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:: EDITORIAL

Muita fé e esperança!

F

ormular previsões econômicas e de
mercado na Odontologia é uma tarefa árdua, uma vez que os fatores
macroambientais do país impactam diretamente na nossa profissão. Muitos acontecimentos trágicos e a forte cobertura
midiática em relação à reforma da previdência vêm marcando o início
deste ano.
Na Odontologia, já tivemos o primeiro grande evento, o CIOSP/2019,
e felizmente observamos um aquecimento no mercado odontológico. Em julho, teremos o tradicional evento científico de excelência, o

24ºCIORJ/2019, com muitas novidades e com uma feira comercial abrangente, além da parte científica, que em todo o evento é sucesso absoluto
de público e crítica.
Aproveito, também, para convidá-los a participarem dos eventos sociais da ABO-RJ. Do dia 04 a 07 de abril, a Diretora Social da ABO-RJ
fará uma excursão até Campos do Jordão. Veja detalhes de como participar dentro desta edição. Além disso, a Diretoria Social também realizará
o Bingo de Páscoa, no dia 13 de abril. Ressalto que a parte cientifica da
nossa ABO-RJ disponibiliza vários cursos de grande excelência voltados
aos CDs e ASBs organizados pelos departamentos CAP ABO-RJ/UNIABO, Científico, Estudantil e DACom.
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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

Faltam menos 120 dias para o 24º CIORJ/2019
Iniciamos 2019 com esperança renovada e muita fé. Perseverança, ética e muito trabalho são os objetivos para este novo ano, para
que possamos “dar a volta por cima” e reconquistarmos a confiança
política e econômica do nosso País e Estado!
Em julho de 2019, vale ressaltar mais uma vez, que estaremos no
Riocentro com a vigésima quarta edição do Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro – 24º CIORJ/2019. Toda a
diretoria da ABO-RJ está engajada para organizarmos um dos melhores CIORJs de todos os tempos, com novidades na parte científica e comercial.
Em breve, no próprio site do CIORJ (www.ciorj.org.br), irão começar as vendas dos módulos científicos. Este ano, a grade científica está recheada de novidades e com a presença de professores
renomados.
A parte comercial do congresso também terá os últimos lançamentos de produtos e serviços voltados aos cirurgiões-dentistas em
geral. As empresas do ramo odontológico, afins e de outros ramos
comerciais que ainda não adquiriram estandes podem ainda reservá-los, entrando em contato com o nosso departamento de congressos da ABO-RJ, através dos telefones: (21) 2504-0002 ou (21)
2502-6237.
Apesar de todas as crises econômicas e políticas que sofremos
nesses últimos três anos no nosso País e Estado, acredito que em
2019 vamos superar as dificuldades e teremos um CIORJ de grande sucesso. Tenho certeza que os cirurgiões-dentistas estarão presentes em grande número para prestigiar um dos maiores eventos
científicos de Odontologia do Brasil. Apesar de todas as adversidades, nossa classe continua forte e íntegra, batalhando dia a dia, em
prol de uma Odontologia cada vez melhor para todos!
Reservem quatro dias em suas agendas! O 24º CIORJ/2019 acontecerá dos dias 17 a 20 de julho, no Riocentro, na Barra da Tijuca.
Conto com a presença de todos em nosso evento! #vemprociorj

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 dos Departamentos de Atividades Científicas
e Estudantis, com a presença de professores renomados da Odontologia. Participem dos nossas atividades científicas!
Excursão para Campos do Jordão - SP
A Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, promoverá
com o apoio da ABO-RJ, uma excursão para a cidade de Campos
do Jordão, interior de São Paulo. O passeio ocorrerá do dia 04 a 07
de abril, onde dia 04 (quinta-feira) o embarque acontece na Sede
da ABO-RJ, a partir das 8h e com retorno programado, chegada
no Rio de Janeiro, na Sede da ABO-RJ, no dia 07 (domingo), às
19h. Para adquirir pacotes para a excursão, que inclui ônibus, bingo festivo; hospedagem e refeições, basta entrar em contato com
a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, no telefone:
(21) 99625-5462 ou mandar mensagem por Whatsapp. Vale a pena
participar desta excursão turística!
Bingo Dançante de Páscoa - 2019

No próximo dia 13 de abril de 2019, a partir das 13h, a Diretora
Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, promoverá mais uma edição do bingo dançante temático, que estará homenageando, desta
Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações e vez, a Páscoa. O evento festivo acontecerá na Sede da ABO-RJ, no Escríticas construtivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem en- paço Arena. Os convites estarão à venda na Secretaria da ABO-RJ,
dereçar para o e-mail: (presidencia@aborj.org.br). Terei o maior a partir do dia 01º de abril. O evento é muito divertido e animado.
prazer em responder todas as demandas de nossos associados, em Não perca! Participe!
Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ

DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::

Presidente: Ivan do Amaral Pereira; 1° Vice-Presidente: Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Secretário Geral: Sergio Toniasso; Subsecretário Geral: Ismael Olímpio Batista de Oliveira; Diretor de Finanças:
Renato Barbosa Firmo; 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; Coordenador 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 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; e Rogério Bastos Ferraz / SUPLENTES: Bruna Michalski dos Santos; Marcio Souza Reis; e Bruna Bernini Lind.
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MISSA ::

