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:: EDITORIAL

Dias melhores virão!

O

R io de Janeiro começou 2017 com grandes acontecimentos; enfrentando uma grave crise econômica e
de seg urança, entretanto, mostra a lg uns sinais de melhoria. Em recente pesquisa da empresa Deloitte,
apenas 27% dos brasileiros af irmaram que este início de ano está pior que o ano passado. A popu lação e
o judiciário estão reagindo nos dando a esperança de que depois deste longo inverno, v irá um verão ensolarado.
Na Odontologia, recentemente, ocorreu o CIOSP que mostrou o interesse do cirurgião-dentista em se aperfeiçoar e fazer o melhor dentro das possibilidades. Em ju lho, teremos o 23º CIORJ/2017, com cer teza, uma grande
opor tunidade de fazer negócios e parcerias, a lém de nos ajudar no nosso aperfeiçoamento prof issiona l. Aproveito
para conv idá-los a comparecer ao nosso 10 º Bingo Dançante de Páscoa, no dia 08 de abril, e prestigiar, nos dias
05 e 06 de maio o II EFLUTASB, evento imperdível para ASB e TSB. Este ano, nossa entidade completa 80 anos de ex istência na luta por uma
Odontologia melhor. Conf ira no site da ABO-RJ (w w w.aborj.org.br) os depoimentos emocionantes de f uncionários, diretores e ex-presidentes
que contribuíram para o crescimento e desenvolv imento da ABO-RJ nesses 80 anos de v ida de nossa entidade.
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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

ABO-RJ: rumo aos 80 anos!
A ABO-RJ no dia 31 de maio de 2017 irá completar 80 anos. Um calendário de ações está sendo programado e será div ulgado para comemorarmos juntos esta grande data.
Uma brilhante história foi e está sendo escrita nestes 80 anos. Orgulho-me muito de poder
participar e escrever esta história. O CIORJ 2017, que ocorrerá de 19 a 22 de julho, no R iocentro, será o ponto alto de nossas comemorações. Aqui f ica o convite para que juntos possamos
realizar um grande evento em prol dos 80 anos da ABO-RJ.

Cursos da ABO-RJ

Visitem o site (w w w.aborj.org.br) e o facebook (w w w.facebook.com/aborjbrasil), pois os cirurgiões-dentistas poderão
buscar informações sobre os cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização da UNIABO, Departamento de Atividades Científ icas e DACom/ABO-RJ, disponíveis na Sede da ABO-RJ e Sucursal Barra da Tijuca.

23º CIORJ/2017

Lembro a todos os associados e aos demais cirurgiões-dentistas cariocas e f luminenses que este ano será realizado
o 23º CIORJ/2017, de 19 a 22 de julho, organizado pela ABO-RJ, que trará muitas novidades. Em breve, todos os CDs e
acadêmicos poderão se inscrever no evento e adquirir os módulos científ icos disponíveis.

Obituário

Comunicamos o falecimento do Dr. Aércio Teixeira de Car valho, que muito contribuiu para o desenvolvimento e crescimento da nossa ABO-RJ. Faleceu no último dia 22 de dezembro de 2016 e ocupava o cargo de coordenador do Centro
de Odontologia Integrada e Comunitária (COIC/ABO-RJ). Também foi diretor de Finanças da ABO-RJ nas gestões 2006
– 2009, 2009 – 2012 e 2012 – 2015.

Passeio ABO-RJ e AORJ

A ABO-RJ, em parceria com AORJ, está organizando um passeio para Penedo, no Estado do R io de Janeiro, entre os
dias 17 e 19 de março. Mais informações podem ser obtidas com a diretora Social da ABO-RJ e da AORJ, a Dra. Regina
Tancredo. Veja o anúncio que está publicado nesta edição do jornal
na página 25, lá constam os telefones de contato para reser vas. Com
certeza será um passeio muito divertido!

10 º Bingo Dançante da Páscoa

Convido todos os associados, amigos e parceiros da ABO-RJ, juntamente com seus familiares, para participarem do 10 º Bingo Dançante da Páscoa. O evento acontecerá no dia 08 de abril, sábado, a
partir das 13 horas, na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena ABO-RJ.
As cartelas para venda estarão disponíveis na Secretaria da Sede da
ABO-RJ, a partir do início de março. Participem!

DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::
Presidente: Ivan do Amaral Pereira; 1° Vice-Presidente: Paulo Murilo O. da Fontoura Júnior; 2° Vice-Presidente: Marcio Souza Reis; Secretário Geral: Jeferson Fernandes Corato; Subsecretário Geral: Ismael
Olímpio Batista de Oliveira; Diretor de Finanças: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Diretora Social: Regina Célia Tancredo; Diretor da Revista: Geraldo da Silva Júnior; Diretor de Atividades Científicas:
Marcos César Pimenta de Araújo; Diretora do Jornal da ABORJ: Bruna Lavinas Sayed Picciani; Diretor do CAP/UNIABO: Inácio Rocha da Silva; Diretora de Representação Social: Iracema Souza Dottori Von
Uslar; Diretor de Atividades Estudantis: Mauro Piragibe Junior; Diretor do DACom: Celson da Silva Couri; Diretor de Patrimônio: Márcio Rocha Cavalcanti; Diretor do Museu: Thales Ribeiro de Magalhães;
Diretor de Esportes: Wilson D’Almeida Junior; Diretor de Congressos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor de Eventos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor do Depto. de Ensino
a Distância: Roberto Braga de Carvalho Vianna; Administrador da Clínica: Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Administrador da Sucursal Barra da Tijuca: Rogério Bastos Ferraz; Diretor do Fundo de
Beneficência: Sergio Toniasso; Coordenador do Centro de Odontologia Integrada e Comunitária (COIC): Aércio Teixeira de Carvalho (In memoriam); 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 Maria Augusta Vigário de Moura / SUPLENTES: Gilmar Pereira Ribeiro; Fernando
Cosme Leal da Silva; e Wilson D’Almeida Junior / CONSELHO DELIBERATIVO - Alexander Rudolf Hohn; Gilberto Damião Xavier de Brito; José Carlos Barbosa de Souza Nascimento; Luiz Fernando Martins de
Araujo; Márcio Souza Reis; 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; e Maria Helena Lavourinha Santiago
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visita ::

