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O ano de 2019 vai iniciar com 
grandes acontecimentos, novos 
governantes tomando posse e 

nos trazendo esperança de um ano me-
lhor. Para começarmos com o pé direi-
to, vamos escrever as famosas metas, 
mas focando em prazos curtos. A possi-

bilidade de ter um ano maravilhoso, só depende de você. 
Na Odontologia, teremos diversos congressos como o tradicional 

evento científico, de excelência, o 24º CIORJ, em julho de 2019. Além 
disso, a ABO-RJ, a partir de 2019, vem trazendo aos CDs e acadêmi-

Vamos começar 2019!
cos uma grade recheada de cursos, veja a relação no site da ABO-RJ 
(www.aborj.org.br). Aproveito para convidá-los a comparecer em dois 
eventos sociais da entidade, que serão realizados, agora, em fevereiro 
de 2019, que são: a missa em Louvor a Santa Apolônia, que acontecerá 
no dia 08 de fevereiro de 2019, e o nosso Bingo Dançante de Carnaval, 
que será realizado no dia 16 de fevereiro. Todos os dois eventos acon-
tecerão na Sede da ABO-RJ.

Não se esqueçam de curtir o Facebook da ABO-RJ e da nossa RBO, 
que vem com novidades para 2019! Finalizo desejando um excelente 
2019 a todos! 
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Olímpio Batista de Oliveira; Diretor de Finanças: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Vice-Diretor de Finanças: Marcio Souza Reis; 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 Fon-
toura / CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: Tania Raquel da Cruz Assunção; Celso Senna da Silva; e Gilmar Pereira Ribeiro / SUPLENTES: Leandro Fernandes Rêgo de Souza Xavier; 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

O ano de 2019 chegou! E precisamos ter muita esperança, perse-
verança, saúde e paz, para que possamos fazer com que o Brasil 
e o Rio de Janeiro voltem a crescer economicamente e politica-

mente. 
Novos governantes tomaram posse, entregamos nas mãos deles o 

destino do nosso Estado e do nosso país, esperando que eles possam 
fazer um governo justo, honesto e ético com justiça social. 

Apesar de todas as crises econômicas e políticas que sofremos nesses 
últimos três anos, vejo que todos continuam lutando em prol da sobre-
vivência, do crescimento e do desenvolvimento em suas vidas pessoais 
e empresariais. Nossa classe de cirurgiões-dentistas, apesar de todas as 
adversidades, continua forte e íntegra batalhando dia a dia, para que a 
nossa população brasileira possa ter acesso a uma Odontologia justa e 
possa sorrir de alegria!

Tenho certeza que 2019 será o ano de muita esperança para o Brasil 
e para o nosso Estado! Desejo a todos um excelente 2019, como muita 
paz, saúde e prosperidade!  

24º CIORJ/2019

Como dito na última coluna, a ABO-RJ, desde o início de 2018 come-
çou o planejamento de mais um CIORJ. Será a vigésima quarta edição 
do maior congresso científico de Odontologia do Brasil. A diretoria da 
ABO-RJ está muito engajada em fazer o melhor CIORJ de todos os tem-
pos, com novidades nas partes científica e comercial.

Vale ressaltar mais uma vez que estamos vendendo para as empresas 
do ramo de Odontologia, afins e demais ramos estandes para todos que 
queiram participar do 24º CIORJ/2019, que acontecerá no Riocentro, 
de 17 a 20 de julho de 2019. Para mais informações sobre o CIORJ basta 
entrar em contato com o departamento de Congressos da ABO-RJ pelos 
telefones (21) 2504-0002 e (21) 2502-6237.

Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ

Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações e crí-
ticas construtivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem endereçar 
para o e-mail: (presidencia@aborj.org.br). Terei o maior prazer em res-
ponder todas as demandas de nossos associados, em busca do desenvol-
vimento e crescimento da nossa ABO-RJ.

2019: o ano da esperança
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 mun-
do da Odontologia, os cirurgiões-dentistas 
poderão ver também os novos cursos de especialização, aperfeiçoamen-
to 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 Científicas e do Departamento 
de Atividades Estudantis. Participem dos nossas atividades científicas!

Posse da ABO Nacional

No dia 02 de janeiro de 2019, começa um novo ciclo dentro da ABO 
Nacional. O ex-Presidente e ex-Tesoureiro da ABO-RJ, Dr. Paulo Muri-
lo Oliveira da Fontoura, assumirá a Presidência da ABO Nacional, pelo 
triênio 2019-2021, onde comandará o Conselho Executivo Nacional, 
juntamente com membros de outras ABOs seccionais parceiras: Minas 
Gerais, Paraná, Amapá, entre outras. Temos certeza que a ABO Nacio-
nal ficará mais fortalecida, de forma que ajudará no desenvolvimento e 
crescimento das ABOs Seccionais e Regionais. Desejo ao meu amigo e 
colega boa sorte neste novo desafio e uma profícua administração.  

Missa em Louvor a Santa Apolônia

Convido a todos para participarem da nossa tradicional missa em 
louvor a Santa Apolônia, padroeira da Odontologia e dos cirurgiões-
dentistas. O evento religioso acontecerá no dia 08 de fevereiro de 2019, 
às 11h, na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena. Conto com a participação 
de todos!

Bingo Dançante de Carnaval - 2019

No próximo dia 16 de fevereiro de 2019, a partir das 13h, a Diretora 
Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, promoverá mais uma edi-
ção do bingo dançante temático, que estará homenageando, desta vez, 
a folia do momo, o carnaval. O evento festivo acontecerá na Sede da 
ABO-RJ, no Espaço Arena. Os convites estarão à venda na Secretaria 
da ABO-RJ, a partir do dia 01º de fevereiro de 2019. O evento é muito 
divertido e animado. Não perca! Participe!  
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Dra. Lusiane Borges, CD :: BIOSSEGURANÇA

ANÚNCIO:: PORTARIA ::

Seguem abaixo as diretrizes para construção do 
Manual de Rotinas que é essencial e exigido pelos 
órgãos sanitários em todo Brasil:

1. dentificação do estabelecimento de assistência à 
saúde

• Classificação do estabelecimento (consultório tipo 
I ou tipo II, clínica odontológica tipo I ou II etc. 

• Razão  social, se pessoa física ou jurídica (CPF ou CNPJ) / nome fantasia (pessoa jurídica).
• Endereço, telefone e e-mail / horários de atendimento.

2. Equipe de trabalho
• Recursos humanos para trabalho em recepção, limpeza, administração, manutenção e ge-

rência, além de pessoal auxiliar.
• Organograma demonstra a organização do estabelecimento.
• Se empregar um CD, é necessário contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

3. Histórico
Um breve histórico do estabelecimento para as pessoas que estiverem lendo o manual se fami-

liarizarem com a visão, os objetivos e metas pretendidas pelo responsável do negócio.
4. Definições adotadas – Para efeito do manual, as definições devem ser elaboradas para 
entendimento e esclarecimento, por exemplo:

• Segurança do paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 
associado à atenção à saúde. 
5. Memorial descritivo do local

Descrição do estabelecimento. Deve contemplar as instalações físicas, descrevendo o local 
existente na planta e finalidade de utilização.
6. Memorial descritivo da atividade do local

Área de atuação de cada local, tipos de procedimento realizados, controle de produtos e des-
cartes, medidas de higiene, limpeza e esterilização de materiais.
7. Processos de apoio

Administrativo, financeiro, fornecedores, relação de serviços terceirizados.
8. Contato com o paciente

Prontuário, documentação odontológica, ficha de anamnese, ficha de exame clínico, ficha de 
pagamento etc. 
9. Cuidados relativos aos aspectos de biossegurança

• Higienização das mãos / equipamentos de proteção individual.
• Controle da contaminação cruzada.
• Processo de esterilização – Todo o passo a passo da central de esterilização.
• Notificação de acidentes – Encaminhamento para o hospital regional etc. 

10. Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde
Deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas 

pelo serviço de saúde.
11. Transplante de ossos (especialistas em Implante, Periodontia e Cirurgia Bucomaxilofa-
cial)

Cadastro no CGSNT (Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante) para utiliza-
ção de tecido ósseo faz parte desta prática.
12.Riscos ocupacionais  

Todas as empresas que possuam colaboradores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) são obrigadas a manter o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), vi-
sando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, e o PCMSO (Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional), com o objetivo de promoção e preservação da saúde 
do conjunto dos seus trabalhadores. 
13.Vacinação

Atualização das vacinas no controle dos riscos de contaminação infectocontagiosa, como He-
patites B, Tétano, Difteria e entre outras.
14. Equipamento de emissão de radiação ionizante

Manter atualizados os documentos do equipamento, a saber: Plano de Radioproteção, Le-
vantamento Radiométrico e o Programa de Garantia da Qualidade que devem ser renovados 
conforme legislação.
15. Destino dos resíduos

O PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) deve indicar o 
descarte dos resíduos de saúde de forma correta utilizando o serviço de coleta especial, fazendo 
o descarte do material contaminado em recipientes preconizados pelas normas da ABNT.