Fotos: Afonso Alfaya

ABO-RJ realiza missa em louvor a Santa Apolônia

A

ABO-RJ realizou no dia 08 de fevereiro a missa em louvor a Santa Apolônia, padroeira da Odontologia. A cerimônia religiosa
aconteceu no Espaço Arena ABO-RJ e reuniu diversas pessoas,
entre diretores e funcionários da ABO-RJ, CDs, moradores e comerciantes locais e amigos da entidade. O Dia de Santa Apolônia é comemorado
em 09 de fevereiro, então todo ano durante o mês de fevereiro a ABO-RJ
tradicionalmente realiza uma cerimônia religiosa em prol da padroeira
da Odontologia.
O evento religioso contou com as presenças do Presidente da ABO-RJ,
Dr. Ivan do Amaral Pereira; da Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina
Tancredo; do organizador de eventos religiosos no Rio Comprido e adjacências, Sr. Laurindo Moura, entre outras pessoas.
A cerimônia religiosa foi celebrada pelo Padre Paulo César Vita Jr.,
da Igreja Nossa Senhora da Luz, localizada no bairro do Rocha, no Rio
de Janeiro. Durante a missa, todos os presentes prestaram homenagens
à santa recitando diversos versos bíblicos. Após este tributo, o Padre
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Paulo César explicou a todos a história de vida de Santa Apolônia. Ela
era filha de um rico magistrado de Alexandria, cidade importante no
Egito, e viveu durante o domínio do Império Romano em Alexandria.
Apolônia passou a ser perseguida pelo Imperador Décio, no ano de 249
(d.C.). Depois de ser capturada, foi obrigada a renunciar a sua fé em Jesus Cristo e a prestar culto aos deuses romanos. Como não acatou essas
ordens, foi torturada em praça pública e teve todos os dentes arrancados
com pedras e sua face quebrada com pancadas pelos carrascos romanos.
No final, o Império Romano a condenou à morte na fogueira. Por esta
história, ela passou a ser padroeira dos Cirurgiões-Dentistas e da Odontologia, e também daqueles que sofrem com problemas nos dentes.
Ao final da cerimônia religiosa, todos os presentes puderam se confraternizar e fazer seus pedidos à santa. Após o término da missa, o Padre Paulo César Vita Jr. abençoou com uma oração todo o Prédio da
ABO-RJ, desejando bastante prosperidade a nossa entidade neste ano
de 2019.

:: ANÚNCIOS
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BINGO ::

Fotos: Afonso Alfaya

16º Bingo Dançante de Carnaval/2019: alegria, descontração e
sorte não faltaram no evento em homenagem à festa do Momo!

A

ABO-RJ realizou, no último dia 16 de fevereiro, a 16ª edição do
Bingo Dançante temático, que homenageou dessa vez a festa do
Momo: o Carnaval. O evento festivo aconteceu na Sede da ABO
-RJ, no Espaço Arena, e foi apresentado pelo locutor e jornalista Ricardo
Mesquita. Além de muita animação de todos os presentes, esse bingo teve
a presença de mais de 40 pessoas.
A festividade contou com a participação da Diretora Social da ABO-RJ,
Dra. Regina Tancredo e seus familiares; do Presidente da ABO Nacional,
Dr. Paulo Murilo da Fontoura e sua esposa, do Subsecretário da ABO-RJ,
Dr. Ismael de Oliveira juntamente com sua esposa e do Ex-Diretor da
Clínica da Sede da ABO-RJ, Dr. Nataldo Borges. Além da Diretoria da
instituição, também compareceram diversos CDs associados, juntamente
com seus familiares; parentes de diretores da ABO-RJ e amigos da entidade. Como em todas as edições do evento, todos os participantes receberam 10 cartelas para concorrer aos prêmios, e no final aqueles que não
ganharam nada recebem a cartela extra, “sorteio do azarão”, em que disputam o prêmio-surpresa colocado na caixa de interrogação. Além dos
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prêmios e da animação dos presentes, o evento teve um grande churrasco
servido aos convidados para celebrar o sucesso dos bingos da ABO-RJ.
O 16º Bingo Dançante de Carnaval distribuiu os seguintes brindes: um
ferro elétrico de passar roupa, um liquidificador, uma sanduicheira grill,
um secador de cabelo, um miniprocessador, um ventilador, um tablet,
uma cesta de guloseimas, uma cafeteira da marca Nespresso e o prêmio
principal foi a televisão de 24’’ polegadas. O prêmio-surpresa (“azarão”)
foi uma lanterna em formato de lampião antigo. Os grandes sortudos do
evento, que ganharam os prêmios principais, foram: a Sra. Francine de
Oliveira, que ganhou o tablet; o jovem Antônio Augusto, que faturou a
cesta de guloseimas; a Sra. Georgina Penna da Silva, que ganhou a cafeteira da marca Nespresso; e a maior sortuda da tarde foi a Sra. Ângela
Nigro, que faturou a televisão de 24”polegadas. O prêmio do “azarão” foi
conquistado pelo Subsecretário da ABO-RJ, Dr. Ismael de Oliveira.
No próximo dia 13 de abril, a ABO-RJ realizará o 17º Bingo Dançante
de Páscoa. Os convites estarão à venda a partir do dia 01º de abril, na
Secretaria da ABO-RJ. Participem!

