda de equipamentos; serviços profissionais; compra, venda e aluguel de imóveis / 2 - O espaço 
nos classificados do Jornal da ABO-RJ é de uso exclusivo dos Associados da ABO em dia com suas contribuições sociais.

• Barra da Tijuca - Alugo horário às terças-feiras pela manhã e sextas-feiras manhã e tarde, 
ao lado do Shopping Open Mall. Contatos com Dra. Maria, nos telefones: (21) 2208 0299 e 
(21) 99971-8437.

• Centro – Alugo horário em clínica bem equipada (equipo Kavo, raio-x e autoclave). Ótima 
localização, na Av. Almirante Barroso. Meio período e período integral. Tratar nos telefones: 
(21) 2220-0323 / (21) 3553-2413 / (21) 3553-2414

• Botafogo – Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala deco-
radacom recepção, lavabo, espaço para copa e sala de esterilização. Excelente pontocomer-
cial. Tratar com Marcia no telefone: (21) 98105-4749 ou Bruno (21) 99670-8067. Também 
pelo e-mail: marcia.dantonio@gmail.com

• Copacabana – Alugo sala decorada com recepção, lavabo, espaço para copa e estereli-
zação. Local silencioso, com armários, e pronto para instalações de consultório dentário 
e médico, em excelente ponto comercial. Tratar com Anabela ou Ivo, nos telefones: (21) 
2295-8907 ou (21) 99267-3839. Também pelo e-mail: a.milman@globo.com / Matrícula: 
00029410.

• Copacabana – Alugo horário em consultório dentário em frente Praça Serzedelo Correa. 
O consultório possui sala espera, esterilização e secretaria. Ele é bem equipado, possuindo 
também laser, ultra-som, micro câmera, foto e raio-x. Contatos com o Dr. Carlos através dos 
telefones: (21) 22367306 ou (21) 987474040

• Ipanema – Clinica odontológica de luxo, quatro consultórios equipados, escritórios, cen-
tral de esterelização, copa, segurança 24 hs e estacionamento rotativo. Alugo horários para 
cirurgiões-dentistas de todas as especialidades. Informações: 2540-9152 - Tratar com Ro-
sangela.

• Ipanema – Alugo consultório de alto padrão, completo, pronto para uso. Aluguel - R$ 
2500.00, tudo incluído. Contatos com o Dr. Gabriel nos telefones: (21) 22471946 ou (21) 
987211946

• Ipanema – Alugo horários em consultório completo, com raio-x e laser. A localização dele é 
na Rua Visconde de Pirajá, nº 550 – Edifício Top Center, em andar alto. Contatos com Ângela, 
tel: (21) 2239-0395 ou (21) 99941-6142.

• Leblon - Alugo horários em consultório odontológico de excelente padrão localizado em 
prédio comercial com segurança. O consultório possui secretária, central de esterilização, 

HORÁRIOS

EQUIPAMENTOS

VENDAS/ALUGUEL

• Vendo Modulokart,com elemento de sucção acoplado, bomba de vácuo, compressor, 
mocho, azul celeste, ultrassom Profi, lavadora ultrasonic, seladora, Raio-X Siemens e ou-
tros. Tratar pelo e-mail: a.milman@globo.com ou pelo telefone (21) 22958907 / Matrícula: 
28410

    • Vendo Micro Injetora Deflex – MAD – Digital, com duas muflas, em perfeito estado 
de uso. Contatos com o Dr. Badin nos telefones: (21) 97684-0947; (21) 99753-3490; (21) 
2275-8095; e (21) 2425-9286.

• Vendo compressor Stelo para 2 consultórios no valor de R$3.900,00. Contato com o Dr. 
Carlos no Tel.: (21) 99617-0736

• Vendo cadeira completa, mocho, raio-x, compressor stello, ultrasom em ótimo estado, 
autoclave e bancada com pia (Móvel). Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 
2234-4702, (21) 2571-1045 ou (21) 98854-0810.

• Vendo um consultório com cadeira, mocho e compressor por R$ 6.000,00, tudo conser-
vado. Também estou vendendo dois fotopolimerizadores e um forno para prótese. Conta-
tos através dos telefones: (21) 99617-1739 e (21) 2622-4572.

:: CLASSIFICADOS DA ABO-RJ

raio-x e vista para o mar. Período - 4hs: R$ 575,00 e 8 hs: R$1050,00. Tratar com Sonia no 
telefone: (21)2239-0854 (segunda a sexta-feira).