Manual de Rotinas e Procedimentos para Estabelecimento de 
Assistência Odontológica

PORTARIA Nº 08 – 2018/2021

O Senhor Presidente da Associação Brasileira de Odon-
tologia  -  Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições 
que lhe confere o Capítulo X - Artigo 55 – Item III do 
Estatuto Social, RESOLVE:

1 - Extinguir as categorias de sócio efetivo até 12 meses 
e de 02 à 05 anos de filiação. 
2 - Criar a categoria de sócio efetivo até 05 anos de fi-
liação.
3 - Revoguem-se as disposições em contrário.
4 - Registre-se e publique-se.

     Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018. 

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

O Ex-Presidente e Ex-Tesoureiro da ABO-RJ Dr. Paulo Murilo da Fontoura foi elei-
to, por unanimidade, no último dia 30 de novembro, em São Paulo, na Sede da 
ABO Nacional, para presidir a ABO Nacional pelo triênio 2019-2021. No caso, 

ele comandará o Conselho Executivo Nacional (CEN) da entidade. Juntamente com o Dr. 
Paulo Murilo foram eleitos também, em sua chapa; o Vice-Presidente, Dr. Gustavo Go-
mes de Oliveira (ABO – Seção Minas Gerais); a Secretária Geral, a Dra. Priscilla Bueno 
Flores da Silva (ABO – Seção Amapá) e o Tesoureiro Geral, o Dr. Celso Minervino Russo 
(ABO – Seção Paraná).

O Dr. Paulo Murilo da Fontoura e todos os membros eleitos tomaram posse nos seus 
respectivos cargos no dia 03 de janeiro de 2019, na Sede da ABO Nacional, em São Paulo. 
O Dr. Paulo Murilo irá suceder o Dr. Luiz Fernando Varrone (ABO – Seção Tocantins), 
que dirigiu a entidade de 2012 a 2018, nos últimos dois triênios.

A ABO-RJ deseja ao Dr. Paulo Murilo e a todos os membros componentes de sua nova 
diretoria boa sorte neste novo desafio e uma profícua administração.

Dr. Paulo Murilo da Fontoura é eleito 
Presidente da ABO Nacional

ANÚNCIO ::
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ANIVERSÁRIO CBMERJ ::  Fotos: Afonso Alfaya

No último dia 24 de outubro, a Odontoclínica Central do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ) fez um evento técnico-científico em comemoração 

ao aniversário de 107 anos do serviço de Odontologia no CBMERJ e da 
Odontoclínica Central do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 
de Janeiro. A festividade aconteceu no Auditório do Instituto Militar de 
Engenharia do Exército (IME), no bairro da Urca. 

O evento científico convidou o Prof. Paulo Vinicius Soares, professor 
da Faculdade de Odontologia de Juiz de Fora, Minas Gerais, para dar 
uma aula magna que teve como tema: “Lesões Cervicais Não Cariosas e 
Hipersensibilidade Dentinária, Etiologia, Diagnóstico e Tratamento”.

Abertura e Tributos
O evento técnico-científico festivo foi aberto pelo Diretor de Odonto-

logia do CBMERJ, Cel. BM. Schwartz, que agradeceu a presença de todos, 
e em especial do Prof. Paulo Vinicius que veio de Juiz de Fora especial-
mente para ministrar essa Aula Magna no Rio de Janeiro para a Odonto-
logia do CBMERJ e os convidados.

Após os agradecimentos, o Cel. BM. Schwartz fez uma homenagem ao 
Diretor do Instituto Militar de Engenharia (IME), o Gen. Hildo Vieira 
Prado Filho, mais conhecido no meio militar como Gen. Prado. A corte-
sia dada pelo CBMERJ foi pelo grande apoio que o IME sempre concede 

XII Encontro Científico em comemoração aos 107 anos da 
Odontologia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

à Odontologia do CBMERJ em eventos especiais. 
Antes da aula, aconteceu também a cerimônia de abertura oficial do 

evento que contou com a presença ilustre de Presidentes de organizações 
militares e civis, compondo a mesa de início da festividade. Estavam pre-
sentes à mesa: o Diretor do Instituto Militar de Engenharia (IME), o Gen. 
Hildo Vieira Prado Filho,  Diretor de Odontologia do CBMERJ, o Cel. 
BM. Schwartz, Diretor da Odontoclínica Central da Marinha, CMG (CD) 
- (R-1) Alexandre, o Presidente da Academia Brasileira de Odontologia 
(AcBO), Dr. Roberto Vianna e o Presidente da Academia de Odontologia 
do Estado do Rio de Janeiro (AORJ), Dr. Mauro Althoff. O Presidente da 
ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, estava sendo representando pelo 
Subsecretário da ABO-RJ, o CMG (CD) – (R-1) Dr. Ismael de Oliveira. 

Aula Magna
O Prof. Paulo Vinicius Soares apresentou em sua aula magna um tema 

muito importante e que os CDs se deparam quase sempre com ele em 
seus consultórios e clínicas e ainda têm dúvidas em como resolver o pro-
blema: “Lesões Cervicais Não Cariosas e Hipersensibilidade Dentinária, 
Etiologia, Diagnóstico e Tratamento”. Em sua apresentação, o Dr. Paulo 
Vinicius mostrou o passo a passo do caso, identificando a situação desde 
o início, depois fazendo o plano de tratamento através de um diagnóstico 
bem específico, para que se obtenha sucesso neste tipo de procedimento. 
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

www.revista.aborj.org.br

Acesse a 
RBO

Leia a 
RBO

Publique na 
RBO

ANÚNCIO :: 
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ANÚNCIO :: 

CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

www.revista.aborj.org.br
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RBO

Leia a 
RBO

Publique na 
RBO

ANÚNCIO :: 
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CURSOS DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

www.revista.aborj.org.br

Acesse a 
RBO

Leia a 
RBO

Publique na 
RBO

ANÚNCIO :: 

CURSOS :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
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Fotos: Afonso Alfaya :: EVENTO AERONÁUTICA

A Odontoclínica Central de Aeronáutica – Santos Dumont no último dia 
26 de outubro realizou cerimônia de entrega dos Prêmios Orlando Chevi-
tarese, em sua nona edição e também fez a entrega dos diplomas e tributos 
aos CDs e ASBs militares que concluíram os cursos de especialização em Im-
plantodontia e Prótese Dentária e de formação em Auxiliar de Saúde Bucal, 
respectivamente. A cerimônia festiva aconteceu no Auditório do Instituto 
Histórico-Cultural da Aeronáutica, no Centro, dentro da base do Aeroporto 
Santos Dumont. O evento foi presidido pelo Subdiretor de Logística da Di-
retoria de Saúde da Aeronáutica, Brigadeiro Médico Walter Kischinhevsky, e 
contou com a presença da Diretora da Odontoclínica de Aeronáutica – San-
tos Dumont, a Cel. Dent. (Aer.) Glauce Amaral Pinto Rubim. 

O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, foi representado no 
evento pelo Subsecretário da ABO-RJ, o CMG (CD) – (R-1) Dr. Ismael de 
Oliveira. Além dele, a cerimônia contou com a participação do Presidente da 
ABOMI, o CMG (CD) - (R-1) Neves e do Ex-Presidente da ABOMI, o Cel. 
Dent (Aer). Phylip Nakonechnyj. 

 Prêmio Orlando Chevitarese
O Prêmio Orlando Chevitarese, que se encontra em sua nona edição este 

ano, homenageia os oficias CDs que geraram progresso à Odontologia Mi-

Odontoclínica Central de Aeronáutica - Santos Dumont realiza cerimônia 
de entrega dos Prêmios Orlando Chevitarese e demais tributos

litar através de trabalhos científicos. Este ano, o prêmio teve duas categorias 
contempladas, que foram: ‘Dissertações e Teses’ e ‘Artigos Científicos’. Na 
primeira categoria ‘Dissertações e Teses’ a agraciada com o tributo foi a 2ª 
Tenente Dentista Bruna Raquel Zancopé, do efetivo da Escola de Especialis-
tas da Aeronáutica. Na segunda categoria ‘Artigos Científicos’ a homenagea-
da foi a Major Dentista Ana Maria Antonelli da Veiga, do efetivo do Hospital 
de Aeronáutica dos Afonsos. 

Além do Prêmio Orlando Chevitarese, 12 alunos(as), CDs, receberam os 
certificados de conclusão dos cursos de especialização em Implantodontia 
(2015-2017) e de Prótese Dentária (2016-2017). Os 12 agraciados pertencem 
ao corpo de CDs militares de forças nacionais e estaduais como: Aeronáutica, 
Marinha, Exército, Polícia Militar (RJ) e CBMERJ. 

Também forem entregues os diplomas de 30 alunos(as) civis e militares 
que concluíram o curso de Formação de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), que 
fazem parte do Projeto Soldado Cidadão do Ministério da Defesa. 

O incentivo à pesquisa e aos trabalhos técnico-científicos engrandecem 
cada vez mais a Odontologia nacional (civil e militar), fazendo com que ela 
cresça e se desenvolva dia a dia, se tornado referência mundial. Parabéns a 
Odontoclínica de Aeronáutica – Santos Dumont pela grande iniciativa.  
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O DAcom/ABO-RJ recebeu um ilustre convite para participar da 5ª 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) 
organizada pelas empresas Transegur e TransegurTec. O evento 

aconteceu nos dias 21 a 23 de novembro, na Sede da TransegurTec, no 
Rio Comprido. O Superintendente da Transegur, o Coronel Vanderlei 
Moraes formalizou o convite, solicitando a participação da ABO-RJ em 
uma das palestra, que teria como tema: “A importância da saúde bucal 
e da higiene oral. O Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, foi 
representando o departamento e o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do 
Amaral Pereira, neste evento. 