Fotos: Afonso Alfaya

Acadêmicos da UERJ visitam a Sede da ABO-RJ

O

s acadêmicos de Odontologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) visitaram a Sede da ABO-RJ no último dia 29 de novembro de
2016. O grupo de 30 alunos, do 1º período, foi conduzido à entidade pela Profa. Andréa Lanzillotti Cardoso, e foi recebido pelo Diretor da Clínica
da ABO-RJ – Sede, Dr. Guilherme Russo, que estava representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira. A visita, além de conhecer as instalações da entidade, visa mostrar a eles o papel desenvolvido pela ABO-RJ no cenário odontológico.
A cada semestre, a UERJ, em parceria com a ABO-RJ, transfere uma aula da disciplina Saúde Bucal – Introdução à Odontologia para a Sede da ABO-RJ,
mostrando aos acadêmicos o mundo fluminense da Odontologia. Desta forma, os acadêmicos tiveram aula da referida disciplina no Auditório 03, da Sede
da ABO-RJ e, após o término da aula, foram conduzidos pelo Diretor da Clínica da ABO-RJ – Sede, Dr. Guilherme Russo, e pelo Assessor da Presidência
e Editor-Chefe do Jornal da ABORJ, Afonso Alfaya, para conhecer todas as dependências da ABO-RJ, entre elas, o Salão de Festas, a Clínica da Sede, o
Centro de Imagem, a Biblioteca, a Arena ABO-RJ, os Auditórios e o Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC), onde foram recebidos pelo Diretor do
MOSC, Dr. Thales de Magalhães que mostrou aos acadêmicos um pouco da história da Odontologia.
Ao final da visita, os acadêmicos adoraram as dependências da entidade e aproveitando o benefício concedido pela gestão do Dr. Ivan do Amaral Pereira, em que os acadêmicos podem se associar à entidade com isenção da taxa de contribuição até se formarem e se tornarem profissionais da área, todos os
alunos da UERJ que visitaram a ABO-RJ nessa data se associaram à entidade fortalecendo ainda mais o quadro de novos associados.

ANÚNCIOS ::
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230 CIORJ/2017 ::

bINGO DANÇANTE ::

Associação Brasileira de Odontologia - Seção RJ
Dia: 08 de abril de 2017, sábado, às 13h
Local: Sede da ABO-RJ (Arena ABO-RJ)
Rua Barão de Sertório, n0 75 - Rio Comprido - RJ
Valor: R$ 75,00
Inclui almoço, sobremesa, coquetel e 10 cartelas (1 para cada sorteio)

Ivan do Amaral Pereira
Presidente da ABO-RJ
6
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Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD

:: MUSEU SALLES CUNHA

Quadrinhos

E

Histórias em quadrinhos

ssa literatura secular ficou marcada no Brasil pela revista “O Tico Tico”, revista infantil criada em 1905. Ela marcou época com três personagens traquinas: Reco Reco, Bolão e Azeitona. Em 1939, foi lançado o primeiro Gibi,
revista publicada nos dias pares. A primeira capa trazia o detetive chinês Charlie Chan. O nome Gibi hoje classifica esse tipo de literatura. Em seguida, apareceu o “Globo Juvenil”, tablóide publicado nos dias ímpares. O conteúdo
artístico desenhado em sua principal história, o Príncipe Valente, é admirado até hoje. Ocupava a página dupla central.
Entre histórias e vinhetas, ficaram imortais os personagens da invasão editorial americana: Ferdinando (Li´l Abner), Violeta (Daysi Mae), Pafúncio e Marocas, Namor (Príncipe Submarino), Tocha Humana, Mutt e Jeff, Brucutu, Praxedes Porcalhão, Fantasma (na época Voador), Mandrake
(o Mágico), Zorro (Lone Ranger) e Tonto, Tarzan (o Rei das Selvas) e muitos outros que hoje ocupam as lembranças agradáveis da velha geração.

Professores universitários no MOSC

C

om o objetivo de buscar informações sobre a organização do Museu de
Odontologia Salles Cunha (MOSC), os professores da Faculdade de Odontologia da UFF Campus de Nova Friburgo, Lucíola Rangel de Lucca, Aline
Nunes Ferreirinha de Souza, Claudia dos Santos Fortuna, Márcio A. Nicolau e
Amauri F. Ribeiro estiveram visitando o MOSC. Na faculdade se desenvolve um
núcleo educativo cultural, voltado à história, abrangendo também um museu de
odontologia. A boa organização chamou a atenção dos professores. Recebidos
pelo diretor do MOSC, Dr. Thales de Magalhães, apreciaram as exposições atuais e
a reserva técnica, na qual há um grande número de duplicatas de peças que podem
ser cedidas, assim como alguns livros e documentos. Segundo o diretor, a documentação do MOSC é preciosa e o acervo odontológico é inigualável. No grupo
visitante, dois professores são formados em História. Estabelecido este contato inicial, será marcada uma reunião em Nova Friburgo, com a presença do Dr. Thales,
possivelmente no mês de maio.
Muito bem impressionados, os professores fotografaram os diversos ambientes
do museu, assinaram o livro de visitantes e se despediram visivelmente satisfeitos.

ANÚNCIOS ::
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homenagem ::

É

:: Anúncio

Sensação de tristeza

o que acontece hoje na ABO-RJ com o falecimento do Aércio. Lembro-me
dele com saudade imensa. Os anos lhe tiraram parte do estado físico de
saúde. Saltava do táxi vagarosamente. Vencia os degraus da escada com
algum esforço. Lentamente, com o espírito brincalhão que o caracterizava, cumprimentava afetuosamente os porteiros e lhes provocava com opiniões esportivas picantes no que se refere aos clubes de futebol de cada um. Aércio era um
torcedor ativo do Fluminense. Tinha feições severas, marcadas por um bigode
bem tratado. Sua voz grossa, pausada mostrava uma personalidade muito diferente da realidade. Era cordato, sabia ouvir as pessoas, discutia sem arroubos
nem gestos teatrais. As finanças da ABO-RJ eram sua preocupação máxima e
nunca se sentiu um derrotado pelas crises. Pelo contrário, defendia o patrimônio
com novas ideias, conhecia como ninguém as peculiaridades da associação, seus
funcionários e confiava na missão de cada um, às vezes nem sempre bem cumpridas. Muito bem humorado, comentava fatos de sua vida com a felicidade do
bem casado. Apreciava o trabalho do Museu e nunca hesitou em socorrê-lo em
alguns necessários momentos. A “menina de seus olhos” era o COIC. Ali cumpriu fielmente seus últimos dias de administração e ali mesmo deixou parte de
seu coração quando faleceu.
A natureza carregou um honesto diretor que fez do seu ambiente de trabalho
um lugar de harmonia e dedicação exemplar, em harmonia com o que mais desejava: o progresso da ABO-RJ.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2017
Thales Ribeiro de Magalhães
Diretor do Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC)

:: Anúncio

Plano de saúde Para acadêmicos de odontologia
Promoção esPecial Para a adesão de acadêmicos
de OdOnTOlOgiA - 50% nA pRimeiRA mensAlidAde
Carências reduzidas e isenções sujeitas à análise.

Na hora que você precisa cuidar da sua saúde,
este é o cartão que faz a diferença!
SEGURO SAÚDE SULAMÉRICA/ABO-RJ
Melhor atendimento para os segurados.
Ampla rede referenciada de médicos, hospitais, clínicas, laboratórios.
Facilidade nas marcações de consultas, exames e autorizações.
Aplicativo para celular com todas as informações do seu plano.