:: ::30ANÚNCIOS
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HOMENAGEM ::

N

Roberto Vianna (1942-2019)
Um homem que lutava pela Odontologia

o último dia 23 de fevereiro, as Odontologias carioca, brasileira
e mundial ficaram tristes e de luto pela morte do ilustre CD
Dr. Roberto Braga de Carvalho Vianna, conhecido no mundo
da Odontologia como Dr. Roberto Vianna. O sepultamento aconteceu
no dia seguinte, dia 24 de fevereiro, no Cemitério São João Batista, em
Botafogo, Rio de Janeiro e reuniu mais de 200 pessoas que foram dar o
último adeus a esse grande CD.
A missa de sétimo dia do Dr. Roberto Vianna aconteceu no dia 01º
de março, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Rio de Janeiro,
e reuniu também mais de 100 pessoas que foram prestar os sentimentos
aos seus familiares.
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O Dr. Roberto Vianna faleceu aos 76 anos e teve uma trajetória vitoriosa dentro da Odontologia. Podemos destacar que entre 2009 e 2011
ele foi eleito Presidente da FDI (Federação Dentária Internacional), ressaltando que foi o primeiro latino-americano a ser presidente da entidade. Atualmente, o Dr. Roberto Vianna, desde 2016, era o Presidente
da Academia Brasileira de Odontologia (AcBO). Na ABO-RJ, ele sempre teve um grande destaque na diretoria da entidade, ocupou alguns
cargos e atualmente era Diretor de Ensino a Distância e Assessor da
Presidência.
Descanse em paz!

:: ANÚNCIOS

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

9

CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

ANÚNCIO ::

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
10

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

:: ANÚNCIO

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

11

CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

ANÚNCIO ::

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
12

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

:: ANÚNCIO

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

13

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

ANÚNCIO ::

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
14

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

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

:: ANÚNCIO

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

15

CURSOS :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

ANÚNCIO ::

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
16

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

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

:: ANÚNCIO

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

17

CURSOS :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

CURSOS DACom / ABO-RJ ::

ANÚNCIO ::

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
18

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2019

Dr. Celson Couri, CD

Marcia Nana

O

:: MARKETING

O segredo do pós-venda na Odontologia

ferecer um atendimento de qualidade, um serviço inovador e a certeza de
um sorriso saudável são ações comuns a todo profissional de Odontologia
que deseja fidelizar seus pacientes. Todos têm em mente que um paciente
fidelizado é aquele que volta periodicamente e que indica o cirurgião-dentista. O
paciente fiel é o que conhece sua marca e admira você.
Só não podemos esquecer que existem mais de 250 mil cirurgiões-dentistas em
todo o território nacional e que estes estão ou deveriam estar praticando ações que
criam a satisfação do paciente. Diante de tal concorrência, cabe a cada cirurgiãodentista fazer uma avaliação do pós-atendimento. Muitas das vezes você cirurgiãodentista vai responder: ‘Ah, mas minha secretária liga, ou envio um WhatsApp para
o paciente’.
Mas o que será que possui maior valor para o paciente? A secretária que liga, o
WhatsApp enviado ou a ligação personalizada do cirurgião-dentista?
O pós-venda é mais importante do que a captação de clientes, afinal, como dizia
Philip Kotler (O Papa do Marketing): “Conquistar novos clientes pode custar de 5 a
7 vezes mais do que manter os já existentes”.
O pós-venda na Odontologia não é apenas ligar para saber sobre uma cirurgia, é
contactar o paciente para saber se ele ficou satisfeito com o resultado do tratamento.
É convidar o paciente para conhecer as novas instalações da clínica ou consultório.
É informar ao paciente sobre um novo procedimento que o consultório está realizando e as novas especialidades que estão fazendo parte da rotina do consultório.
Já pensou que até o planejamento de mídia do consultório pode e deve ser informado ao paciente (antes de iniciar o ciclo de divulgação)? Uma mensagem personalizada como a que segue abaixo:
“Prezada Sra. Maria,
Tenho o prazer de comunicar que a partir da próxima semana nossa clínica estará

:: EDITAL

presente na Revista OK e no Programa OK, nos outdoors localizados nas avenidas Maracanã e Maxwell.
Isto demonstra o crescimento da clínica e você faz parte
deste processo.
Obrigada por ser nosso paciente,
Dr. Fulano de Tal”
O pós-venda na Odontologia é manter o contato constante
com seu paciente, seja através das ações de marketing de relacionamento ou através de novas ações, mas o que importa é que o seu paciente se
sinta parte integrante do processo e não apenas uma pessoa que paga por serviços
recebidos.
É importante que toda a equipe do consultório esteja treinada para tratar de forma adequada todos os pacientes, e que deem continuidade às estratégias de pós-venda iniciadas pelo cirurgião-dentista.
Quando existe um comprometimento da equipe com foco no paciente, com certeza as ações terão resultados positivos, e sua clínica irá ter um diferencial no competitivo mercado odontológico.
Outra dica importante é saber ouvir a equipe de trabalho e o paciente. Nem sempre o que o cirurgião-dentista implanta é o que agrada ao público. Então, vamos
receber o feedback para ter uma melhoria contínua no consultório ou clínica.
Sucesso e bons resultados!
Marcia Nana
Consultora de Gestão e Marketing
Especialista na Odontologia
Ideia_consultoria@yahoo.com.br
www.marciananamarketing.com.br
www.ideiaconsultoira.blogspot.com

:: ANÚNCIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2018 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO RIO DE JANEIRO
Por determinação do Senhor Presidente do Conselho Executivo, Dr. Ivan do Amaral Pereira, ficam convocados os Senhores associados que estejam em dia com as contribuições
mensais (Arts: 7º, item III, 8º e 9º do Estatuto vigente), a se
reunirem na forma dos Artigos: 25 - item II; 29; 30 - item IV;
39 – Parágrafo: quarto; 54 – item XI e 59 – item VII do Estatuto vigente, para deliberarem sobre a PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018, a ser realizada no dia
26 de março de 2019, às 16h30 em 1ª convocação e, se não
houver número, às 17h, em 2ª e última convocação, à Rua
Barão de Sertório, nº 75 - Rio Comprido.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.
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possam mudar por completo nossa vida e dos que estão a nossa volta. Por isso hoje
falo de uma das características mais interessantes que foram desenvolvidas durante
este ano pela equipe Dr. Veit.
Dr. Veit, CD