A 5ª SIPAT organizada pela Transegur e TransegurTec apresenta aos 
funcionários dicas de como se evitar acidentes de trabalho em suas fun-
ções, e além disso a semana consiste num diferencial, dando dicas de 
beleza, saúde e de etiqueta profissional, pois ajuda muito na autoestima 
e valorização do funcionário. Por isso, a ABO-RJ, através do DACom/
ABO-RJ, está apoiando e participando este ano.

DACom/ABO-RJ participa do 5º SIPAT organizado  
pelas empresas Transegur e TransegurTec

Palestra - DACom/ABO-RJ

A palestra sobre saúde bucal e higiene oral ministrada pelo Diretor do 
DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, aconteceu no dia 22 de novembro 
e teve a presença em torno de 25 funcionários da Transegur e Transe-
gurTec. Na aula o Dr. Celson mostrou a todos como evitar a cárie e as 
doenças periodontais, e também demonstrou aos presentes como se deve 
escovar os dentes e fazer a higiene oral de forma correta. No final da pa-
lestra, o Dr. Celson mostrou a importância da saúde bucal em dia para se 
arrumar um emprego e como doenças periodontais e a cárie não tratadas 
podem levar as pessoas a óbito. 

O DACom/ABO-RJ agradece o convite de participação na 5ª SIPAT 
organizada pela Transegur e TransegurTec para poder apresentar a im-
portância da saúde bucal para a nossa vida particular e profissional. 

Fotos: Afonso Alfaya
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DACom/ABO-RJ realiza confraternização de fim de ano

Fotos: Afonso Alfaya

O Diretor do DACom/ABO-RJ, o Dr. Celson Couri, organizou no úl-
timo dia 08 de dezembro, na Sede da ABO-RJ, uma festa de confraterni-
zação que teve a participação de todas(os) as(os) alunas(os) e professores 
do DACom/ABO-RJ. Além disso, vários(as) amigos(as) do departamento 
vieram prestigiar a festividade que tinha como objetivo celebrar o Natal 
e Ano-Novo, mostrando a união e a fraternidade de todos dentro do de-
partamento na formação da equipe auxiliar de Odontologia.

Todos os participantes trouxeram várias guloseimas para poderem fa-
zer a confraternização de todo o grupo e mostrando que a união e perse-
verança fazem muita diferença na formação dos(as) discentes. Para com-
plementar a festividade, todas as alunas foram convidadas pelo Diretor 
do Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC), Dr. Thales Magalhães, 
para dar um tour no espaço cultural e conhecer bem a fundo a história da 
Odontologia nacional.

Ao final da cerimônia, várias(os) alunas(os) se abraçaram e agradece-
ram a todos(as) os(as) professores(as) do curso pelo apoio que eles sem-
pre dão aos alunos durante toda a trajetória do curso.

Amigo Oculto
Após o término da confraternização de alunos(as), professores(as); 

amigos(as) do departamento; e o Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Cel-
son Couri, com a sua esposa e também professora do curso, Ina San-
tos; iniciaram a brincadeira de amigo oculto organizada entre todos os 
membros do departamento. O evento festivo teve troca de presentes com 
muita alegria e descontração, e celebrou mais ano de vitória do DACom/
ABO-RJ na formação da equipe auxiliar de Odontologia, tão importante 
para os CDs. Num clima de muita alegria, festividade, música e vários 
presentes foi encerrado com ‘Chave de Ouro’ mais um ano de atividades 
do DACom/ABO-RJ.
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Marcia Nana :: MARKETING

Final de ano chegando e junto novos planos para 
2019. Melhorias que devem ser feitas, amplia-
ção da clínica, aumento da produtividade e 

modificações da equipe. Enfim, muitos planos para 
conquistar um número maior de clientes e conseguir 

a sonhada estabilidade de seu consultório ou clínica, com uma receita 
bem satisfatória.

Talvez seus sonhos não tenham sido conquistados neste ano, mas sem 
problema, vamos tentar novamente em 2019. Aliás, isto é uma coisa que 
adoro no povo brasileiro, o poder de recomeçar. E recomeçar sempre com 
fé, esperança e a certeza de que desta vez dará certo. Mas dentro do mer-
cado a postura precisa ser assim. Afinal somos empreendedores, e para 
isso precisamos aprender a acreditar em nossos projetos.

Talvez você tenha tido um ano bom, talvez não, mas isso não significa 
que você fez uma gestão errada ou que utilizou ferramentas ineficazes. 
Simplesmente o ano foi difícil, e muito. E agora, como fazer? Devemos 
planejar cada passo para que o resultado deste novo ano seja melhor do 
que o atual.

Alguns itens essenciais para o sucesso do seu planejamento, são eles:
1 – Análise de mercado  
Estude e avalie as variáveis externas ( políticas, econômicas e sociais), 

a atual situação e as possíveis projeções de mudanças (visto que estamos 
em um ano de novos governos).

Avalie as variáveis internas, os pontos fortes e fracos da clínica ou con-
sultório, o que deve ser mudado ou eliminado. Considere aqui os resulta-
dos das pesquisas de satisfação de seus pacientes. 

Trocar a equipe ? Não aconselho a demissão de funcionários sem an-
tes investir em uma reciclagem e treinamento. Isto porque o funcionário 
que hoje está desmotivado pode ser treinado e receber um novo ‘gás’ de 

Um brinde ao Novo-Ano
motivação. Afinal, ele já conhece seu trabalho, e é muito mais fácil ser 
treinado e apresentar novos resultados do que iniciar do zero com um 
novo  funcionário. 

Lembrando ainda que a alta rotatividade de funcionários não é bem 
vista pelo mercado e nem pelos seus pacientes.

2 - Definir os objetivos 
O que voce deseja alcançar ? O que  é prioritario ?
Lembre-se que os objetivos devem ser alcançáveis, para que a sua equi-

pe e você possam ter o prazer de comemorar a conquista do objetivo.
3 - Escolha as estratégias
Quais as estratégias que atendem ao seu objetivo ? Quais possuem o 

valor que você pode pagar ?
4 - Crie um Plano de Ação
Defina o que será feito ? Por quem? Durante quanto tempo? E o custo 

da ferramenta?
5 - Monitoracão periódica
Verificação constante dos resultados de todos os setores (inclusive da 

satisfação dos pacientes). Verificar se as ações estão apresentando resul-
tados satisfatórios. Em casos negativos, você pode mudar a forma de uti-
lizar as estratégias.

Lembre-se que possuir o controle sobre toda a movimentação do seu 
consultório ou clínica é essencial para evitar surpresas desagradáveis.

E acima de tudo vamos acreditar que 2019 será um ano muito promis-
sor e de grandes conquistas profissionais.

Boas Festas !

Marcia Nana
Consultora de Marketing

Ideia_consultoria@yahoo.com.br
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

Com muita alegria no coração comemo-
ramos, no dia 15 de dezembro, 18 anos 
do projeto que nos move todo o ano a 

fazer algo melhor por nossas crianças, o Na-
tal Azul! Esse projeto educativo, recreativo e 
sustentável; e o melhor, alegre e repleto de pessoas que procuram nos 
pequenos detalhes dessa comemoração contribuir para ver o sorriso de 
nossas crianças. Acreditamos na educação e é por isso que durante a 
festa acontecem teatrinhos, brincadeiras interativas e homenagens com 
enfoque nas boas maneiras, no amor ao próximo e ao nosso meio am-
biente, com incentivo dos estudos e desenvolvimento da cultura e cria-
tividade. Durante o Natal Azul, as crianças das Comunidades Carentes 
do Rio de Janeiro podem, ao menos por algumas horas, se divertir, brin-
car, conhecer nossos Dentistas Azuis – que se fantasiam de príncipes e 
princesas incentivando o encantamento e os sonhos de crianças –, e se 
deliciam com um cardápio especialmente infantil. Além disso, ganham 
brinquedos arrecadados pela clínica Dr. Veit durante todo o ano, e um 
kit de higiene oral para o uso durante o ano. Só quem vive esse momento 
consegue mensurar como é especial, e como o lema da Equipe Dr. Veit 
e dos Dentistas Azuis tem sentido: “O AMOR CONSTRÓI. A ATITUDE 
TRANSFORMA.” 

Passamos bons momentos este ano na Coluna do Jornal da ABORJ. A 
ABO-RJ é nossa grande parceira há muito tempo, e desejamos que no 
ano de 2019 nossa parceria se torne ainda mais forte e produtiva. Obri-
gado leitores queridos, por toda troca de conhecimento! Nós vemos em 
breve! Um abraço! 

Natal Azul: 18 anos!
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Fotos: Afonso AlfayaFÓRUM CBMERJ::  

No último dia 07 de novembro, a Odontologia do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) organizou o 1º 
Fórum Militar de Implantodontia. O evento aconteceu no Auditório 
da Sede do CBMERJ, na Praça da República, no Centro. O fórum, que 
foi um ciclo de palestras, teve aulas ministradas por militares e civis.