TODA A PROTEÇÃO
QUE VOCÊ PRECISA

Básico
• enfermaria
• cobertura nacional
• hospitais: São Lucas, Espanhol,
Santa Terezinha, entre outros.
especial i
• quarto particular
• cobertura nacional
• direito a acompanhante
• hospitais: Rede D’or, São José, Perinatal,
São Vicente, Pasteur, Vitoria, além da rede do
Plano Básico.
executivo i
• quarto particular
• cobertura nacional
• direito a acompanhante
• hospitais: Samaritano e Pró-Cardíaco, além
das redes dos Planos Especial e Básico.

Para maiores informações entre em contato com
a galasso e Fonseca corretora de seguros ltda.
A Corretora Oficial da ABO-RJ.
Telefones: 21 2504-5216 / 2504-0002 ramal 235.
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO
INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA ABO-RJ: ABO-RJ (Sede) - Rua Barão de Sertório, 75 - Rio Comprido / Tel.: 2504-0002 / E-mail: secretaria@
aborj.org.br / Horário de atendimento das 9h às 18h / ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Avenida Armando Lombardi, 800 sala 234 - Barra
da Tijuca / E-mail: barra@aborj.org.br - Tel.: 2494-3487 / Horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA – SUCURSAL BARRA DA TIJUCA
COORDENAÇÃO: Prof. Mário Sérgio Duarte e equipe / PERÍODO DO CURSO: 03/04/2017 até 23/09/2019 / HORÁRIO: segundas-feiras, das 08h às 20h /
Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 30 cheques de R$ 1.500,00; Não Associado – 30 cheques de R$
1.600,00 / INSCRIÇÕES: até 10/03/2017 / SELEÇÃO: 13/03/2017, às 09h, Entrevista, análise de Curriculum Vitae e prova Escrita / RESULTADO DA SELEÇÃO: 13/03/2017 / OBS: Clico básico: às sextas-feiras, de maio a setembro de 2017 (sujeito a alteração de dia e horário)

APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA ORAL – SUCURSAL BARRA DA TIJUCA
COORDENAÇÃO: Prof. Roberto Prado e equipe / PERÍODO DO CURSO: 16/03/2017 até 01º/03/2018 / HORÁRIO: quintas-feiras, das 17h às 22h / Nº DE
VAGAS: 20 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 12 cheques de R$ 590,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 12 cheques
de R$ 690,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 05/03/2017 / SELEÇÃO: 09/03/2017, às 17h – Entrevista, Análise de Curriculum Vitae e Prova Escrita /
RESULTADO DA SELEÇÃO: 10/03/2017

CURSO DE EXTENSÃO EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES SISTEMICAMENTE COMPROMETIDOS –
SUCURSAL BARRA DA TIJUCA
COORDENAÇÃO: Prof. Geraldo de Oliveira Silva Júnior e equipe do COPE ABO-RJ / MINISTRADOR DO CURSO: Prof. Geraldo de Oliveira Silva Júnior /
PERÍODO DO CURSO: 01º/04/2017 até 02/04/2017 / HORÁRIO: sábado e domingo, das 09h às 18h / Nº DE VAGAS: 20 / INVESTIMENTO: Associado –
R$ 500,00; Não Associado – R$ 600,00; Associado Acadêmico – R$ 250,00; e Acadêmico Não Associado – R$ 300,00 / INSCRIÇÕES: até 31/03/2017,
vagas limitadas. OBS (1): Curso Teórico. OBS (2): Os módulos (conteúdo cientifico) que será apresentado no curso pode ser visto no site da ABO-RJ
(www.aborj.org.br) no link cursos.

ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA – SEDE
COORDENAÇÃO: Profa. Márcia de Mello Provenzano e equipe / PERÍODO DO CURSO: 15/03/2017 até 17/08/2018 / HORÁRIO: quartas, quintas e sextasfeiras, das 08h às 17h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 890,00 (+ Seg. Resp. Civil);
Não Associado – 18 cheques de R$ 990,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 13/03/2017, às 13h / SELEÇÃO: 13/03/2017, às 14h – Entrevista e Análise
de Curriculum Vitae / RESULTADO DA SELEÇÃO: 13/03/2017

ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA - SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Alexander Höhn e equipe / PERÍODO DO CURSO: 20/03/2017 até 25/02/2019 / HORÁRIO: segundas-feiras, das 08h às 18h /
Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 24 cheques de R$ 1.400,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 24 cheques
de R$ 1.500,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 13/03/2017, às 13h / SELEÇÃO: 13/03/2017, às 14h – Entrevista, Análise de Curriculum Vitae / RESULTADO DA SELEÇÃO: 13/03/2017. OBS (1): Posteriormente, em dia a ser informado durante quatro meses serão ministradas as aulas teóricas das disciplinas
obrigatórias. OBS (2): No período de 20/03/2017 a 05/06/2017 será ministrado o curso preparatório. O período acima mencionado é obrigatório e faz
parte do curso de especialização.

ESPECIALIZAÇÃO EM PERIODONTIA - SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando Martins de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: 04/04/2017 até 11/09/2018 / HORÁRIO: terças-feiras, das
08h às 20h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 1.000,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não
Associado – 18 cheques de R$ 1.200,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 07/03/2017, às 15h / SELEÇÃO: 07/03/2017, às 16h – Entrevista, Análise de
Curriculum Vitae / RESULTADO DA SELEÇÃO: 07/03/2017.

APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA ORAL – SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Roberto Prado e equipe / PERÍODO DO CURSO: 13/03/2017 até 26/02/2018 / HORÁRIO: segundas-feiras, das 13:30h às 22h /
Nº DE VAGAS: 22 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 12 cheques de R$ 590,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 12
cheques de R$ 690,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 06/03/2017, às 13h / SELEÇÃO: 06/03/2017, às 14h – Entrevista, Análise de Curriculum
Vitae e Prova Escrita (caso haja necessidade) / RESULTADO DA SELEÇÃO: 07/03/2017

ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA – SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando Martins de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: 14/03/2017 até 29/08/2017 / HORÁRIO: terças-feiras, das
13h às 17h / Nº DE VAGAS: 10 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 06 cheques de R$ 400,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não
Associado – 06 cheques de R$ 600,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 14/03/2017, às 12h / SELEÇÃO: 14/03/2017, às 13h – Entrevista, Análise
de Curriculum Vitae / RESULTADO DA SELEÇÃO: 14/03/2017.