DENTISTA AZUL - Sustentabilidade ::
Os Mandamentos do Dentista Azul

Olá pessoal! Tudo Azul?!
A proposta feita pelo Dentista Azul é uma mudança de visão como profissional, em que
usamos
diversosda
tipos
de materiais
como realizar o
omeçamos mais um ano de uma sólida
parceria
ABO-RJ
come adevemos
Clínicasaber
Dr. corretamente
Veit. São muitos
descarte,
a
economia
e
como
melhorar
o
desenvolvimento
sustentável
dentro de
anos de confiança em nossos conteúdos, o que nos mantém sempre com uma ótima troca de conichos
profissionais.
realizar
mudanças
nhecimento e encontros valiosos emnossos
nossapequenos
trajetória.
Alguns
são os Tente
projetos
empequenas
que a Dr.
Veit seno seu
cotidiano
e descubra
como
isso éMas
transformador!
envolve, como a sustentabilidade e os projetos
sociais
do Natal
Azul.
muito além de projetos, o objetivo real dessas ações

C

é levar à reflexão e à procura de uma mudança interna, para que pequenos detalhes do nosso dia a dia possam mudar por completo nossa vida e dos que estão a nossa volta. Por isso hoje falo de uma das características mais interessantes que foram desenvolvidas durante este ano pela
equipe Dr. Veit.
1- Uso de coleta seletiva de lixo
2- Exigir um rígido controle da separação do lixo
Os Mandamentos do
3- Usar lâmpadas de led (frias) e eletrônicas
Dentista Azul
4- Uso de torneiras e luzes com sensor de tempo e presença, respectivamente, nos banheiros
A proposta feita pelo Dentis- 5- Utilização de adesivos motivacionais contra o desperdício de água, papel e energia elétrica
ta Azul é uma mudança de visão
6- Uso de vaso sanitário que economiza a água
como profissional, em que usa- 7- Aproveitamento da luz solar
mos diversos tipos de materiais
8- Uso de copo descartável de amido de milho e canecas de vidro
e devemos saber corretamente 9- Utilização de sacos biodegradáveis
como realizar o descarte, a eco10- Instalação para um sistema de coletas de água da chuva
nomia e como melhorar o desenvolvimento sustentável dentro de 11- Uso de forro especial que concentra a temperatura do ar condicionado.
nossos pequenos nichos profis- 12- Utilização de compostagem de alimentos
sionais. Tente realizar pequenas 13- Uso de raio-x periapical e panorâmica digital, sem geração de resíduos químicos da revelação
mudanças no seu cotidiano e des- 14- Ter um laboratório de prótese integrado à clínica
cubra como isso é transformador! 15- Sempre dar preferência a empresas com engajamento socioambiental
16- Transforme sempre que possível o seu consultório e clínica em um centro de ações socioambientais ou de assistência
social.

:: ANÚNCIO
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:: PORTARIAS DA ABO-RJ
PORTARIA Nº 09 – 2018/2021
O Senhor Presidente da Associação Brasileira de
Odontologia - Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, RESOLVE:
1 - Exonerar, a pedido, o Dr. Paulo Murilo Oliveira da
Fontoura, matrícula nº 1803096-3, Membro da Diretoria Executiva, ocupante do cargo de Diretor de Finanças.
2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.
		
Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2019.
Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

PORTARIA Nº 11 – 2018/2021
1 - Exonerar, a pedido, o Dr. Sergio Ricardo da Silva
Santos, matrícula nº 1802574-9, Membro da Diretoria
Executiva, ocupante do cargo de 1º Vice-Presidente.
2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.
		
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 10 – 2018/2021
O Senhor Presidente da Associação Brasileira de
Odontologia - Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, RESOLVE:
1 - Exonerar, a pedido, o Dr. Paulo Murilo Oliveira da
Fontoura, matrícula nº 1803096-3, Membro da Diretoria Executiva, ocupante do cargo de 2º Vice-Presidente.
2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.
Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2019.
Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

PORTARIA Nº 12 – 2018/2021
O Senhor Presidente da Associação Brasileira de
Odontologia - Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, RESOLVE:
1 - Nomear o Dr. Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo, matrícula nº 1803315-6, para o cargo de 1º
Vice-Presidente.
2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.
		
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2019.

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

Fotos: Afonso Alfaya

DACom/ABO-RJ realiza a formatura das alunas do Curso de
Capacitação em Instrumentação Cirúrgica para TSBs e ASBs

O

Departamento de Atividades Comunitárias da ABO-RJ (DACom/ABO-RJ) realizou a cerimônia de formatura das alunas
do Curso de Capacitação em Instrumentação Cirúrgica para
TSBs e ASBs, da turma iniciada em agosto/2018. O evento aconteceu na
Sede da ABO-RJ, no Auditório 02, no dia 19 de janeiro, e contou com a
presença do 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 dos professores e coordenadores do curso, a Profa. Rosana Vasconcellos de Carvalho e o Prof. Rodrigo Santa Rosa Santos, e também teve a presença da
Secretária do DACom/ABO-RJ, Andrea Fulgêncio.
Este evento marcou a formatura de 09 alunas, que foram: Eliane dos
Santos Cores, Gláucia de Oliveira Paula, Graziella Gomes Mendonça,
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Jaqueline Coelho de Castro, Janete da Silva, Monique Bispo Pinheiro,
Monique Cardoso Quintanilha, Samara Ribeiro Assis e Silvana Lopes
Gomes.
Após a solenidade de entrega dos diplomas, as formandas iniciaram
a festividade de comemoração pelo êxito, com uma pequena festa no
Auditório III, para celebrarem a conquista.
O DACom/ABO-RJ está com as inscrições abertas para a novo curso de Capacitação em Instrumentação Cirúrgica para TSBs e ASBs. A
nova turma inicia as atividades em março. 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 formandas nesta
área muita sorte em sua trajetória profissional e uma profícua carreira
dentro da área odontológica.