O evento foi dividido em duas partes: no período matutino, acon-
teceram as apresentações da Odontologia Militar, em que tivemos as 
presenças de vários CDs do CBMERJ, Marinha, Aeronáutica, Exército 
e da PMERJ, que deram diversas palestras sobre relato de casos clíni-
cos e técnicas inovadoras usadas nas odontoclínicas militares de cada 
força, respectivamente. 

No período vespertino, tivemos a palestras de dois professores civis 
convidados pelo evento, que foram: Prof. Ricardo Magini e Prof. Júlio 
César Joly. Os dois ministraram palestras mostrando diversas novas 
técnicas que foram desenvolvidas dentro da Implantodontia e mostra-
ram relatos de casos clínicos, com o uso das mesmas. 

1º Fórum Militar de Implantodontia do CBMERJ

Abertura e evento inovador
O evento técnico-científico foi aberto pelo Diretor de Odontologia do 

CBMERJ, Cel. BM. Schwartz. Ele mostrou a todos os presentes a impor-
tância da realização deste evento inovador dentro da Odontologia do CB-
MERJ e na Odontologia Militar, que foi este fórum. Ressaltou, também, 
o valor deste encontro, e a interação de todos na troca de informações e 
técnicas com a Odontologia civil, que certamente ajudará a desenvolver 
ainda mais a Odontologia Militar.

Estiveram presentes no evento: o Presidente da AORJ, Dr. Mauro Al-
thoff, o Presidente da ABOMI, CMG (CD) – R-1 – Dr. Antônio Neves 
e Conselheiro do CRO-RJ Ricardo Hidalgo, que estava representado o 
Presidente do CRO-RJ, Dr. Outair Bastazini. O Presidente da ABO-RJ, 
Dr. Ivan do Amaral Pereira, representado no evento pelo Subsecretário 
da ABO-RJ, CMG (CD) R-1 – Dr. Ismael Oliveira. Além deles, tivemos 
diversas outras autoridades presentes, representado entidades civis e mi-
litares da Odontologia.

A ABO-RJ parabeniza a iniciativa da Odontologia do CBMERJ pelo 
evento realizado, que foi um grande sucesso de público e crítica.
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 

Como já abordamos algumas vezes em nossa coluna, o tema do e-
social tem sido repetido a todo instante.

Vale lembrar que é um dos componentes do Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED) e tem como objetivo unificar o envio de 
informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, garantindo os direitos 
dos empregados e substituindo obrigações como CAGED, RAIS e DIRF, 
gradativamente. Esse projeto envolve todos os órgãos relacionados ao 
emprego: MTE, INSS, Receita Federal e Caixa Econômica.

Pontos de atenção:

a) CAEPF
O CEI (Cadastro do Empregador Individual), ou seja, empregador 

pessoa física será substituído pelo CAEPF. Aproveite a oportunidade para 
verificar se o Alvará, Vigilância, CNES e o Livro de Reclamações estão 
com os dados pessoais e o endereço atualizados. Se ocupa duas ou mais 
salas, verifique se elas constam nos documentos de legalização.

b) Admissão (Data e Documentos)
Não será mais possível o “jeitinho” de admissão retroativa sem ônus 

para o empregador. O período de experiência já é justamente para avaliar. 
Atente-se para enviar toda documentação para avaliação previamente, 
pois a admissão precisa ser informada no e-social no dia da admissão. 
Importante verificar se tem pendência no CPF, PIS, se o nome de casada 
ou divorciada é o mesmo que consta no documento. 

c) Informações cadastrais - Dependentes
Caso possua dependentes, deverá observar os prazos para apresentar 

os documentos comprobatórios à manutenção do salário-família: Com-

E-social
provante Escolar, em maio e novembro, para dependentes a partir de sete 
anos completos. E, novembro, a Caderneta de Vacinação.

 Vale lembrar que a partir do ano que vem será obrigatório o CPF para 
o dependente, independentemente da idade.

d) Controle de Ponto e Hora Extra
O empregador que faz o controle de horas extras com a folha de ponto 

deverá enviar o controle dentro do prazo. Lembrando ainda que tal con-
trole influencia no adicional de férias.

e) Férias
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 documento de aviso de férias e o de pagamento de férias. 
O aviso de férias deve ser entregue ao empregado com 30 dias de an-
tecedência, e o recibo, juntamente com o pagamento, com dois dias de 
antecedência.

Esse tema e-social é tão extenso que não conseguimos abordar, mesmo 
que de forma sucinta, pontos importantes como: Cargos e Salários, Afas-
tamentos, Exames e Programas de Saúde, Estagiário, Contratação de MEI 
ou Autônomo e Desligamento. Mas estamos acompanhando o processo 
de implantação para trazer sempre as novidades e principais pontos de 
atenção.

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

                   www.folhavirtual.com  ::   facebook.com/folhavirtual
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O Centro de Odontologia Integrada e Comunitária - Dr. Aércio 
Teixeira de Carvalho (COIC ABO-RJ) realizou no último dia 
09 de dezembro o seu processo seletivo, através de prova, para 

contratação de novos estagiários para o primeiro semestre de 2019.
Participaram da seleção 173 candidatos de diversas faculdades e uni-

versidades públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Para es-
tarem aptos ao processo seletivo, todos os candidatos tinham de estar 
cursando o penúltimo ou último período do curso de graduação em 
Odontologia. A prova de seleção dos novos estagiários contou com a 
participação de todos os professores coordenadores do estágio e com a 
equipe de supervisão administrativa da unidade. 

Escolha de horários
O processo seletivo, que teve sua continuidade no dia 17 de dezem-

bro, em sua 2ª etapa, selecionou 16 candidatos que foram aprovados e já 
começarão a trabalhar a partir do início de fevereiro de 2019 na Clínica 
Comunitária do COIC ABO-RJ.

Vale ressaltar que os participantes aptos que não foram selecionados 
para o estágio nesta 2ª etapa serão colocados no cadastro de reserva 
e devem manter seus dados atualizados junto ao COIC ABO-RJ, pois 
novas vagas podem surgir. Para manter seus dados atualizados, basta 
entrar em contato através do e-mail coic@aborj.org.br ou pelo telefone 
(21) 2293-3017. 

COIC ABO-RJ realiza seleção de novos estagiários
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Fabiano Silva, CD e consultor empresarial,:: Gestão Estratégica para a Odontologia - BWINT

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. Você pode encontrar mais 
informações no Linkedin linkedin.com/company/bwint ou no Instagram linktr.ee@bwint_consultoria.

Mensagem enviada para nosso email, contato@bwint.com.br: 
“Dr. Fabiano, escuto sempre a palavra ‘empreendedorismo’. O 
que significa, para um cirurgião-dentista, ser empreendedor?”.

Obrigado por compartilhar essa dúvida conosco. Realmente, é uma 
palavra muito falada hoje em dia. Costumo dizer que ser empreende-
dor está na moda, assim como outros termos — “coaching” é um dele. 
É preciso separar o que realmente é relevante do que agrega pouco para 
um profissional em clínicas e consultórios. Considero muito limitado 
resumir empreendedorismo com motivação. 
Acordar cedo e passar o dia todo “ligado em 
220” é positivo, mas não é a causa principal 
para quem abre e gerencia um empreendi-
mento. 

Administrar é uma ciência, ainda que no 
nosso caso, ela precise ser aplicada para não 
ficar fora de contexto. Não basta simples-
mente pegar o que uma grande indústria fez 
e querer aplicar diretamente em atividades 
profissionais ou em pequenas e médias em-
presas, como no nosso caso da Odontologia.

Um cirurgião-dentista deve tomar cuidado 
com modismos. Gosto muito do termo “empreendedorismo de palco”, 
para designar as pessoas cujo único negócio que criaram é o próprio ne-
gocio de ficar falando sobre criar negócios. Onde estão as realizações 
dessas pessoas? Que clientes eles atenderam.

Como na Odontologia nossa formação gerencial, na faculdade, é quase 
inexistente, muitos profissionais de outras áreas veem cirurgiões-dentis-
tas como um público fácil para vender soluções mirabolantes — ou no 
mínimo vídeos e palestras. Espírito crítico da ciência ajuda, nesse caso, a 
encontrar mensagens relevantes, a partir da credibilidade de consultores 
e palestrantes. Se a pessoa é de fora da área de Odontologia, entende, 
realmente, da realidade de clínicas e consultórios dentários? Tem condi-

“Dentista Empreendedor”

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

ção de discutir temas específicos, como captação de pacientes dentro das 
normas éticas da profissão ou os cuidados para gerenciar o fluxo de caixa 
de quem investe em formação e equipamento?

O contrário disso, que também requer uma análise crítica, é alguém 
que conhece a área de saúde e importa superficialmente os conhecimen-
tos de economia e administração. Esse profissional tem legitimidade em 
outras áreas? Ou está usando a tática daquele velho ditado, “em terra de 
cego quem tem um olho é rei”? O grande risco deste segundo caso é mi-

nistrar cursos e palestras que fazem um ci-
rurgião-dentista - (cliente) - manter as mes-
mas práticas, só usando termos técnicos que 
aprendeu. Empreendedorismo é algo bem 
mais amplo e efetivo do que chamar os pro-
cedimentos com a linguagem do “sebraiês”.