10

JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2017

CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
AUTOLIGÁVEIS – ALCANCES E LIMITAÇÕES & INSÍGNIA SYSTEM – O FUTURO DA ORTODONTIA
DATA: 10 de março de 2017 (sexta-feira) / HORÁRIO: 19h às 21h / CARGA HORÁRIA: 02 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br /
PROFESSOR: Daniel Ianni Filho / PROGRAMA RESUMIDO: (1) Autoligáveis - origem e sua inserção no contexto do Straight Wire; (2) Indicações, vantagens, alcances e limitações; (3) Marketing e ética nos autoligáveis; (4) Insígnia – A nova geração e tendência em Ortodontia; (5) O que é? Atualidade
nos EUA e Europa e o futuro breve no Brasil; (6) Casos clínicos. / INVESTIMENTO: GRATUITO – VAGAS LIMITADAS / OBS: Se possível, trazer um 1KG de
alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

MORDIDA ABERTA – DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CASOS ESQUELÉTICOS EM CRIANÇAS – FOCO ORTOPEDIA
UM DIA DE IMERSÃO PARA HABILITAÇÃO NO TRATAMENTO DE CASOS ESQUELÉTICOS, CIRÚRGICOS, SEM CIRURGIA!
DATA: 17 de março de 2017 (sexta-feira) / HORÁRIO: 09h às 18h / CARGA HORÁRIA: 08 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br /
PROFESSOR: Daniel Ianni Filho / PROGRAMA RESUMIDO: (A) • Desafios de diagnóstico: apresentaremos a metodologia para fazer a previsão científica de crescimento facial dos pacientes com mordida aberta anterior:
1) Quais crianças com mordida aberta anterior terão a má oclusão corrigida espontaneamente ou transformada em mordida profunda?
2) Como diferenciar os casos de média e grande dificuldade de tratamento?
3) Como indicar e reorientar ortopedicamente o crescimento facial em crianças, nos casos de mordidas abertas esqueléticas?
4) Quais crianças com mordida aberta anterior desenvolverão, no futuro, as características e as condições de um caso cirúrgico?
5) Como as recentes tecnologias de reconstrução de tomografias e ressonâncias magnéticas (reconstrução do corpo humano em três dimensões feita
por um software específico chamado VoxBox) podem contribuir no diagnóstico da mordida aberta anterior?
(B) Desafios de tratamento: serão apresentadas as atuais estratégias ortopédicas e ortodônticas capazes de tratar os casos de grande dificuldade
(cirúrgico), sem cirurgia ortognática. Os casos clínicos ilustrarão a utilização dos protocolos de tratamento para crianças, adequados aos diferentes graus
de severidade das mordidas abertas e dificuldades terapêuticas. / INVESTIMENTO: Associado da ABO-RJ - R$ 200,00; Não associado - R$ 300,00 / OBS:
Se possível, trazer um 1KG de alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

COMPONENTES PROTÉTICOS E SUAS POSSIBILIDADES / A ODONTOLOGIA E A CORRETA FORMAÇÃO DE HONORÁRIOS DOS
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
DATA: 30 de março de 2017 (quinta-feira) / HORÁRIO: 14h às 18h / CARGA HORÁRIA: 04 horas / LOCAL: Hospital Estadual Eduardo Rabello (Estr.
do Pré, s/nº – Campo Grande/RJ, próximo ao DETRAN) / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br / PROFESSORES: André Salgado (Componentes protéticos
e suas possibilidades) e Cheung Ka Fai (A Odontologia e a correta formação de honorários dos procedimentos clínicos) / PROGRAMA RESUMIDO:
(Componentes protéticos e suas possibilidades): (1) Componentes protéticos; (2) Prótese cimentada X Prótese parafusada; (3) Moldagem em Implantodontia. (A Odontologia e a correta formação de honorários dos procedimentos clínicos): (1) Formação profissional; (2) Formação de honorários; (3)
Odontologia estética previsível baseada em evidência científica / INVESTIMENTO: GRATUITO – VAGAS LIMITADAS / OBS: Se possível, trazer um 1KG
de alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

FUNÇÃO X PARAFUNÇÃO, BRUXISMO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
DATA: 07 de abril de 2017 (sexta-feira) / HORÁRIO: 14h às 18h / CARGA HORÁRIA: 04 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br
/ PROFESSOR: Alexandre Cardoso / PROGRAMA RESUMIDO: (1) Ensinar aos cirurgiões-dentistas diagnosticarem precocemente as parafunções. /
INVESTIMENTO: Associado da ABO-RJ – GRATUITO; Não associado – R$ 30,00 / OBS: Se possível, trazer um 1KG de alimento não perecível ou uma
lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

CURSOS DA ABO-RJ :: DACom
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Quais são as necessidades do paciente ortodôntico atual?
Planejamento e tratamento ortodôntico de caso complexo

Os profissionais da Ortodontia recebem em seus consultórios um número crescente de pacientes adultos demandando por tratamento ortodôntico. Diferentemente
dos pacientes ortodônticos de 20 anos atrás, que eram na grande maioria adolescentes, com dentição permanente completa, buscando principalmente melhoria estética, o perfil do paciente atual é aquele com perdas de múltiplos elementos dentários,
doença periodontal avançada, que necessita de reabilitação oral.
O planejamento do tratamento de tais indivíduos requer, quase sempre, adequação dos espaços edêntulos para a instalação de implantes e próteses, além de terapia
periodontal. Uma decisão importante a ser tomada diz respeito ao melhor momento
para a instalação dos implantes: antes ou depois do tratamento ortodôntico?
Ao ortodontista que deseja oferecer a estes pacientes o melhor resultado, não basta
dominar o conhecimento técnico-científico específico da sua área se atuação profissional. Tais pacientes requerem tratamento interdisciplinar, onde a Ortodontia trabalha em parceria com Periodontia, Endodontia, Cirurgia, Implantodontia e Prótese.
Com frequência, o estudo do caso aponta mais de uma possibilidade terapêutica.
Cabe ao ortodontista apresentar ao paciente todas as possibilidades de tratamento,
com as respectivas vantagens, desvantagens, tempo estimado de tratamento e custo.
A tomada de decisão sobre qual conduta seguir deve ser feita em conjunto com o
paciente.
O caso clínico aqui descrito ilustra alguns aspectos a serem considerados no planejamento do tratamento ortodôntico visando à reabilitação oral de indivíduo com
perdas dentárias múltiplas.
Paciente DSP, sexo masculino, 61 anos de idade, procurou a clínica do curso de
especialização em Ortodontia ABO-RJ/Sede, encaminhado pelo implantodontista.
As imagens iniciais (figura 1) mostram ausência de vários elementos dentários: 15,
12, 11, 21, 22, 35, 36, 37, 46 e 47; apinhamento e extrusão dos incisivos inferiores.

Sabendo que no arco inferior seriam necessários 3,5 mm para distalização dos
elementos 33 e 34, e de 2,5 mm para distalização dos elementos 43, 44 e 45, foi possível determinar a posição exata dos implantes (figura 3). Após ajuste do tamanho
mesiodistal das coroas provisórias, teve início a distalização dos caninos e prémolares inferiores, bem como a intrusão e mesialização dos caninos superiores,
utilizando os implantes como ancoragem (figura 4). Ao término da distalização
dos segmentos póstero-inferiores, foi possível então alinhar e intruir os incisivos
inferiores (figura 5). A vista oclusal do arco superior (figura 6A) mostra fase final
da consolidação do espaço entre 14 e 16. O espaço entre 25 e 27 foi preservado
para instalação de um implante. Na figura 6B é possível observar o alinhamento
dos incisivos, bem como dos demais elementos dentários, em harmonia com os
implantes.