Fotos: Afonso Alfaya

N

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

DACom/ABO-RJ realiza ação social na Sede da ABO-RJ

o último dia 02 de fevereiro, o DACOm/ABO-RJ realizou na
Sede da ABO-RJ, na garagem destinada ao estacionamento dos
veículos dos diretores da ABO-RJ, uma ação social de escovação para crianças das comunidades carentes do Rio Comprido e bairros
adjacentes. A atividade social também tinha brincadeiras lúdicas sobre
Odontologia e palestra para os jovens e seus pais para saber como fazer
uma higiene oral satisfatória. A equipe voluntária da ação foram as alunas da turma de formação de ASBs, que iniciou em março de 2018, e este
ano em março, também, estará se formando.
A atividade social estava sendo coordenada pelo Diretor do DACom/
ABO-RJ, Dr. Celson Couri, e contou com a presença de diversos profes-

sores do curso e da secretária do DACom/ABO-RJ, Andrea Fulgêncio.
A ação social realizada apenas na parte da manhã atendeu mais de 30
crianças, na faixa etária de 02 a 15 anos.
Todas as crianças atendidas, além de fazerem a escovação; apreenderem a escovar os dentes de forma correta; se divertirem nos jogos de
Odontologia coordenados pelas futuras ASBs; e ganharam um kit de
escovação infantil da Colgate do Dr. Dentuço, que contém uma escova
infantil, uma pasta de dente, um sabonete Protex e um livro de história
(gibi) das aventuras do Dr. Dentuço na Odontologia.
Em breve, o DACom/ABO-RJ estará fazendo novas ações sociais!
Aguarde!
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:: Gestão Estratégica para a Odontologia - BWINT

Fabiano Silva, CD e consultor empresarial,

“Negociação para Dentistas”
Por Fabiano Silva, Implantodontista e fundador da Consultoria BWint – Business with Intelligence

M

ensagem de uma dentista enviada para nosso email, contato@
bwint.com.br: “Dr. Fabiano, diversas vezes em que apresento o
orçamento para os pacientes, eles acabam protelando a decisão.
E depois nem ligam ou só mandam mensagem dizendo que não farão o
tratamento. Existe alguma técnica que eu possa usar para que meu orçamento seja melhor aproveitado”.
Prezada colega, você toca em um ponto importante. Digo isso há mais
de duas décadas: os dentistas não são bons negociadores. Escuto nesse
tempo todo relatos de dificuldades para fechar orçamentos, como no seu caso, e também para compras
de equipamentos e insumos que são conduzidas de
maneira inapropriada. Lembro também que negociar envolve a relação interpessoal com a equipe e o
pessoal administrativo. Na verdade, a gente negocia
o tempo todo. Até para dirigir ou entrar no elevador
a gente está negociando com os outros.
As técnicas de Negociação são uma das maiores
demandas por parte dos DCs que nós recebemos
para cursos e mentoria — juntamente com Planejamento Estratégico e
Financeiro. Deixo, dentro desse conteúdo, três dicas para negociação.
A primeira, é uma constatação da minha atuação na implantodontia.
Todo orçamento que fechei com um paciente, primeiro eu tomei um café
com ele. Evidentemente que para isso preciso ter um bom nome profissional e me assegurar que ele entendeu todo o valor do tratamento. O
café, ou um copo d´água, nos aproxima do paciente, só que isso depende
de um serviço bem feito e reconhecido. Meu sócio de consultoria, que

vem da área de Comunicação, cita sempre um publicitário que dizia: “boa
propaganda só faz um produto ruim fracassar mais rápido”.
A segunda dica vem da diferença entre preço e valor. Só fale em preço depois que o paciente entender o valor. Aí entra o ponto central de
muitas mentorias que nós fizemos: como capacitar um CD a explicar um
tratamento usando a linguagem do paciente, que geralmente é leigo no
assunto. Isso é valor, ou mais especificamente, valor tangível, para usar a
expressão de Administração.
Finalmente, é preciso autoconfiança. Silvio Santos,
ao ser perguntado qual o segredo de ser um grande
vendedor, foi direto ao ponto: “sempre vendi apenas
um produto em que eu acredito”. Um cirurgião-dentista pode hesitar ao falar com o paciente, o que acaba
prejudicando o orçamento. O paciente percebe insegurança, mesmo que essa percepção seja inconsciente.
Além de mentoria para superar alguma barreira, a
questão é mais complexa. Ela está na falta de planejamento financeiro por parte do profissional. Ele não
sabe avaliar custos, despesas e seus objetivos pessoais para calcular o valor correto de um procedimento. E com isso ele fraqueja ou fica inseguro
na hora H.
A complexidade dessa situação está em que a maneira mais efetiva de
superar essa hesitação está em fazer, previamente, um planejamento financeiro. Quanto mais tempo, recursos e conhecimento se investe nisso,
maior a confiança no próprio trabalho e melhor a negociação a ser feita
com o paciente.