• Tijuca - Alugo horários, divido despesas ou passo o consultório. Localizado na rua General 
Roca nº 440 – sala 203. Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 2234-4702 ou (21) 
98854-0810.

• Tijuca - Alugo consultório completo, novo e pronto para uso em excelente ponto, próximo 
à estação do Metrô Saens Peña. Contato com Dra. Helene, no telefone (21) 99184-1604.

• Adesão gratuita ao CIORJ e ao Odontorio • Aluguel de salão, auditórios e salas climatizados e com multimídia • Atividades esportivas e sociais 
• Biblioteca - Grande parte do acervo em versão on line e Museu Odontológico Salles Cunha • Videoteca - Com acervo atualizado • Classificados 
gratuitos no Jornal da ABORJ • Convênios diversos com empresas parceiras e Universidade Estácio de Sá • Cursos de Especialização, Atualização e 
Aperfeiçoamento na sede e na Sucursal Barra com valores diferenciados • Descontos em cursos e palestras dos departamentos de Atividades Cien-
tíficas e Estudantil • Desconto no estacionamento (Rua Sampaio Viana, 268) • Indicador Profissional (Seção Jornal da ABORJ) • Jornal da ABORJ • 
Mensalidade associativa gratuita para acadêmicos até o final de sua graduação • Pecúlio Post-mortem (para sócios adimplentes com mais de 12 meses 
ininterruptos •  Plano de responsabilidade civil com preços diferenciados • RBO - Revista Brasileira de Odontologia - Com versão on line • Serviços 
jurídicos - consultoria gratuita / (Dr. André, às terças-feiras, das 13h às 17h – ramal 208)

Para usufruir apresente sua carteira social e o boleto da contribuição associativa
Mais Informações: ABO-RJ Sede Tel.: (21) 2504-0002

ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca Tels.: (21) 2494-3487 / 2491-1759
E-mail: secretaria@aborj.org.br ou visite nosso site: www.aborj.org.br

Todo associado da ABO-RJ em dia com suas contribuições sociais tem direito a consultar o advogado da instituição para 
esclarecer dúvidas jurídicas. O advogado da ABO-RJ, o Dr. André Nascimento, está de plantão na Sede da ABO-RJ – Rio 

Comprido, toda a terça-feira, das 13 às 17 horas.
O associado da ABO-RJ que tiver qualquer dúvida em relação ao atendimento jurídico gratuito pode entrar em contato 

com a Secretária da ABO-RJ, no telefone: (21) 2504-0002, ramal - 243, ou entrar em contato diretamente com o Dr. André 
Nascimento, às terças-feiras, no ramal – 208. Agende a sua visita!

Assessoria Jurídica Gratuita da ABO-RJ

• Piedade – Alugo ou vendo clínica ampla com 14 consultórios, compressor, esterilização 
(espaço pleno para biossegurança), autoclave, sala de espera, laboratórios para ensino, 
auditório, sala de raio-x e zelador no local. Contatos através do telefone: (21) 99888-6077

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS ::
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Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943
Odontopediatra – Odontologia para Bebês 
– Ortodontia Interceptativa - Centro Profis-
sional do Barra Shopping - Av. das Américas, 
4790 Salas 525 e 526 – Barra da Tijuca - Tel.: 
3325-5621 / www.marassiortodontia.com.br

Odontopediatria

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA / CRO-RJ 20164

Especialista em Dor Orofacial e DTM (UNIGRANRIO - RJ) / Pós-Graduado em Oclusão e DTM 
(USP - BAURÚ) / Pós- Graduado em Oclusão e DTM (CEDDA - São José dos Campos) - Endereço: 
Av. Evandro Lins e Silva, 840, sl. 1205, Edifício Office Tower - Barra da Tijuca/RJ - Tel: (21) 2178-
2134 / 2178-2135 - www.cro mf.com.br

   DTM e Dor Orofacial

RADIUS ODONTO DIGITAL - CLM1492
Radiografias Intra-Orais (Periapicais,Oclusais e 
Bite-Wings) - Radiografias Extra Orais(Panorâ-
micas,Cefalométricas e ATMS) - Documentação 
Ortodôntica - Cefalometria Computadorizada 
- Modelos e Fotos - Próximo ao METRÔ - Cine-
lândia, Rua das Marrecas 36 - gr.301- Cinelândia 
- Tels.: (21)2240-2890/2240-1450 - Email:radius.
odonto@terra.com.br