Figura 3. Implantes e próteses provisórias instaladas na região de 11, 21, 36, 37 e 46.

Figura 4. Mesialização e intrusão dos caninos superiores. Distalização dos caninos e pré-molares inferiores. Utilização dos implantes como ancoragem.

Figura 1. Fotos intra-orais
iniciais. Ausência de vários
elementos dentários, apinhamento e extrusão dos incisivos
inferiores.

A preocupação principal do paciente era, naturalmente, a recuperação estéticafuncional da região ântero-superior. O estudo do caso incluiu a montagem diagnóstica (set up) (figura 2B) utilizando os modelos iniciais em gesso (figura 2A).

Figura 5. Alinhamento e intrusão dos incisivos inferiores.
Figura 6. Vista oclusal superior
e inferior.

Figura 2. A: Modelos de
estudo iniciais. B: Modelos de montagem diagnóstica (set up).

Pode-se concluir que diagnóstico e planejamento são fundamentais para o sucesso do tratamento de pacientes adultos que necessitam de reabilitação bucal.

A

Associação Brasileira de Odontologia – Rj
Centro de Aperfeiçoamento Profissional
Departamento de Ortodontia
Equipe Ortodontia - Sede
Dra. Debora Yassuda
Dra. Maria Helena Santiago
Dra. Neusa Costa
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Protocolo para tratamento da periodontite crônica

A

periodontite crônica (PC) é o tipo mais comum de periodontite humana
e a grande maioria dos sítios acometidos são tratados por procedimentos
não cirúrgicos. Mesmo quando existe indicação para um procedimento
cirúrgico, é fundamental que procedimentos não cirúrgicos sejam realizados previamente. Então, achamos oportuno fazer uma abordagem sucinta do protocolo de
tratamento que temos utilizado e apresentar um caso clínico ilustrativo.
Apesar da terapia básica convencional (TBC) ser a terapia não cirúrgica mais
utilizada em portadores de PC, ela apresenta alguns questionamentos: terapia
direcionada para superfícies dentárias não valoriza os outros reservatórios da
cavidade bucal que podem abrigar patógenos periodontais e contribuir para
halitose e reinfecção periodontal; os procedimentos medicamentosos subgengivais não são utilizados como rotina em sítios infectados, aumentando o risco
da perda de inserção; apresenta geralmente um tempo extenso de tratamento,
pois a raspagem subgengival é realizada em média para quatro dentes por sessão, com intervalos de 7 a 14 dias. Além dos procedimentos anteriores obrigatórios e os de apoio, quando necessário, e isso pode causar risco de reinfecção
dos sítios já tratados por sítios ainda doentes, ou por reservatórios microbianos
à distância e comprometer a frequência e a adesão de pacientes ao tratamento.
O protocolo de tratamento que vamos apresentar é baseado no método de
desinfecção bucal total (DBT), que revolucionou a terapia periodontal (Quirynenetal, 1995; outros) e no método de raspagem radicular total em 24 horas
(RRT =24h), que apresenta algumas adequações em relação à DBT (Apartzidou
e kinane, 2004; outros).
Parece que a vantagem da DBT e da RRT = 24h sobre a TBC é a obtenção
da saúde periodontal em curto espaço de tempo, prevenindo a reinfecção e
aumentando a adesão de pacientes ao tratamento.
Sequência das sessões de tratamento, após avaliação periodontal do (a) paciente e do (a) companheiro (a) e prescrição de bochechos com antisséptico por
2 dias:
•
Raspagem supragengival ultrassônica ou sônica; adequação bucal se
necessário (isolamento de cavidades, correção de iatrogenias, extrações) e instruções de higiene bucal total motivacional em uma ou duas sessões;
•
Verificação do índice de placa – IP (O’leary etal, 1972) uma semana
após. IP> 15%: reforço motivacional; IP≤15%: raspagem subgengival ultrassônica ou sônica (manual complementar se necessário) com aplicação de EDTAgel = 24% em uma sessão ou duas sessões (boca dividida, de preferencia em
24h);
•
Marcação da consulta de reavaliação em 30 dias e instruções para terapia de suporte periódica.

Considerações importantes:
•
Os antissépticos para bochechos mais indicados são: clorexidina, triclosan, dióxido de cloro e óleos essenciais;
•
Podemos prescrever antibióticos em casos especiais;
•
Terapias de apoio como desgaste seletivo e contenção dentária devem
ser realizadas antes da raspagem subgengival;
•
Cirurgias periodontais podem ser realizadas após a raspagem subgengival;
•
Este protocolo é baseado nos cuidados sistêmicos para procedimentos
odontológicos;
•
Os resultados podem ser comprometidos em usuários de tabaco e drogas ilícitas;
•
Podemos fazer adequações de acordo com a necessidade do paciente.
Caso Clínico
- Dados pessoais: masculino, 57 anos, cor branca, casado, nível superior.
- Anamnese:
•
Queixas principais: mobilidade em vários dentes, halitose, sangra-

mento gengival discreto na higiene bucal e perda recente de quatro dentes por
doença periodontal;
•
Avaliação sistêmica: nenhuma situação interferente.
- Exame periodontal inicial (resumo):
•
Inflamação gengival crônica generalizada e recessão discreta generalizada;
•
Quantidade média de cálculo;
•
Dentes ausentes (18)-(28)-(36)-(38);
•
Dente semi-incluso: (48);
•
Mobilidades dentárias: máxima em três dentes; média em quatro dentes e mínima em oito dentes;
•
Bolsas periodontais: profundas em 28 sítios; médias em 16 sítios e rasas em 18 sítios;
•
Extrações indicadas: (15)-(16)-(37)-(48);
•
Cirurgia periodontal indicada: rizectomia MV(26).
- Diagnóstico: PC generalizada
- Tratamento realizado (sessões):
1ª - 2 dias antes: prescrição de bochechos de clorexidina=0,12% por 7 dias;
2ª – 2 dias depois: raspagem ultrassônica supragengival, instruções de higiene bucal total e quatro extrações;
3ª – 7 dias depois: IP=8%. Raspagem ultrassônica sub gengival com aplicação de EDTA-gel=24% no lado D;
4ª - 1 dia depois: raspagem ultrassônica sub gengival com aplicação de EDTA-gel=24% no lado E. Prescrição para rizectomia (idêntica da 1ª sessão);
5ª – 2 dias depois: rizectomia MV(26);
6ª – 7 dias depois: controle pós-operatório;
7ª – 32 dias depois: reavaliação. Cicatrização de todos os sítios (profundidades sulculares de 1 a 3 mm), ausência de sangramento à sondagem, mobilidade
com regressão de média para mínima no (26) e no (47), IP=12%;
8ª – 36 dias depois: reavaliação. Profundidades sulculares de 1 a 2 mm, ausência de sangramento à sondagem, ausência de mobilidade dentária, IP=10%.
Marcação da terapia de suporte periódica.