“Considero muito
limitado resumir
empreendedorismo
com motivação”

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.
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho

Novidades do Imposto de Renda (IR) - 2019
Como acontece todo ano, começa a corrida contra o tempo para a tão
famosa entrega da declaração do Imposto de Renda.
Para 2019 não será diferente, o prazo para prestar contas com o Leão
vai de 07 de março a 30 de abril de 2019, e estão obrigados a declarar
pessoas físicas que tiveram, em 2018, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Também são obrigados a declarar as pessoas que:
- Tiveram receita bruta acima de R$ 142.798,50 a partir da atividade
rural;
- Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte com soma foi superior a R$ 40 mil;
- Obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens
e direitos, sujeito à incidência do imposto, ou que realizaram operações
em bolsas de valores;
- Pretendem compensar prejuízos com a atividade rural de anos-calendário anteriores ou de 2018;
- Tiveram, em 31 de dezembro de 2018, a posse ou a propriedade de
bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;
- Que passaram à condição de residentes no Brasil em qualquer mês
e assim se encontravam em 31 de dezembro de 2018;
- E que optaram pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o
ganho de capital com a venda de imóveis residenciais para a compra de
outro imóvel no país, no prazo de 180 dias contados a partir do contrato
de venda.
A expectativa do Fisco é que 30,5 milhões façam a declaração. Mas,
engana-se quem acha que a declaração deste ano será igual ao que passou. O contribuinte vai se deparar com algumas novidades, pois como
a maioria dos contribuintes faz na hora de entregar, a Receita Federal
deixou para as vésperas do início da entrega da declaração do Imposto
de Renda de 2019 o anúncio de algumas das mudanças nas regras para
este ano, em que uma das mudanças envolve a inscrição do CPF de
dependentes que os contribuintes informarão no Imposto de Renda,
que conforme instrução normativa Nº 1.871 de 20 de fevereiro de 2019
passa a ser obrigatória para qualquer idade.

Além disso, o contribuinte também terá que informar mais detalhes referentes aos bens, como por exemplo, endereço de imóveis, matrícula, IPTU, data de compra, RENAVAM de veículos,
variando de acordo com a natureza de cada bem, que também
passou a ser obrigatória a partir deste ano.
Também será obrigatório informar o CNPJ da instituição financeira em que o contribuinte possui conta corrente e aplicações
financeiras.

O Programa Gerador da Declaração (PGD) para preenchimento da
declaração de 2019 já está disponível para download no site da Receita
(https://rfb.gov.br). Este ano, o contribuinte terá três maneiras para entregar a declaração: por meio do PGD; por dispositivos móveis, como
tablets e smartphones, desde que acessado por meio do aplicativo Meu
Imposto de Renda (disponível para Android e iOS); e também pelo
computador pelo programa Meu Imposto de Renda, disponível no eCAC, no site da Receita.
A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la

fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido.
As restituições começarão a ser pagas em junho, e seguem até dezembro, para os contribuintes cujas declarações não caíram em malha fina.

Agora também será possível retificar as declarações enviadas
por dispositivos móveis, desde que a declaração original tenha
sido enviada do mesmo aparelho. O programa substituirá o m-IRPF, a retificadora online e o rascunho, permitindo o preenchimento do imposto, originais e retificadoras.

Segundo a Receita Federal, 29,7 milhões de contribuintes entregaram
as declarações no ano passado.

As principais causas que fazem com que o brasileiro caia na
malha fina são:
- Não colocar recebimentos de fontes extras (aluguel ou bens
móveis);
- Lançar valores de rendimentos tributáveis diferentes dos informados pelas empresas, bancos e outros;
- Não incluir rendimentos de dependentes;
- Lançar despesas médicas diferentes ou gastos com saúde que
não podem ser deduzidos;
- Lançar gastos dos filhos duas vezes, na declaração do pai e da
mãe;
- Lançar rendimentos de aposentadoria ou pensão como isentos fora das regras;
- Ocultar rendimentos recebidos;
- Deduzir contribuições para uma previdência na ficha;
- Não preencher a ficha de capital quando vendeu algum bem;
- Não atualizar valor de bens como casas e carros;
- Não preencher a ficha de ganhos de renda desembolsados
pela Bolsa de Valores ou outros investimentos;
- Omissão do recebimento de pensão alimentícia.
Recomendamos reservar um tempo para realizar a declaração
(ou para separar documentos e informações para o contador).
Pois a maioria dos contribuintes deixa para os últimos dias, e
com pressa, acaba enviando informações incompletas ou erradas.
Sempre deixe toda a documentação bem organizada, de preferência durante o ano-calendário, e no momento da declaração é o
momento apenas de conferir.
Na hora de declarar o imposto de renda, a ajuda de todo mundo
é bem-vinda. Família, amigos, colegas e Internet. Tudo é válido
para que você possa declarar com a maior exatidão possível. Mas
nada se compara com a ajuda de um profissional para fazer um
imposto de renda completo, ainda mais se for o caso de uma declaração mais complexa, com várias fontes de rendas, aplicações,
bens entre outros.
Escritores: Eduardo Braune e Wallace Carvalho
Contatos: coluna@folhavirtual.com
www.folhavirtual.com :: facebook.com/folhavirtual
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

Instrumentos
da Vida

A Poesia

N

o meu entender, a poesia não é idealizada em uma prancha de trabalho como fazem os arquitetos, para elaborar seus projetos. Ela surge espontânea em qualquer momento e lugar.
A poesia ‘A JANELA’ surgiu porque a minha janela está voltada
para a belíssima praia de Copacabana onde, todos os dias, aprecio o espetáculo variado da natureza. Como alguém já me disse,
a sua janela proporciona um teatro, pois no calçadão da Avenida Atlântica acontecem fatos surpreendentes. À observação,
o céu, o mar e as montanhas são pinturas preciosas e variadas.
Considero que o conteúdo de uma poesia é também o resultado de muita leitura de excelentes autores de poesia tanto
brasileira quanto universal. Igualmente de contos e romances.
Influi a observação da natureza e os acontecimentos da vida.
Também, uma pitada de gosto pela literatura poética. O mais,
é reforçado por observação arguta e mixagem de experiência
vivida.
A poesia, muitas vezes, despe o seu autor e o mostra na
intimidade de sua vivência.
A poesia é ver, observar, raciocinar e escrever. Leva o autor à mais
preciosa terra do pensamento e, através dela, à mística da criação.
Não pode ser explicada. Cada leitor a interpreta à sua maneira.
A poesia é uma constante esperança de sorrir acordado.