ODONTORAD - CLM 1873
CLÍNICA 100% DIGITAL. Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic a - 
Radiografias intra e extra-orais, traçado cefalométricos computadorizados, 
modelos zoocalados, fotografias intra e extra-orais, Tomografia computado-
rizada, Cone-Beam(NOVO), CD DICOM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Con-
vênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 - Taquara - RJ / Tel.: (21) 3685-
9191 - 3592-0314 -2423- 6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

PERFECTA - X  / CLM 1870 
Radiologia Odontológica, Radiografias Extra e 
Intra orais, documentação ortodôntica - Praça 
da Fé, 26 - Bangu  - (Largo da Igreja Stª Cecília) 
- Tel.: (21) 2401-2085  - Telefax: (21) 2401-2081 
/ Email: perfectax@terra.com.br

SRE OCTAVIO PEREIRA  - Radiologia Odontológica - CLM 1748
Tomografia computadorizada de feixe cônico, radiografias intra e ex-
tra-orais digitalizadas e documentação ortodônticas. Atendimento per-
sonalizado sem hora marcada - Diversos convênios R. Gonçalves Dias 
30A /401/403  - Centro - Tels: 2242-4366 / 2507-2598  / E-mail: sreop.
rj@gmail.com

   

DR. DIMITRI KASAKEVITCH CAETANO - 
CRO-RJ 14863
Especialidade Odontogeriatria (Atendi-
mento em Domicílio) - Cel.: (21) 87516525 
- Ilha do Governador - Tel.: (21)24631810 
- Recreio - Tel.: (21)2437- 5060 - Email: di-
mitri.kasakevitch@terra.com.br

Odontogeriatria

   

   

DR. ANTONIO MARTINEZ MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Pe-
trobras - Br. Camed Rio de Janeiro - Copa: 
Av. N.S. de Copacabana 195 / sala 1204 
- Tel.: 22542-2146 - Centro: R. Evaristo da 
Veiga,16/sala 905 - Tel.: 2220-7287

DRA. MÁRCIA VALERIA  BOUSSADA 
VIEIRA - CRO-RJ 13.111

Especialista  em Endodontia Mestre 
em Endodontia pela UFPel-RS - Rua do 
Catete, 274/211 - Catete - RJ  - Tel.: (21) 
2285-0242 - Tel./fax: (21) 2285-0036 - 
Exclusivamente Endodontia

DR. JOSE CARLOS  GOUVEIA 
CRO-RJ 7477

Praça Floriano,55 - sala 802 - Cinelândia 
- Tel.: 2210-2140 / 2240-7500 - Av. das 
Americas, 4790/211 - Centro Profissional 
- Barrashopping - Tel.: 3325-8469 

DR. PAULO ANDRÉ  F. GOMES
CRO-RJ 28.164

 Especialista em  Endodontia - Bar-
ra da Tijuca - Tel.: 2178-2462 Ilha do 
Governador - Tel.: 3383-8215 - Vista 
Alegre - Tel.: 3372-5196 / (21) 98169-
2007 - Email: pauloandre@globo.com

Endodontia

Estomatologia/ Cirurgia BMF

   

DR. GUARACILEI MACIEL VIDIGAL JR. 
CRO-RJ 15503
Periodontia e Implantodontia / Especia-
lista, Mestre e Livre Docente em Perio-
dontia, Doutor pela COPPE/UFRJ e Es-
pecialista em Implantodontia / End: Av 
N. S. de Copacabana 749 sala 1205/ Tel: 
(21) 2257-1146  - Fax: (21) 2255-9512 / 
email: vidigaljr@globo.com

DR. MARCO ANTONIO MARTINEZ OMONTE - CRO-RJ 17766
Especialista em Periodontia e Implantodontia / Copa: Av. N. S. de Copaca-
bana, 195/Sala 1204 / Tel 2542-2146 / Centro: Rua Evaristo da Veiga, 16/
Sala 905 / Tel 2220-7287 / E-mail: drmarcomartinez@gmail.com

PIERRE GENTIL - REABILITAÇÃO 
ORAL - CRO-RJ 20936
Especialista em Prótese Dentária 
pela FOB-USP - Especialista em 
Implantodontia pela Unigranrio 
- Av. Rui Barbosa 688, BL C, Sala 
202 - Centro - Macaé/RJ - (22) 
2772-1728 / 2772-7161