Antes do tratamento

Um ano pós-tratamento

Prof. Luiz Fernando de Araújo
- Coordenador dos Cursos de Especialização e Atualização da ABO - RJ (Sede);
- Mestre em Periodontia;
- Especialista em Periodontia e Estomatologia
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40 auto de natal ::

N

Fotos: Afonso Alfaya

ABO-RJ realiza o 4º Auto de Natal - 2016

o último dia 10 de dezembro de 2016, a ABO-RJ realizou o tradicional evento Auto de Natal, que está em sua quarta edição consecutiva. A festividade 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 Stella Mater. 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 espetáculo.
Como nos últimos dois anos anteriores, o Coral Stella Mater, da Igreja São José e Nossa Senhora das Dores, localizada no bairro do Andaraí, sob a regência do Maestro Alberto Dellopes, fez a apresentação musical. O coral composto de 15 pessoas encantou a todos, novamente, 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. Nesse evento, tivemos pela segunda
vez consecutiva a presença do Padre Juan Antônio, da Casa do Padre, localizada no Rio Comprido, que concedeu diversas bênçãos e falou da importância do Natal, da
família e do espírito de união e fraternidade.
A festividade natalina teve a presença de diversos Diretores(as) da ABO-RJ, entre eles(as) o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, juntamente com a sua
esposa; o Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, acompanhado de sua esposa; a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo; e o Coordenador do COIC ABO-RJ, Dr. Aércio Teixeira de Carvalho (in memoriam).

Confraternização e bênçãos
Ao final da apresentação do Coral Stella Mater e das bênçãos do Padre Juan Antônio, todos os membros do coral se abraçaram com os presentes, celebrando a união,
a paz, a prosperidade e a fraternidade. Além disso, a ABO-RJ fez uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis voltada para o evento natalino, em que a
entidade arrecadou diversos alimentos através de doações de alunos que vinham assistir aos cursos científicos organizados pelo Departamento de Atividades Científicas
da ABO-RJ. Todos esses alimentos recolhidos no decorrer do ano foram doados à Igreja São José e Nossa Senhora das Dores, que fez a doação dos mesmos às famílias
carentes assistidas pela instituição religiosa.
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:: missa

Fotos: Afonso Alfaya

Missa de sétimo dia em homenagem ao Dr. Aércio Teixeira de Carvalho

N

o último dia 28 de dezembro de 2016 foi realizada a missa de sétimo dia
em homenagem ao Dr. Aércio Teixeira de Carvalho (in memoriam), na
Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena ABO-RJ. A missa em tributo ao Diretor da ABO-RJ e Coordenador do COIC ABO-RJ, Dr. Aércio (in memoriam), foi
realizada na Sede da ABO-RJ a pedido dos seus familiares e filhos.
O evento religioso contou com a presença, de aproximadamente, 100 pessoas,
entre familiares, filhos, amigos íntimos, Diretores e funcionários da ABO-RJ e diversos colegas de trabalho. A missa foi celebrada pelo Padre Paulo César Vita Jr.,
da Igreja de Nossa Senhora de aparecida, localizada no bairro do Cachambi, no
Rio de Janeiro.
Durante a missa, parentes e amigos leram, a pedido do padre, trechos do evangelho em tributo ao Dr. Aércio Teixeira de Carvalho (in memoriam).
Ao final do evento religioso, todos puderam celebrar junto com o padre bênçãos
em homenagem ao grande homem e amigo de todos, Dr. Aércio Teixeira de Carvalho (in memoriam). Descanse em paz!

:: OBITUÁRIO
Dr. Aércio Teixeira de Carvalho
Nascimento: 25/09/1933
Falecimento: 22/12/2016
No último dia 22 de dezembro de 2016, comunicamos com grande pesar o falecimento do Diretor da ABO-RJ e Coordenador do COIC ABO-RJ,
Dr. Aércio Teixeira de Carvalho.
O Dr. Aércio foi Diretor da ABO-RJ em diversas gestões. Podemos destacar que ele foi Diretor de Finanças da ABO-RJ nas gestões 2006 - 2009,
2009 - 2012 e 2012 - 2015, quando a entidade era presidida pelo Dr. Paulo
Murilo da Fontoura. Nesta gestão 2015 - 2018, presidida pelo Dr. Ivan do
Amaral Pereira, ele passou ocupar, em definitivo, o cargo de Coordenador
do Centro de Odontologia Integrada e Comunitária (COIC ABO-RJ), o
qual também ocupava paralelamente junto com a Diretoria de Finanças.
Além disso, o Dr. Aércio Teixeira de Carvalho, teve uma carreira brilhante dentro do SESC, onde podemos destacar que ele dirigiu a Clínica
Odontológica do SESC de Madureira em meados dos anos 80 até 2000.
Descanse em paz!
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

II EFLUTASB
O II Encontro Fluminense de Técnicos e Au xiliares em Saúde Buca l será rea lizado na Sede da ABO-RJ, situada
à Rua Barão de Sertório, nº 75, R io Comprido, na cidade do R io de Janeiro, entre os dias 05 a 06 de maio de 2017.
A programação foi organizada com um simpósio no dia 05/05 (sexta-feira), de 14 às 18h; e conferências no dia
06/05 (sábado), de 09 às 18h.
O evento contará com a participação de professores de renome no mercado odontológico, de várias regiões do país, que foram
convidados para ministrar conferências sobre os mais variados temas.
É muito importante para as pessoas que compõem a equipe au xiliar de Odontologia procurar atua lização permanente de conhecimentos, pois o mercado de traba lho está cada vez mais exigente. Ano a ano novas técnicas, produtos e abordagens são lançados e
isto se ref lete no dia a dia dos consultórios e clínicas, fazendo com que os prof issionais precisem se adaptar às novas necessidades
que surgem e que são exigidas pela clientela. Isto faz a grande diferença entre o prof issiona l que não se reciclou e aquele que está
constantemente buscando novos conhecimentos científ icos. A qua lif icação é fator preponderante quando se procura uma colocação
no mercado. O mais qua lif icado receberá em troca, respeito, importância, prestígio e melhor remuneração.
Participe do II EFLUTASB e sinta esta diferença. Aguardamos sua presença! Visite o site da ABO-RJ (w w w.aborj.org.br). As inscrições no site da ABO-RJ estarão abertas em breve.
Dr. Celson da Silva Couri, CD
- Diretor do Departamento de Atividades Comunitárias/ABO-RJ (DACom/ABO-RJ)
- Coordenador do II EFLUTASB