O que caracteriza um cirurgião-dentista 
empreendedor é a capacidade de ler o que 
está acontecendo na conjuntura brasileira, 
em especial econômica, e no mercado para, 
com isso, tomar decisões mais precisas e que 
tragam melhores resultados. Não há fórmu-
las prontas, ou ações corretas a priori. Mos-

tro sempre para os colegas como é impor-
tante compreender informações como a 
taxa de juros e o crescimento do PIB para 
realizar um planejamento de consultórios 
e clínicas. Isso é altamente relevante para 
nossa área, que necessita de grandes in-
vestimentos em equipamentos e insumos. 
Com base nessas informações, os CDs po-
dem ajustar suas estratégias e ações junto 
ao mercado e conseguir melhor retorno 
financeiro.

“Considero muito 
limitado resumir 

empreendedorismo 
com motivação”
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A Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro (AORJ) reali-
zou no último dia 01º de novembro, no Hotel Windsor Excelsior, em 
Copacabana (RJ), a solenidade de posse dos novos acadêmicos titu-

lares e patronos. Também, aconteceram neste mesmo evento, as festividades 
de comemoração do seu 23º aniversário da AORJ. A cerimônia contou com 
um público de cerca de 130 pessoas, com a presença de diversos acadêmicos 
da AORJ e seus familiares, Presidentes e Representantes de entidades odon-
tológicas e convidados de grande relevância. 

A solenidade de posse comandada pelo Presidente da AORJ, o Acadêmico 
Dr. Mauro Althoff, e que teve como mestre de cerimônias a Acadêmica Dra. 
Irani Cabral, contou com a participação de grandes nomes da Odontologia 
carioca, fluminense e nacional presentes na mesa de abertura da solenida-
de, além de parlamentares que apoiam a Odontologia,  em que destacamos 
o Presidente do CRO-RJ, Dr. Outair Bastazini; do Presidente da ABOMI, 
CMG (CD) R-1 – Dr. Antônio Neves; do Presidente da ACBO, Dr. Roberto 
Vianna; do Deputado Federal Luiz Carlos Ramos “Homem do Chapéu”; do 
Vereador do Rio de Janeiro Luiz Carlos Ramos Filho “Filho do Homem do 
Chapéu”, entre outras pessoas de grande importância na Odontologia nacio-
nal. O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, foi representado 
pelo Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, também 
acadêmico da AORJ. 

Posse e homenagens 
O Presidente da AORJ abriu a solenidade dando posse aos 10 membros ti-

tulares que passaram a integrar os quadros da AORJ. Os empossados foram: 
Ac. Dr. Alexandre Barbosa de Lemos (cadeira 08), Ac. Dr. Alexandre Cardo-
so (cadeira 18), Ac. Dr. Basílio Pires de Figueiredo Filho (cadeira 19), Ac. Dr. 
Diego Michelini Carvalho Ribeiro (cadeira 22), Ac. Dr. Gilberto Ronchini 
(cadeira 35), Ac. Dr. Renan Alves Rebouças Ribeiro (cadeira 47), Ac. Dr. 
Robson Barroso Ribeiro (cadeira 48), Ac. Dr. Rogério de Lima Romeiro (ca-

AORJ realiza posse dos novos acadêmicos  
durante as festividades do seu 23º aniversário

deira 49), Ac. Dr. Sandro Ferreira Bom (cadeira 56), Ac. Dra. Simone Sattler 
Pinheiro (cadeira 07) e o Ac. Dr. Walter Arthur Silva Valente (cadeira 57). 
Após dar posse aos novos membros titulares, o Presidente da AORJ deu pos-
se aos novos acadêmicos patronos da entidade que foram: Ac. Dra. Mônica 
Tirre de Souza (cadeira 33), Ac. Dr. Célio da Costa Mattos (cadeira 55), Ac. 
Dr. Felipe Miguel Saliba (cadeira 42) e Ac. Dr Edson Marcus Cezário (cadei-
ra 39). A AORJ homenageou, também, quatro acadêmicos da entidade, que 
passaram a ser membros remidos da Academia, que foram: Ac. Dr. Alberto 
Barbosa de Souza (cadeira 08), Ac. Dra. Ibelza Alves Vasco Pereira (cadeira 
18), Ac. Dr. Ismael Olímpio Baptista de Oliveira (cadeira 48) e Ac. Dra. Irani 
Cabral Ribeiro (cadeira 22). 

Tributos e lançamentos 
Dentro da cerimônia, o Vereador Luiz Carlos Ramos Filho “Filho do Ho-

mem do Chápeu” outorgou duas medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria 
dada a uma pessoa física ou jurídica dentro do Município do Rio de Janeiro, 
por atos em prol do crescimento do Rio de Janeiro. Este ano, os ganhadores 
deste tributo foram: o Presidente da AORJ, Ac. Dr. Mauro Althoff (cadeira 
25) e o Ac. Dr. Eduardo Picanço de Sexas (cadeira 10).

Antes do término da solenidade e a foto oficial dos novos junto aos demais 
membros da AORJ, a Diretora de Publicações da AORJ, Ac. Dra. Florence 
Sekito (cadeira 33) entregou a cada um dos novos membros da AORJ que 
tomaram posse nesta festividade um livro da Coletânea de Postulantes 2018, 
como homenagem aos novos acadêmicos da Editora AORJ. Além disso, o 
Ac. Dr. Álvaro Linhares Campos lançou o seu livro, a terceira publicação da 
Editora AORJ, que tem como tema: “Éster de Cianocrilato – Uma Alternativa 
das Suturas na Odontologia”.

Ao final da cerimônia, todos os presentes e seus familiares participaram 
de um jantar de confraternização em homenagem ao aniversário de 23 anos 
da AORJ e aos acadêmicos empossados na solenidade.  
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No último dia 05 de dezembro, a Academia Brasileira de Belas Ar-
tes (ABBA) realizou a posse dos novos membros que integrarão 
o quadro de ilustre de acadêmicos. O evento aconteceu no Salão 

Nobre do Hotel Hilton, em Copacabana, e contou com a participação de 
um público de mais de 200 pessoas, entre acadêmicos, convidados, mem-
bros, juntamente com seus familiares e membros da imprensa. Na ceri-
mônia foram empossados oito acadêmicos titulares e quatro membros 
Honoris Causa. Dentre os membros Honoris Causa que tomaram posse, 
podemos destacar o cirurgião-dentista e escritor literário, Dr. Rubens 
Barros de Azevedo, natural do Rio de Janeiro, mas atualmente reside em 
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e é o Presidente da Academia 
Potiguar de cirurgiões-dentistas escritores em seu Estado.  

Outro destaque importante na cerimônia de posse dos novos membros 
da academia foi a presença do CD, artista, escritor e acadêmico da ABBA 
Dr. Farid Zacharias e do Diretor Financeiro da ABO-RJ e acadêmico Ho-
noris Causa da ABBA, Dr. Paulo Murilo da Fontoura. O Dr. Paulo Murilo 
e esposa, além de prestigiar a cerimônia, estavam representando o Presi-
dente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira.

A cerimônia de posse foi comandada pela Presidente da ABBA, a mé-
dica e artista plástica Dra. Vera Gonzalez e teve como mestre de ceri-
mônias o Diretor-Secretário da ABBA, o Sr. Jorge Luiz Calfo. Os dois 
acadêmicos coordenaram a cerimônia de posse dos novos acadêmicos, a 
qual foi bastante emocionante. 

Academia Brasileira de Belas Artes (ABBA) realiza posse dos novos membros
O cirurgião-dentista Rubens Barros de Azevedo tomou posse como membro Honoris Causa

Posse dos novos acadêmicos
Foram empossados os seguintes acadêmicos(as) titulares: Ana Catarina 

Hallot, Chrsitina Motta, Duílio Germano, Evanir Terezinha Plaszewski, 
Geraldo Orlando Pereira de Aguiar, Maria Matilde Alves de Toledo de 
Azevedo, Neusa de Carvalho Miguel e Regina Célia Muniz Guimarães. 
Além do CD Dr. Rubens Barros de Azevedo (membro Honoris Causa), 
outros três novos membros, desta categoria, foram empossados nesta 
mesma cerimônia. Foram eles(as): Geraldo Portal Veiga, Maria do So-
corro de Araújo Romão e Zélia Maria Fernandes da Silva. 

Presença de parlamentares
Antes do término da cerimônia de posse dos novos membros, a Pre-

sidente da ABBA, Dra. Vera Gonzalez, homenageou os dois vereadores 
do Rio de Janeiro presentes na cerimônia, que foram eles: Marcelo Arar 
(PTB) e Carlo Caiado (DEM). Eles receberam como tributo das mãos da 
Dra. Vera Gonzalez um diploma de apoiadores dos eventos voltados às 
belas artes.

Ao final da cerimônia, todos os membros da ABBA, familiares e convi-
dados puderam comemorar este brilhante acontecimento com um jantar 
de confraternização no restaurante do Hotel Hilton. A ABO-RJ e todos 
os cirurgiões-dentistas artistas e escritores se sentem bastante lisonjeados 
pelo carinho e respeito que a ABBA tem com a classe odontológica e com 
a nossa entidade. 
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CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL :: Fotos: Afonso Alfaya

A temporada de cursos dos Departamentos de Atividades Cientí-
ficas/Estudantis do 2º semestre de 2018 teve o seu encerramento 
no dia 07 de dezembro. Os cursos de um dia atraíram um gran-

de número de profissionais (CDs) e acadêmicos de Odontologia. Além 
disso, destacamos e agradecemos a presença dos professores de renome 
que ministraram vários eventos científicos e dos CDs e acadêmicos de 
Odontologia que prestigiaram nossos encontros.   