CRONI – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
(CLM 1090)
Tomografia Computadorizada Cone Beam 
- Programa Dental Slice - Radiografias 
Digitais Intra e Extra-Orais - Análises Ce-
falométricas - Fotografias Digitais - Mo-
delos Recortados, Zocalados e de Acrílico 
- Pasta - CD. Endereços: Rua Lopes Trovão, 
52 - Sala 607 - Icaraí Niterói - Tels.: 2610-
3761 e 2610-5178 - Rua Luiz Leopoldo F. 
Pinheiro, 551 / Salas 1201/1202 - Centro 
Niterói- Tels.: 2719-8195 e 2621-0853 
/ Site: www.croni-rj.com.br / E-mail:  
croni007@terra.com.br 

CMVS RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
EPAO 1280
 Radiografias Intra e Extra Orais - Docu-
mentação Ortodôntica (Computadorizada) 
- Tomografia Computadorizada Cone Beam 
i-CAT - Próximo ao Metrô da Carioca - Av. 
Nilo Peçanha, 50 - Gr. 1306 à 1308, Centro 
- Telefax: 2524-7257 / 2524-7163
Atendemos a diversos convênios

CONTRASTE / CLM 1623
NOVO:SISTEMA DIGITAL - Imagem e Documen-
tação Informatizada da Face - Radiografias In-
tra e Extra- Orais - Documentação Ortodôntica 
- Rua Uruguaiana, 13 - Gr. 602-603-604 - Tel.: 
2221-2105 - Telefax.: 2242-8362 - Cel.: 98450-
1136 - radiocontraste@gmail.com - Convênios.

RORRJ RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - Dr. Rubens Raymundo Júnior - CRO-RJ 5824 / Dr. Denys 
Vasconcellos Raymundo - CRO-RJ 27156 / Dra. Melissa Vasconcellos Raymundo - CRO-RJ 23225
Radiografias Intra-Orais (Periapicais, Oclusais e Bite-Wings) - Radiografias Extra-orais (Panorâmica, Cefalo-
métricas e ATMs) - Cefalometria Computadorizada - Documentações - Tomografia Computadorizada Co-
ne-Beam (NOVO) Uma nova realidade na Odontologia! Rua Almirante Cochrane, n.º 35 - Tijuca - Tels.:2567-
1363 / 2567-8060 / 2204-2194 / 9855-2909 - Site: www.rorrj.com.br - Email: rorrj@rorrj.com.br

Facenter Centro de Diagnóstico Digital da 
Face Ltda. - CLM- EPAO-1678

Tomografia Computadorizada - Cone Beam - I 
Cat - Programa Dental Slice - Todos os nossos 
Equipamentos são Digitais, desde uma peria-
pical e pacotes ortodônticos a tomografias 
- Atendemos aos principais convênios - Rua 
Visconde de Pirajá, 550 - Sobre Loja 322 - Ipa-
nema Tels.: (21)2239-0513 / (21) 2249-4285 / 
Rua da Quitanda nº 191/8º  Centro - Tel: (21) 
2233-3402, 2233-9720 - www.facenter.com.
br /   Email: facenter@facenter.com.br

ODONTORAD
CLM 1873

Radiologia Dentária - Documentação Ortodô-
ntic - Profissionais experientes e equipamen-
tos moderno - Radiografias intra e extra-orais, 
traçado cefalométricos computadorizados, 
modelos zoocalados, fotografias intra e  extra
-orais, slides, mão e punho Documentação em 
pasta personalizada ou disquete Convênios - 
Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 - Ta-
quara - RJ - Tel.: (21) 3685-9191 - 2423-6010 / 
Email: odontoradtaquara@gmail.com

DR. RUI SANMARTIN DE ALMEIDA
CRO-RJ 15.342 
Especialista e Mestre em Implantodon-
tia - Mastership IPS-USA - Fellow of 
International Congress of Oral Implan-
tologists - Barra da Tijuca - 2493-7549 
- Copacabana / Tel.: 2523-1821

DRA. RÊNI APARECIDA DA SIL-
VEIRA KERSCHER
CRO-RJ 9806

Especialista em Implante - 
TIJUCA e agora também em 
IPANEMA - Atendimento ao 
Público: (21) 2234-6909 / 
2234-0659 - Atendimento ao 
Profissional: (21) 98119-7070 / 
Site: www.renovedente.com.
br / E-mail: renovedente@re-
novedente.com.br

Implantodontia

   
INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante - 
Odontologia Estética - Facetas e Fechamen-
tos de Diastemas - Pós-Ortodontia - Atuali-
zação nos Cursos “Atingindo a Excelência” 
e “Atingindo a Maestria” em Resinas Com-
postas do Dr. Newton Fahl Jr. - Edifício Tijuca 
Office Center - Rua Conde de Bonfim, 120 
- Salas: 818 e 819 - Tijuca - RJ - Tels.: 21 2254-
9011 / 2264-0209 / Site: soniacanto.com.br / 
Email:  soniacanto@soniacanto.com.br