:: ANÚNCIO

I
(Verso monossilábico)
Vento
Destrói
Casas
Provoca
Choro
Lágrimas
Caem
II
A dança das bailarinas
Revela o movimentar suave e belo
De corpos perfeitos e treinados
Parecendo rosas ao vento
Pétalas coloridas ao luar
III
Virgem tu
Ao cair da noite
Esperas não mais ser
Na vivência do desejo.

:: PORTARIA
PORTARIA Nº 013 – 2018/2021
O Senhor Presidente da Associação Brasileira de
Odontologia - Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, RESOLVE:
1 - Nomear o Dr. Renato Barbosa Firmo, matrícula nº
1803575-2, para o cargo de Diretor de Finanças.
2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.
		
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2019
Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ
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CURSOS - ABO - BARRA MANSA ::
IMERSÃO HARMONIZAÇÃO OROFUNCIONAL - TOXINA BOTULINICA E PREENCHIMENTO COM ÀCIDO HIALURÔNICO
PROFESSOR: Débora Casagrande / DATA: 28 a 31/05/19 / NATUREZA: teórico, laboratorial e clínico / DURAÇÃO: 04 dias (09 às 20h)/
INVESTIMENTO: R$ 3.960,00 (06 cheques de R$ 660,00)
IMERSÃO AVANÇADO EM PREENCHIMENTO COM ACIDO HIALURONICO
PROFESSORA: Débora Casagrande / DATA: 01 e 02/04 (segunda e terça-feira)/ NATUREZA: teórico, laboratorial e clínico / DURAÇÃO: 02 dias (09 às 20h) / INVESTIMENTO: À vista: R$ 2.400,00 ou 02 cheques de R$ 1.200,00, Até dia 22/03: R$ 2.730,00 (06

cheques de R$ 455,00), Depois de 22/03: R$ 2.940,00 (06 cheques de R$ 490,00)

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
IMERSÃO DESCOMPLICANDO - FARMACOLOGIA CLÍNICA PARA DENTISTAS
PROFESSOR: Adolfo de Oliveira Azeved / DATA: 05 e 06/04 (sexta-feira e sábado) / NATUREZA: teórico / DURAÇÃO: 02 dias (08 às
18h) / CARGA HORÁRIA: 16 h / INVESTIMENTO: R$ 500,00 (matricula: R$ 250,00 e 01 cheque de R$ 250,00)
ATUALIZAÇÃO CIRURGIA ORAL
CORDENAÇÃO: Ronan Matheus V. Silva / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (sexta – quinzenal – 09:30
às 17:30h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
PALESTRA GRATUITA: O QUE HÁ DE NOVO PARA GARANTIR SUCESSO EM ENDODONTIA
PROFESSORES: Prof. Leonardo dos Santos Barroso, Profa. Adriana Marques Nunes e Profa. Rosy de Oliveira Nardy Melo / DIA: 02/04 terça feira / HORARIO: 18:30 às 20:30h
ATUALIZAÇÃO ENDODONTIA
PROFESSORES: Prof. Leonardo dos Santos Barroso, Profa. Adriana Marques Nunes e Profa. Rosy de Oliveira Nardy Melo / INICIO: abril
/ NATUREZA: teórico, c línico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (segunda feira – mensal - 09 às 17h) / INVESTIMENTO MENSAL:
R$ 500,00 até dia 05; R$ 550,00 até dia 15
ATUALIZAÇÃO PERIODONTIA E MANIPULAÇÃO TECIDUAL
PROFESSOR: João Carlos Moreira Jardim / AULA INAUGURAL: 16/04 às 14h (Tema Manipulação Tecidual na Periodontia / INÍCIO:
abril / NATUREZA: teórico, clinico e laboratorial / DURAÇÃO: 12 meses (terça - 2x ao mês - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$
450,00
ATUALIZAÇÃO IMPLANTODONTIA
CORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / INÍCIO: 20/03 / NATUREZA: teórico, prático-demonstrativo e clínico-cirúrgico /
DURAÇÃO: 12 meses (quarta - quinzenal - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO ODONTOLOGIA DIGITAL
PROFESSORES: Dra. Thainara Salgueiro Rebouças , Dr. Renan Alves Rebouças / INÍCIO: 21/03 / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (mensal; quinta: 09 às 18h e sexta: 09 às 12h) / 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, às 17h - AULA
INAUGURAL GRATUITA / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (mensal; sexta: 17 às 21h e sábado: 08 às
17h) / 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
18h) / 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 (segunda - quinzenal - 14 às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00
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
EM BREVE:
IMERSÃO: Preservação e Reconstrução alveolar e Profissionalização Imediata. Esses curso estarão disponíveis a partir de maio.
Para maiores informações, entre em contato: dap@abobm.org.br; www.abobm.org.br
Telefones: Cel. e WhatsApp : (24) 98819-0143, (24) 3323-7244
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:: 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 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 Científicas 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

Assessoria Jurídica Gratuita da ABO-RJ

T

odo 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!

:: CLASSIFICADOS DA ABO-RJ
HORÁRIOS
• 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.

secretária, central 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).

• 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

• 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.