Vamos destacar os cursos que encerraram a temporada de sucesso 
nesse 2º semestre/2018:

Prof. Sérgio Motta

No dia 31 de outubro, o professor Sérgio Motta ministrou uma ativi-
dade científica, para o Departamento Estudantil da ABO-RJ, na sede da 
entidade, que teve como tema: “Harmonização do Sorriso com Implan-
tes Dentários”. O encontro teve como objetivo ampliar os conhecimen-
tos sobre implantes dentários. O professor apresentou durante o evento 
científico diversos assuntos de grande relevância para os CDs e aca-
dêmicos de Odontologia presentes que foram: estética com implantes 
dentários, reabilitação com implantes dentários em maxilas atróficas e 
planejamento e execução de próteses removíveis sobre implantes (over 
dentures).

Prof. Arthur Valente

No dia 07 de novembro, o professor Arthur Valente apresentou uma 
aula para o Departamento Científico da ABO-RJ, na sede da instituição, 
que teve como tema: “Controle da Dor e Inflamação em Cirurgia Oral”. 
O evento científico teve como objetivo capacitar acadêmicos de Odon-
tologia e CDs na adequada prescrição de fármacos para o controle da 
dor e inflamação na cirurgia oral. O professor Arthur Valente mostrou 
nessa aula os pontos de grande relevância relacionados ao tema cen-
tral, que foram: o uso de anti-inflamatórios não esteroidais em cirurgia 
oral, o uso de anti-inflamatórios esteroidais em cirurgia oral e o uso de 
analgésicos de ação central e periférico em cirurgia oral, entre outros 
tópicos relacionados ao tema central.  

Prof. Cheung Ka Fai e Prof. Aurélio Said

No dia 17 de novembro, o professor Cheung Ka Fai e o Prof. Aurélio 
Said ministraram um encontro científico para o Departamento Estu-
dantil da ABO-RJ, na sede da entidade, que teve como tema: “Imersão 
em Faceta em Resina Composta, Inlays e Onlays”. O evento científico, 
voltado apenas para acadêmicos de Odontologia a partir do 6º período, 

Cursos do Científico/Estudantil - 2018: professores de alto gabarito 
e temas científicos de grande relevância marcam o término da 

temporada de cursos do 2º semestre/2018
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teve como objetivo principal apresentar as atuais técnicas restaurado-
ras, para dentes anteriores e posteriores. O Prof. Cheung e o Prof. Au-
rélio apresentaram diversos assuntos de suma importância para o en-
tendimento desta técnica, que foram: faceta semidireta, acabamento e 
polimento em resina composta, escultura dental em dentes posteriores, 
inlay e onlay (conceito e indicações), preparo para o inlay, preparo para 
o onlay e técnica de moldagem. 

Prof. Edgard Belladonna

No dia 23 de novembro, o professor Edgard Belladonna ministrou 
uma atividade científica (hands on), para o Departamento Estudantil 
da ABO-RJ, na sede da entidade, que teve como tema: “Hands on: Bio-
materiais ao alcance do clínico. Uma obrigação que agrega valor”. O 
encontro teve como objetivo informar os CDs sobre a necessidade de 
conhecimento a respeito dos biomateriais e passar os princípios bási-
cos destes materiais. O professor Edgard apresentou durante o evento 
científico (prático) diversos assuntos de grande relevância para os CDs 
presentes que foram: a importância do clínico conhecer os biomateriais, 
como utilizar biomateriais no seu dia a dia e agregar valor nos seus 
procedimentos, como selecionar o biomaterial adequado para cada caso 
clínico e as novas tendências de biomateriais. 

Profa. Michelle Protzenko

No dia 28 de novembro, a professora Michelle Protzenko ministrou 
uma atividade científica, para o Departamento Estudantil da ABO-RJ, 
na sede da entidade, que teve como tema: “Escultura Labial, procedi-
mentos e resoluções”. O encontro teve como objetivo orientar quanto ao 

correto método do procedimento labial e suas correlações. A professora 
Michelle apresentou durante o evento científico diversos assuntos de 
grande relevância para os CDs e acadêmicos de Odontologia presentes, 
em relação ao tema central da aula, que foram: técnicas de preenchi-
mento labial, indicações e correlações utilizando hialuroniedase.

Profa. Laira Soares

No dia 29 de novembro, a professora Laira Soares, docente do Curso 
de Especialização de DTM/DOF da ABO-RJ, apresentou uma aula para 
o Departamento Científico da ABO-RJ, na sede da instituição, que teve 
como tema: “Viscossuplementação da ATM: modismo ou ciência?”. O 
evento científico teve como objetivo apresentar as principais indicações 
para a viscossuplementação da ATM. A professora Laira Soares mos-
trou nessa aula os pontos de grande relevância relacionados ao tema 
central, que foram: disfunções articulares; viscossuplementação – o que 
é, principais produtos e como é realizada; e as principais indicações 
da Viscossuplementação. O evento científico teve o patrocínio da TRB 
Pharma.

Prof. Cheung Ka Fai

Do dia 03 a 07 dezembro, o professor Cheung Ka Fai ministrou um 
encontro científico voltado a acadêmicos de Odontologia (teórico e 
prático), pelo Departamento Estudantil da ABO-RJ, na sede da entida-
de, que teve como tema: “Curso de Imersão: facetas diretas, semidiretas 
e pré-fabricadas em resina composta para acadêmicos”. O evento cientí-
fico teve como objetivo principal capacitar o acadêmico de Odontologia 
nas técnicas de resina composta nos dentes anteriores para a harmoni-
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zação do sorriso. O Prof. Cheung apresentou diversos assuntos (teóri-
cos e práticos) de suma importância para o entendimento desta técnica, 
que foram: sistemas adesivos atuais, resinas compostas atuais, facetas 
estratificadas à mão livre (o que há de novo?), corpo/dentina/esmalte/
translúcido, facetas semidiretas em 15 minutos, facetas pré-fabricadas – 
Sistema CAD CAM / Laboratorial, acabamentos para protocolo anatô-
mico, sistema de polimento atual em resinas compostas, harmonização 
com resinas compostas em dentes anteriores (bateria labial superior), 

DSD no aprimoramento das resinas anteriores e técnicas de preparo. 

O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis agradece a to-
dos os professores de grande renome, CDs e acadêmicos de Odontolo-
gia que estiveram presentes nas atividades científicas deste ano de 2018. 
Confira no site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) os cursos programados 
para o 1º semestre de 2019 que estão com inscrições abertas e não deixe 
de participar das atividades técnico-científicas da ABO-RJ!

ANÚNCIO ::
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

A política e as guerras são movidas a dinheiro. Se este não há, as 
bocas se fecham e os canhões não fazem barulho.

A tecnologia, cada vez mais, impera nas relações humanas. 
Todavia, seu crescimento e aperfeiçoamento dependem do suporte 
econômico.

Assim, o progresso de um País está assentado nos fatores de pesqui-
sa apoiados em inteligências cultivadas.

A defesa da Nação também depende desses fatores, pois que, sem 
dinheiro, e material bélico moderno, o País fica à deriva e exposto à 
ambição além-fronteiras.

Quem faz dinheiro, manda. Onde está o dinheiro? Nos grandes 
bancos e nos endinheirados, muitas vezes desonestos.

Mas de onde vem o dinheiro legítimo? Da lavoura, da indústria, do 
comércio, do subsolo que, por sua vez, depende dos bancos que sabem 
proteger e crescer o dinheiro a seu favor. Além disso, aparece neste 
contexto a MÍDIA  que precisa de dinheiro para se tornar eficiente, 
inteligente e rápida.

Como o mundo se tornou uma ilha, os países menos ricos precisam 
dos mais poderosos, o que determina certa dependência deles no que 
se refere à importação e exportação.

Se há uma equivalência de preços entre importação e exportação, 
há equilíbrio. Será que este fator existe no mundo econômico-finan-
ceiro dos negócios?

Se não há, surge a dívida, o maior flagelo de qualquer País. Deve-se 
considerar a interna e a externa.

A transação determina o desenvolvimento que pode ser positivo 
ou negativo, dependendo da dívida e da possibilidade de saldá-la em 
curto prazo.

Dessas negociações dependem o progresso do País e a tranquilida-
de do povo. Se não houver dinheiro para fazê-las, vendem-se as rique-
zas do País para obter caixa?

Neste caso, incide a dependência que para o País pode ser dolorosa, 
representada pela dívida interna e a externa.

Interesses forâneos podem afetar a energia, as comunicações e o 
transporte, que fragilizam a economia.

Falando-se de qualquer País, a dependência do dinheiro espúrio 
pode enfraquecer a economia e tornar o País refém do capital impor-
tado.

É bom acrescentar que a energia sustentável: eólica e painéis sola-
res, com diminuição dos seus custos, poderá ser usada de modo geral 
pelo povo, com baixos custos.