Prótese

   Radiologia Odontológica e Imaginologia

   
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR - Den-
tista no Lar CNPJ 14.795.331/0001-70  EPAO 3601
Equipe com experiência em pacientes com neces-
sidades especiais e estomatologia / Atendimento 
Ambulatorial na ABORJ, domiciliar e hospitalar - 
Avenida Nossa Senhora de Copacabana,897 sala 
1004 / Cep: 22060-000 / Telefones: (21) 2436-6878 
/ (21) 98663-3749 / Email: copeaborj@yahoo.com

Pacientes Especiais

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7
Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Im-
plantes osseointegrados - Av. das 
Américas, 500/bl13 - Sala 231 - Cen-
tro Empresarial Downtown - Barra da 
Tijuca - RJ - Tel / Fax.: (21) 2493-0137 
- Urgências: (21) 2491-8422

   Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

DR. MARCELO CORREA MANSO 
CRO-RJ 15516-4

Cirurgião Maxilo-Facial - Espec. Mestre 
e Doutor em Implantodontia - “Diplo-
mate - Board Certified” by the Inter-
national - Congress of Oral Implanto-
logists (NJ/USA) Instalações Clínicas 
- Cirúrgicas integradas e independentes 
Flex Center - Laranjeiras - Conj 906, 907, 
908 - Tels: (21)2205-6785 / 2205-1190 / 
Email: marcelo@manso.odo.br

DR. EDUARDO JOSÉ DE MORAES
CRO-RJ 10.572

Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - Mes-
tre e Especialista em Implantodontia - Cirurgia 
Oral Reparadora e Maxilofacial - Implantes Zigo-
máticos, Enxertos ósseos Intra e Extra-orais - Rea-
bilitações com Implantes Osseointegrados e Carga 
Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e Hospitalares 
Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Copacaba-
na, 690 gr 1201 - Copacabana - RJ - Tels: (21) 2235-
2049 / 2256-1135 Site:www.coimplante.odo.br 
- E-mail: edujm@uol.com.br
DR. HENRIQUE MARTINS DA SILVEIRA
CRO-RJ 15.693

Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Cirurgia Or-
tognática / Condomínio Le Monde - Ed. Hong
-Kong 3000 - Av. das Américas,3500 sala 211, 
Barra da Tijuca - RJ - Tel: 2431-2265
Edifício Chicago - Rua Tavares de Macedo,95 - 
sala 1113 - Icaraí - Niterói - Tel: 2710-7772

DR.MARIO GROISMAN
CRO-RJ 11548

Periodontia - Implantes osseointegrados - 
Master pela Universidade de Lund - Suécia 
Avenida das Américas, 3500 - Ed. Londres 
- Sl. 601- Centro Empresarial Le Monde - 
Barra da Tijuca - Tel.: (21)2431-1840

DR. ALEXANDER HÖHN
CRO-RJ 115681
 Implantes - Osseointegrados e Cirurgia Oral 
- Shopping da Gávea - Tel.: 2239-9945 - Bar-
ra da Tijuca - Tel.: 2495-1258 / 2493-6993

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA
CRO-RJ 20164
Mestre em Implantodontia (SLMANDIC - 
CAMPINAS) / Coordenador do Curso de Es-
pecialização em Implantodontia (UniFOA - 
Volta Redonda/RJ / Professor dos Cursos de 
Especialização em Implantodontia ABO/RJ e 
UVA/RJ / Endereço: Av. Evandro Lins e Silva, 
840, sl. 1205, Edifício Office Tower - Barra 
da Tijuca/RJ - Tel: (21) 2178-2134 / 2178-
2135 - www.cromf.com.br

DR.  EDSON DE SOUZA MACIEL
CRO-RJ 9852
Especialista em Implantodontia - USF-SP e 
Especialista em Prótese Dentária - ABO-RJ 
/ R. Cel. Francisco Soares 46/101 - Nova 
Iguaçu - RJ / Centro - Tel.: (21) 2768-3022 
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:: DR. WAGNER HESPANHOL - CRO-RJ 15061

Convênio Petrobrás / Diagnóstico e tratamento das doenças da boca
Rua Conde Bonfim 310/ sala 410 - Tijuca - RJ / Cel: 98188-9442
Tel: 3174-1338 / E-mail wagnerhespanhol@hotmail.com

Anuncie! Ligue: (21) 98545-4607 - Marcia Nana



::  ANÚNCIOS