• Botafogo - Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala decoradacom recepção, lavabo, espaço para copa e sala de
esterilização. Excelente 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,
escritórios, central de esterelização, copa, segurança 24 hs e estacionamento rotativo. Alugo horários para cirurgiões-dentistas de todas as especialidades. Informações: (21) 2540-9152 - Tratar com Rosangela.
• 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) 999416142
• Leblon - Alugo horários em consultório odontológico de excelente padrão localizado em prédio comercial com segurança. O consultório possui

VENDAS/ALUGUEL
• 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

EQUIPAMENTOS
• 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.

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 24 de ABRIL, para publicação na edição de MARÇO/ABRIL.
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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INDICADOR PROFISSIONAL ::

Estomatologia/ Cirurgia BMF

Implantodontia
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 22207287 / E-mail: drmarcomartinez@gmail.com

DRA. RÊNI APARECIDA DA SILVEIRA 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@renovedente.com.br

DR. GUARACILEI MACIEL VIDIGAL JR.
CRO-RJ 15503
Periodontia e Implantodontia / Especialista,
Mestre e Livre Docente em Periodontia, Doutor pela COPPE/UFRJ e Especialista em Implantodontia / End: Av N. S. de Copacabana
749 sala 1205/ Tel: (21) 2257-1146 - Fax: (21)
2255-9512 / email: vidigaljr@globo.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 / 27727161

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.: 25231821

DR.MARIO GROISMAN
CRO-RJ 11548

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 Especialização 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) 21782134 / 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

			
Prótese

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

BOUSSADA

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. PAULO ANDRÉ F. GOMES
CRO-RJ 28.164
Especialista em Endodontia - Barra da Tijuca - Tel.: 2178-2462 Ilha do Governador
- Tel.: 3383-8215 - Vista Alegre - Tel.: 33725196 / (21) 98169-2007 - Email: pauloandre@globo.com

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

			
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
DR. EDUARDO JOSÉ DE MORAES
CRO-RJ 10.572

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7

			
Pacientes Especiais
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR - Dentista 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@yahoo.com

Odontopediatra – Odontologia para Bebês – Ortodontia Interceptativa - Centro Profissional do Barra
Shopping - Av. das Américas, 4790 Salas 525 e 526 –
Barra da Tijuca - Tel.: 3325-5621 / www.marassiortodontia.com.br

DR A. MÁRCIA VALERIA
VIEIR A - CRO-R J 13.111

			
DTM e Dor Orofacial

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

Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943

DR. ANTONIO MARTINEZ MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Petrobras - 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

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

DR. DIMITRI KASAKEVITCH CAETANO CRO-RJ 14863

			
Odontopediatria

			
Endodontia

DR. JOSE CARLOS GOUVEIA
CRO-RJ 7477

			
Odontogeriatria

INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante - Odontologia Estética - Facetas e Fechamentos de Diastemas - Pós-Ortodontia - Atualização nos Cursos
“Atingindo a Excelência” e “Atingindo a Maestria”
em Resinas Compostas do Dr. Newton Fahl Jr. - Edifício Tijuca Office Center - Rua Conde de Bonfim,
120 - Salas: 818 e 819 - Tijuca - RJ - Tels.: 21 22549011 / 2264-0209 / Site: soniacanto.com.br / Email:
soniacanto@soniacanto.com.br

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

Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Implantes osseointegrados - Av. das Américas,
500/bl13 - Sala 231 - Centro Empresarial
Downtown - Barra da Tijuca - RJ - Tel /
Fax.: (21) 2493-0137 - Urgências: (21)
2491-8422
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

Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - Mestre e Especialista em Implantodontia - Cirurgia Oral Reparadora
e Maxilofacial - Implantes Zigomáticos, Enxertos ósseos
Intra e Extra-orais - Reabilitações com Implantes Osseointegrados e Carga Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e
Hospitalares Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Copacabana, 690 gr 1201 - Copacabana - RJ - Tels: (21) 22352049 / 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 Ortognática / 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

			
Radiologia Odontológica e Imaginologia
CRONI – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
(CLM 1090)
Tomografia Computadorizada Cone Beam Programa Dental Slice - Radiografias Digitais
Intra e Extra-Orais - Análises Cefalométricas - Fotografias Digitais - Modelos 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
CONTRASTE / CLM 1623
NOVO:SISTEMA DIGITAL - Imagem e Documentação Informatizada da Face - Radiografias Intra 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.
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) 24012085 - Telefax: (21) 2401-2081 / Email: perfectax@
terra.com.br
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CMVS RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
EPAO 1280
Radiografias Intra e Extra Orais - Documentação 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
RADIUS ODONTO DIGITAL - CLM1492
Radiografias Intra-Orais (Periapicais,Oclusais e BiteWings) - Radiografias Extra Orais(Panorâmicas,Cefalométricas 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

Facenter Centro de Diagnóstico Digital da ODONTORAD
CLM 1873
Face Ltda. - CLM- EPAO-1678
Tomografia Computadorizada - Cone Beam - I Cat Programa Dental Slice - Todos os nossos Equipamentos são Digitais, desde uma periapical e pacotes ortodônticos 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) 22333402, 2233-9720 - www.facenter.com.br / Email: facenter@facenter.com.br

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

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 computadorizada, Cone-Beam(NOVO), CD DICOM,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
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Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic
- Profissionais experientes e equipamentos 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 - Taquara - RJ - Tel.: (21) 3685-9191
- 2423-6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

SRE OCTAVIO PEREIRA - Radiologia Odontológica - CLM 1748
Tomografia computadorizada de feixe cônico, radiografias intra e extra-orais digitalizadas 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

:: ANÚNCIOS
Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br