Quanto ao nosso País, há de se cuidar da não dependência de gru-
pos transnacionais que não se apiedam de gritos de qualquer dor. 
Contra isso, deve haver a coesão nacional com o cuidado primário da 
economia.

Refere-se, então, ao desenvolvimento econômico e social estenden-
do-se à defesa e segurança.

A responsabilidade do complexo governamental do País é imensa!
De suas decisões dependem o progresso do País e a tranquilidade e 

confiança do povo.
                

O BRASIL SE DESPEDAÇA?

O período atual da vida 
Tem aspectos mais serenos do que 
fatais, 

Embora na inquietação social 
Esteja presente o demônio do dinheiro, locado no proveito pessoal. 
 
A maldade existe,  
O interesse individual perdura, 
Mas não há violência, 
Exceção às avessas. 
 
Ídolos inexistem, 
Mas desconfiança profunda 
No que se chama honestidade, 
Que não se vê nas fisionomias públicas que se destacam. 
 
Onde está o conceito da verdade? 
É uma antiga linguagem quase extinta! 
Senão um constrangimento de agudo olhar...

A DECADÊNCIA DOS 
ÍDOLOS
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EVENTO NATALINO :: Fotos: Afonso Alfaya

A Árvore de Natal da Praça Condessa Paulo de Frontin, conhecida 
popularmente como Praça do Rio Comprido, foi inaugurada no 
último dia 14 de dezembro, através do evento ‘Cantada de Natal 

do Rio Comprido’. O evento contou com a participação de 500 pessoas, em 
média. Os idealizadores da ideia da árvore natalina no bairro foram a Pre-
sidente da ONG ARONG, Sra. Deise Santos e o Presidente da Associação 
dos Trabalhadores Ambulantes e Camelôs do Rio Comprido (ATACRC), 
Sr. Inácio Santos. Eles contaram com o apoio da Prefeitura do Rio de Ja-
neiro, da Superintendência do Centro e Centro Histórico e do 3ª R.A – Rio 
Comprido, Catumbi, Estácio e Cidade Nova, que concederam o espaço, a 
autorização do evento e emprestaram os banheiros químicos. Além deles, 
o evento contou com o apoio da Guarda Municipal - 1ª IGM – Guarda 
Municipal – São Cristóvão, do 4º BPM – São Cristóvão (Polícia Militar), de 
moradores, comerciantes locais e da ABO-RJ.

Abertura do evento
O evento da Árvore de Natal do Rio Comprido teve como apresenta-

dores o Sr. Evandro Silva e a Sra. Deise Santos. Antes de ligar a árvore 
natalina, a cerimônia de abertura contou com o apoio, também, da Banda 
da Guarda Municipal, que tocou o hino nacional e sucessos musicais rela-
cionados ao Rio de Janeiro. Além disso, tivemos a apresentação do canil da 

Árvore de Natal da Praça do Rio Comprido é inaugurada com o 
apoio da ABO-RJ e diversas empresas da região

Guarda Municipal, que fez uma apresentação circense com os seus cachor-
ros, animando a garotada presente. Tivemos, ainda, as apresentações de 
um coral de crianças e também dos alunos da ARONG que fazem projetos 
sociais em diversas áreas como: hip-hop, judô, jui-jitsu, capoeira e ballet.

Após todas as apresentações, um pouco antes do acender da árvore nata-
lina, aconteceu a chegada do Papai Noel, na pick-up do Grupo Bom e Bara-
to, do Sr. Moraes – ‘O Sangue Bom da Barão’, para distribuir os brinquedos 
que foram doados pelos comerciantes e moradores do Rio Comprido.

Apoio da ABO-RJ
A ABO-RJ, através do seu Presidente, Dr. Ivan do Amaral Pereira e do 

Diretor do DACom, Dr. Celson Couri, deu um grande apoio ao evento 
natalino do Rio Comprido, onde distribuiu mais de 200 kits odontológicos 
infantis – Colgate – Dr. Dentuço, como brinde às crianças presentes no 
evento. Além disso, foram distribuídos mais de 400 brinquedos e aconte-
ceram sorteios de brindes especiais como patinetes e bicicletas infantis. Às 
19:30hs, a Árvore de Natal da Praça do Rio Comprido foi acendida e inau-
gurada oficialmente, ficando acessa até o dia 06 de janeiro de 2019.

A ABO-RJ parabeniza todos os comerciantes e moradores do Rio Com-
prido pelo apoio que deram ao evento, fazendo várias famílias e crianças 
felizes neste Natal. 
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No último dia 15 de dezembro, a ABO-RJ realizou o tradicional 
evento Auto de Natal, que está em sua quinta edição.  A festivi-
dade natalina aconteceu no Salão de Festas da Sede da ABO-RJ 

e contou com um público em torno de 50 pessoas, entre Diretores da 
ABO-RJ, funcionários da instituição, CDs, moradores da região, amigos 
da entidade e membros do coral. O evento de Natal da ABO-RJ celebra a 
confraternização natalina, através de apresentações de músicas de Natal, 
bênçãos religiosas e da pequena ceia que é servida ao fim deste espetá-
culo.

Como nas edições anteriores, o Coral Stella Mater, sob a regência do 
Maestro Alberto Dellopes, fez a apresentação musical. O coral composto 
de 15 membros, entre homens e mulheres, encantou a todos, novamen-
te, com diversas canções natalinas tradicionais, como: Jingle Bell, Sino 
de Belém, Menino Deus, Canto dos Anjos, Canto da Meia-Noite, Noite 
Feliz, entre outros sucessos ligados ao Natal. Além do coral, tivemos a 
presença do Padre Seminarista Isaac Freire, da Paróquia Nossa Senhora 
da Luz, localizada no bairro do Rocha, que concedeu diversas bênçãos e 
falou da importância do Natal, da família e do espírito de união e frater-
nidade. 

ABO-RJ realiza o 5º Auto de Natal - 2018
A ABO-RJ esteve representada no evento pelo Diretor de Finanças, Dr. 

Paulo Murilo da Fontoura, que estava acompanhado de sua esposa, e pela 
Diretora Social, Dra. Regina Tancredo, que veio ao evento juntamente 
com a sua mãe. Os dois Diretores da entidade estavam representando o 
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, na festividade natali-
na que a cada ano emociona a todos!

Confraternização e bênçãos
Ao final da apresentação do Coral Stella Mater e das bênçãos do Padre 

Seminarista Isaac Freire, todos os membros do coral se abraçaram com os 
presentes, celebrando união, paz, prosperidade e fraternidade. Além dis-
so, todo ano a ABO-RJ faz uma campanha de arrecadação de alimentos 
não perecíveis voltada para o evento natalino, em que a entidade arrecada 
vários alimentos através de doações de alunos que participam das ativi-
dades científicas ministradas pela instituição. Todos esses alimentos re-
colhidos no decorrer do ano foram doados à Paroquia Nossa Senhora da 
Luz e ao Coral Stella Mater, que fazem a doação dos mesmos às famílias 
carentes assistidas pela instituição religiosa e pelo coral, respectivamente.
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CURSOS - ABO - BARRA MANSA ::

IMERSÃO TOTAL EM PRF (Plaqueta rica em fibrina) 
PROFESSOR: Marcelo Gaspar / DIAS: 18 e 19/02 (segunda e terça) / NATUREZA: teórico, laboratorial e clinico demonstrativo / 
DURAÇÃO: 02 dias (08 às 18 h) / CARGA HORÁRIA: 16 h / INVESTIMENTO: R$ 1400,00 (matricula: R$ 400,00 e 2 cheques de R$ 
500,00)

IMERSÃO HARMONIZAÇÃO OROFUNCIONAL - TOXINA BOTULINICA E PREENCHIMENTO COM ÀCIDO HIALURÔNICO 
PROFESSOR: Débora Casagrande /DATA: 12, 13, 14 e 15/02 / NATUREZA: teórico, laboratorial e clínico /DURAÇÃO: 04 dias (09 às 
20h) / INVESTIMENTO: R$ 3.960,00 (06 cheques de R$ 660,00)

IMERSÃO FACETAS E LENTES DE CONTATO 
PROFESSOR: Raphael Monte Alto / DIAS: 20 e 21/02 (quarta e quinta) / NATUREZA: teórico e prático laboratorial / DURAÇÃO: 02 dias 
(09 às 19 h) / CARGA HORÁRIA: 16 h / INVESTIMENTO: R$ 1850,00 (matricula: R$ 350,00 e 3 cheques de R$ 500,00

ATUALIZAÇÃO CIRURGIA ORAL   
CORDENAÇÃO: Prof. Ronan Matheus V. Silva / INÍCIO: 15/02 / NATUREZA: teórico, clínico e / DURAÇÃO: 10 meses (sexta – quinzenal 
– 09:30 às 17:30 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00  

ATUALIZAÇÃO PERIODONTIA E MANIPULAÇÃO TECIDUAL  
PROFESSOR: João Carlos Moreira Jardim  / INÍCIO: 12/03, às 14 h (AULA INAUGURAL com o tema Manipulação Tecidual na Perio-
dontia) / NATUREZA: teórico, clinico e laboratorial / DURAÇÃO: 12 meses (terça - 2x ao mês - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MEN-
SAL: R$ 450,00