CURSOS DA ABO-RJ :: DACom
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

Um 2017 de muita atitude em forma de sorrisos sustentáveis!
É com muita alegria que iniciamos o quinto ano consecutivo de parceria com
esta respeitada, importante e inovadora instituição. Sim, inovação é algo sensacional que a ABO-RJ coloca em prática mês a mês, ano após ano. E isso foi o que conquistou a mim e toda nossa equipe a sempre estar junto, participando e apoiando
esta instituição, que completa seus 80 anos este ano.
Desde 2013, quando realizamos juntos o primeiro congresso odontológico sustentável do mundo, que foi o 21º CIORJ/2013, o Dr. Paulo Murilo da Fontoura
Júnior, Presidente do CIORJ e Diretor de Congressos da ABO-RJ, me surpreendeu uma vez mais com o arrojo de acatar e se estimular com cada uma das ações
sustentáveis propostas por nós, até outrora desconhecidas da área de eventos em
odontologia. Assim, fizemos um lindo congresso odontológico sustentável, pioneiro e repleto de inúmeras ações de impacto sustentável, como compensação das
emissões de carbono, toda papelaria desde mapas e crachás com material biodegradável, sinalização de todo o congresso com mensagens de atitudes sustentáveis, lixeiras de coleta seletiva por todo o congresso, inúmeras ações inteligentes
e instigantes de estímulo à atitude sustentável como a criação do palco ‘Salve o
Planeta Azul’ que teve inúmeros artistas, e o nosso parceiro o Grupo Cidade Negra fechando com ‘chave de ouro’, com o show da turnê sustentável que fizemos em
parceria com a banda, e concretizando o belíssimo trabalho sustentável realizado
com a ABO-RJ.
No 21º CIORJ/2013, realizamos também o primeiro Meeting Dr. Veit Brasil
de Odontologia Sustentável, com a participação de grandes parceiros, cirurgiõesdentistas, estudantes de Odontologia, empresários, estudiosos e indústrias da área
de Odontologia no Brasil falando sobre as ações sustentáveis adotadas em suas

áreas, como por exemplo a participação do
então Presidente da Neodent, Dr. Geninho
Thomé, que veio ao Rio de Janeiro especialmente para fechar o nosso evento.
Depois deste trabalho lindo, fomos convidados pelo então presidente da ABO-RJ, Dr.
Paulo Murilo da Fontoura, e equipe a desenvolver a primeira coluna fixa de Odontologia Sustentável no Brasil, no Jornal da
ABORJ, e iniciamos a Coluna Dentista Azul com muito carinho e dedicação.
Este projeto já rendeu muitos frutos, muitas mensagens de apoio, muitos cirurgiões-dentistas se tornaram azuis e começaram a colocar em prática a atitude
sustentável em seu dia a dia nas clínicas, consultórios e também em casa.
Em 2017, a ABO-RJ estará completando 80 anos, e será um ano especial para
todos. O atual Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, que sempre foi
um grande incentivador de nosso movimento, deu uma grande ideia de começar a
expor alguns desses cases de sucesso que começaram a se desenvolver a partir de
nosso movimento, e de cara adorei. Gostaríamos que você colega que já iniciou as
atitudes sustentáveis no dia a dia continuasse nos escrevendo e mandando ideias e
nos contando de suas atitudes, pois vamos colocar um exemplo a cada edição deste
ano. E premiaremos o dentista azul de cada biênio do CIORJ.
Sucesso, um grande abraço e muito azul!
Acesse o site www.drveitprodutos.com/produtos-dentista-azul.pdf e confira
os mandamentos do Dentista Azul.

:: ANÚNCIOS

5 de maio de 2017 - sexta-feira
das 14h às 18h

6 de maio de 2017 - sábado
das 8h às 18h
Realização:

5 e 6 de maio de
de 2017
2017

Rua Barão de Sertório, 75
Rio Comprido - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2504-0002 / Ramal: 206
DACom (Depto. de Atividades Comunitárias)
Acesse nosso site: www.aborj.org.br
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho

As novidades para 2017

P

assadas as festas do final de ano, Natal e Réveillon, a esperança é colocar em
prática todas as melhorias e ideias projetadas.Mas não é apenas um ano-novo que começou. O novo-ano traz muitas novidades no quesito mudança
de processos, em todas as esferas: federal, municipal, financeira e administrativa.
Elaboramos uma lista com as principais alterações para 2017:
a) Boleto - Para os profissionais que utilizam o boleto como forma de recebimento, este terá que ser registrado a partir de 2017. A fim de reduzir as falsificações
e golpes, o Banco Central (Bacen) criou o boleto registrado. Antes, o boleto poderia
não ser registrado, logo o banco não sabia da existência do mesmo, e somente após
o pagamento tinha acesso a suas informações, como sacado, remetente, C/C e valor. Com o novo modelo de boleto registrado, os boletos são enviados previamente para os bancos, onde identificados, são validados no momento do pagamento.
Com isso, ficou mais prático o comando de protesto, 2ª via e atualização em caso
de atraso. E está prevista para este ano, ainda, uma plataforma única de boletos
que permitirá o pagamento deste em qualquer banco mesmo após o vencimento.
b) E-Social - Como já batemos diversas vezes na tecla do e-social, para muitos o
que parecia esquecido, parece que agora vai ser implantado. Este é o ano em que os
empresários terão que se adequar em relação a dados cadastrais, controle de férias,
exames médicos periódicos (que, na prática, muitos não mantinham em dia), entre outros procedimentos voltados para a área trabalhista, em que ainda podemos
citar: fim da carteira de trabalho (CTPS), livro de empregados e até mesmo a comunicação e suspensão do seguro-desemprego, quando for o caso. Este último, o
estado do Rio de Janeiro será projeto-piloto em 2017, para em 2018 estender a todo
território nacional a integração com o seguro-desemprego.
c) Um novo Simples Nacional em 2018 - É isso aí: o novo Simples só começa realmente em 2018. Mas já temos que nos preparar em 2017 para aproveitar
esta mudança. Vamos entender? Novos limites de faturamento: como novo teto
de faturamento de R$ 4,8 milhões por ano e novas alíquotas e anexos do Simples
Nacional. Extingue-se o anexo VI (hoje aplicado para Odontologia, Medicina, entre outros) e estas atividades passam para o novo anexo V. Agora vem o melhor,
cria-se uma relação de faturamento x folha de pagamento (fopag) para redução de
alíquota das atividades tributadas pelo anexo V (que passam a ser tributadas pelo