IMERSÃO DESCOMPLICANDO - FARMACOLOGIA CLÍNICA PARA DENTISTAS 
PROFESSOR: Adolfo de Oliveira Azevedo / DATA: 05 e 06/04 (sexta e sábado) / NATUREZA: teórico / DURAÇÃO: 02 dias (08 às 18 h) / 
CARGA HORÁRIA: 16 h / INVESTIMENTO: R$ 500,00 (matricula: R$ 250,00 e 1 cheque de R$ 250,00)

ATUALIZAÇÃO IMPLANTODONTIA  
CORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / INÍCIO: 20/03 / NATUREZA: teórico, prático-demonstrativo e clínico-ci-
rúrgico / DURAÇÃO: 12 meses (quarta - quinzenal - 08 às 18 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO ODONTOLOGIA DIGITAL 
PROFESSORAS: Dra. Thainara Salgueiro Rebouças, Dr. Renan Alves Rebouças / INÍCIO: 21/03 / NATUREZA: teórico, clínico e laborato-
rial / DURAÇÃO: 10 meses (mensal; quinta: 09 às 18 h e sexta: 09 às 12 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 700,00

ATUALIZAÇÃO PRÓTESE FIXA COM ÊNFASE EM ODONTOLOGIA ESTÉTICA 
PROFESSORES: Dr. Leandro Tolomelli C. Franco, Dr. Renato dos Santos Araújo e Dr. Ramon Freitas / INÍCIO: 22/03 / NATUREZA: 
teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (mensal; sexta: 17 às 21 h e sábado: 08 às 17 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$  
450,00

ATUALIZAÇÃO DISFUNÇÃO TEMPÓRO MANDIBULAR E DOR OROFACIAL 
PROFESSOR: Dr. José Muniz / INÍCIO: 26/03 / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (terça - mensal - 09 às 
18 h) / INVESTIMENTO MENSAL:  R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO ESTÉTICA ADESIVA 
CORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: 29/04 / NATUREZA: teórico e laboratorial / DURAÇÃO: 08 meses (segun-
da - quinzenal - 14 às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00 

EM BREVE:
IMERSÃO: Preservação e Reconstrução alveolar e Profissionalização Imediata: em maio

ATUALIZAÇÃO: Endodontia

Para maiores informações, entre em contato: 
dap@abobm.org.br; www.abobm.org.br

Telefones: Celular e WhatsApp : (24) 98819-0143,  (24) 3323-7244 

CAPACITAÇÃO  
CURSO DE ASB – Auxiliar em Saúde Bucal / MATRÍCULA: R$100,00 / INÍCIO: 30/03 / DURAÇÃO: 08 meses (sábado - quinzenal - 09 às 
17h) / INVESTIMENTO: 08 parcelas de R$ 200,00
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• 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. Tra-
tar nos telefones: (21) 2220-0323 / (21) 3553-2413 / (21) 3553-2414

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

• Ipanema - Clinica odontológica de luxo, quatro consultórios equipados, escritó-
rios, central de esterelização, copa, segurança 24 hs e estacionamento rotativo. 
Alugo horários para cirurgiões-dentistas de todas as especialidades. Informações: 
2540-9152 - Tratar com Rosangela.

• Ipanema - Alugo horários em consultório completo, com raio-x e laser. A locali-
zação 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 loca-
lizado em prédio comercial com segurança. O consultório possui secretária, cen-
tral de esterilização, 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).

HORÁRIOS

EQUIPAMENTOS

VENDAS/ALUGUEL

• 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 tele-
fones: (21) 2234-4702, (21) 2571-1045 ou (21) 98854-0810.

:: CLASSIFICADOS DA ABO-RJ

• 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.

 :: BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
• Adesão gratuita ao CIORJ e ao Odontorio • Aluguel de salão, auditórios e salas climatizados e com multimídia • Atividades esportivas e sociais • Auxílio Funeral 
(concedido aos sócios a partir da 4ª mensalidade) • Biblioteca - Grande parte do acervo em versão on line e Museu Odontológico Salles Cunha • Classificados gratui-
tos 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 Científicas e Estudantil • Desconto no estaciona-
mento (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 
somente dúvidas jurídicas em casos odontológicos. 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 - 203, 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, esteri-
lização (espaço pleno para biossegurança), autoclave, sala de espera, laboratórios 
para ensino, auditório, sala de raio-x e zelador no local. Contatos através do tele-
fone: (21) 99888-6077

Os anúncios poderão ser enviados através do endereço de e-mail (nucleocomunicacaoaborj@gmail.com). Também podem ser enviados por carta e fax, 
ou entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF e matrícula. Os mesmos deverão ser enviados até o dia 15 de FEVEREIRO, 
para publicação na edição de JANEIRO/FEVEREIRO. 
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.
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Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943
Odontopediatra – Odontologia para Bebês – Orto-
dontia Interceptativa - Centro Profissional do Barra 
Shopping - Av. das Américas, 4790 Salas 525 e 526 – 
Barra da Tijuca - Tel.: 3325-5621 / www.marassiorto-
dontia.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(Panorâmicas,Ce-
falométricas e ATMS) - Documentação Ortodôntica 
- Cefalometria Computadorizada - Modelos e Fotos 
- Próximo ao METRÔ - Cinelândia, 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 - Radio-
grafias intra e extra-orais, traçado cefalométricos computadorizados, modelos zoocalados, 
fotografias intra e extra-orais, Tomografia computadorizada, Cone-Beam(NOVO), CD DI-
COM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Convênios - 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 extra-orais digital-
izadas e documentação ortodônticas. Atendimento personalizado sem hora marcada 
- Diversos convênios R. Gonçalves Dias 30A /401/403  - Centro - Tels: 2242-4366 / 
2507-2598  / E-mail: sreop.rj@gmail.com

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

   

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

Odontogeriatria

   

   

DR. ANTONIO MARTINEZ MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Petro-
bras - 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 En-
dodontia 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 - Barra da Ti-
juca - Tel.: 2178-2462 Ilha do Governador 
- Tel.: 3383-8215 - Vista Alegre - Tel.: 3372-
5196 / (21) 98169-2007 - Email: pauloan-
dre@globo.com

Endodontia

Estomatologia/ Cirurgia BMF

   

DR. GUARACILEI MACIEL VIDIGAL JR. 
CRO-RJ 15503
Periodontia e Implantodontia / Especialista, 
Mestre e Livre Docente em Periodontia, Dou-
tor pela COPPE/UFRJ e Especialista em Im-
plantodontia / 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 Copacabana, 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 Implan-
todontia 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 Cefalométri-
cas - Fotografias Digitais - Modelos Recor-
tados, 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 - Documen-
tação Ortodôntica (Computadorizada) - Tomo-
grafia 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 Intra e Ex-
tra- Orais - Documentação Ortodôntica - Rua Urugua-
iana, 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, Cefalométricas e ATMs) - 
Cefalometria Computadorizada - Documentações - Tomografia Computadorizada Cone-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 Equipamen-
tos são Digitais, desde uma periapical e pacotes or-
todônticos a tomografias - Atendemos aos principais 
convênios - Rua Visconde de Pirajá, 550 - Sobre Loja 
322 - Ipanema 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: fa-
center@facenter.com.br

ODONTORAD
CLM 1873

Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic 
- Profissionais experientes e equipamentos mod-
erno - Radiografias intra e extra-orais, traçado 
cefalométricos computadorizados, modelos zooca-
lados, fotografias intra e  extra-orais, slides, mão e 
punho Documentação em pasta personalizada ou 
disquete Convênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - 
Sala 701/702 - Taquara - RJ - Tel.: (21) 3685-9191 
- 2423-6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

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

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

Especialista em Implante - TIJU-
CA e agora também em IPANE-
MA - Atendimento ao Público: 
(21) 2234-6909 / 2234-0659 - At-
endimento ao Profissional: (21) 
98119-7070 / Site: www.renove-
dente.com.br / E-mail: renove-
dente@renovedente.com.br

Implantodontia

   
INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante - Odon-
tologia Estética - Facetas e Fechamentos de Dias-
temas - Pós-Ortodontia - Atualização nos Cursos 
“Atingindo a Excelência” e “Atingindo a Maestria” 
em Resinas Compostas do Dr. Newton Fahl Jr. - Ed-
ifício 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 necessidades 
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@ya-
hoo.com

Pacientes Especiais

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7
Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Implan-
tes osseointegrados - Av. das Américas, 
500/bl13 - Sala 231 - Centro 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 - “Diplomate 
- Board Certified” by the International - 
Congress of Oral Implantologists (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 - Mestre e Es-
pecialista em Implantodontia - Cirurgia Oral Reparadora 
e Maxilofacial - Implantes Zigomáticos, Enxertos ósseos 
Intra e Extra-orais - Reabilitações com Implantes Osseo-
integrados e Carga Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e 
Hospitalares Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Co-
pacabana, 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 Ortognáti-
ca / 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 - Barra da 
Tijuca - Tel.: 2495-1258 / 2493-6993

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA
CRO-RJ 20164
Mestre em Implantodontia (SLMANDIC - 
CAMPINAS) / Coordenador do Curso de Espe-
cialização em Implantodontia (UniFOA - Volta Re-
donda/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 Espe-
cialista 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
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