anexo III se a relação da folha de pagamento sobre o faturamento for de 28% ou
mais). Isso vale para as atividades de Arquitetura e Urbanismo, Medicina, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Acupuntura, Podologia, Fonoaudiologia,
clínicas de nutrição e bancos de leite.
d) Reforma Trabalhista - Como já anunciado pelo nosso presidente, Michel
Temer, mudanças na área trabalhista e financeira, visando sempre dar um suporte
ao empresário, assim fomentando mais empregos. Alguns setores, como salão de
beleza já tiveram mudanças drásticas, como exemplo a regulamentação dos trabalhadores como MEI ao invés de empregados registrados pela CLT. Além disso, por
meio de um projeto de lei complementar, o governo quer eliminar a multa, hoje
em 10% sobre o saldo do FGTS, cobrada do empregador nos casos de demissão
sem justa causa. A maior mudança direta para setor de saúde seria a liberação da
terceirização da mão de obra da atividade fim da empresa. A previsão dessas e mais
mudanças são para que este ano estejam em vigor.
e) Cartão de Crédito - E ainda nesse pacote de medidas de mudanças do governo de estímulo à economia, estão a redução dos juros do cartão de crédito. Também por medida provisória, o governo pretende permitir a diferenciação de preço
entre as formas de pagamento: dinheiro, boleto, cartão de crédito e débito. Com
isso, espera estimular a competição entre as diferentes modalidades e contribuir
para a redução dos juros do cartão de crédito. E, ainda por medida provisória, será
reduzido o prazo que o lojista ou empresário leva para receber o valor de um bem
pago com cartão de crédito. Hoje, o prazo médio é 30 dias, o que, segundo a equipe
econômica, se reflete no aumento dos juros do cartão. O prazo de implementação
da medida, já determinada anteriormente pelo Banco Central, é até 24 de março
de 2017.
Essas são algumas mudanças mais relevantes de muitas anunciadas para 2017,
e uma grande oportunidade para os empresários melhorarem ainda mais seus negócios e é mais um passo a favor do empreendedorismo!
Escritores: Eduardo Braune e Wallace Carvalho
Contatos: coluna@folhavirtual.com
www.folhavirtual.com
facebook.com/folhavirtual

ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

C

O hilário da fome

om fome e sem dinheiro pensa: vejo
os desprovidos de lar, sem cama,
travesseiro ou cobertor, dormirem
em camas de papelão, o sono solto e tranquilo na calçada de ruas movimentadas. Com
tal decisão, o corpo obedece e se apraz num
dormir reparador que até sonhos encantados
em acontecimentos hipotéticos acontecem. Talvez seja o efeito da decisão,
‘e ou é’.
Manejando tal pensamento, posta-se frente a vasto quadro de vidro
rigorosamente polido que o separa do luxuoso refeitório de uma famosa
casa de comida.
À mesa bem posta, senta-se o casal elegantemente vestido. Copos de
cristal, pratos coloridos, talheres reluzentes, guardanapos de linho guarnecem a mesa. Ele olha e admira. O estômago dá sinais de que está vivo
e vazio.
Aproxima-se o solícito garçom com uniforme alvo impecavelmente
bem talhado e coloca no centro da mesa bandeja de prata dourada relu-
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zente, com infortunado peru circundado de iguarias, enfeitado de especial arranjo. A rolha da garrafa de vinho importado é explodida e os copos valiosos recebem o escolhido líquido. A ave é destrinchada e porções
suculentas enriquecem os pratos do casal. Durante tempo calmo e bem
conversado, se satisfazem. A sobremesa diversificada completa a refeição.
O cartão paga.
Levantam-se e se dirigem à saída. A porta se abre por empregado solícito e o casal ganha o espaço exterior. Nele está o pedinte faminto que, ao
defrontar-se com o casal, estende a mão e desmaia.
O corpo no chão, é chamada a ambulância. O médico o examina e
diagnostica: indigestão!
Esta estória, aparentemente irreal, acontece por terras afora, graças à
desonestidade e às falsas promessas dos mandatários irresponsáveis que,
saciados, ignoram a fome e a insegurança que infelicitam o povo sofrido
e carente. Em contraste, vivem nababescamente, embora a miséria esteja
a sua porta.
Um dia, a invicta força dos fracos prevalecerá. A justiça é imortal.

Fotos: Afonso Alfaya

:: visita

Diretoria da ABO-RJ visita a Sede da ABO – Regional Duque de Caxias

O

Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, e o Coordenador do COIC ABO-RJ, Dr. Aércio Teixeira de Carvalho (in memoriam), visitaram, no último dia 19 de dezembro de 2016, as novas instalações da Sede da ABO – Regional Duque de Caxias. O Dr. Paulo Murilo e o Dr.
Aércio (in memoriam) estavam representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan
do Amaral Pereira, que estava em compromissos externos.
O Dr. Paulo Murilo e o Dr. Aércio (in memoriam) foram recebidos na Regional
Duque de Caxias pelo atual Presidente da entidade, Dr. Sady de Oliveira e por todos os membros de sua diretoria, e também foram recepcionados pela profissional
de marketing da ABO - Regional Duque de Caxias, Márcia Nana. Além disso,
esteve presente na visita a Regional Duque de Caxias o Presidente da AcBO, Dr.
Roberto Vianna.
Na visita o Dr. Sady de Oliveira e sua diretoria mostraram aos membros da Diretoria da ABO-RJ as obras de expansão que a ABO – Regional Duque de Caxias
realizou neste último semestre de 2016. Essa ampliação da Sede da ABO – Regional Duque de Caxias criou novas salas de aulas onde os professores poderão dar
palestras e cursos; e a também foi construído um Auditório Nobre com capacidade
para 100 pessoas, onde a entidade poderá realizar jornadas científicas de médio
porte.
Após a visita nas novas instalações a Diretoria da Regional Duque de Caxias
apresentou, aos membros da ABO-RJ e ao Presidente da AcBO, a clínica odontológica totalmente remodelada que leva o nome do nosso eterno Diretor da ABO-RJ
e Coordenador do COIC ABO-RJ, que faleceu no último dia 22 de dezembro de
2016, Dr. Aércio Teixeira de Caravalho (in memoriam), que esteve nesta visita que
por sinal foi a última visita oficial que ele fez como Diretor da ABO-RJ, recebendo
a homenagem da Diretoria da ABO – Regional Duque de Caxias, três dias antes
do seu falecimento.

:: ANÚNCIO
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Marcia Nana

:: MARKETING

“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar
com mais inteligência.” - Henry Ford

U

m novo ano com velhos problemas. Crise,
dívidas, turbulências, escândalos. Todo o
panorama do mercado brasileiro influencia
diretamente nos resultados das clínicas e consultórios odontológicos. Enfim, muitos cirurgiões-dentistas
podem afirmar que não tem jeito. Mas existe aquela parcela que acredita que sempre existe uma saída. Mesmo que não seja uma
solução, mas uma maneira de amenizar a crise. Você pode pensar “são os sonhadores!”, mas não, são a parcela da população que sabe que precisa se superar e se
reinventar a cada dia em que a crise afeta os negócios.
Devemos focar o trabalho em 2017 na oportunidade. Às vezes por atitudes extremamente negativas não conseguimos enxergar quantas e novas oportunidades
estão ao nosso redor. Vamos começar a olhar para o mercado como um todo, prestar atenção no movimento das pessoas. Afinal, seu paciente atual e futuro fazem
parte desta multidão, e é uma pessoa comum, que possui necessidades e desejos e
que em muitas das vezes você nem percebe, porque simplesmente está tão preocupado com suas dívidas, que não olha para aquele que consome seus serviços e que
é a base de existência do consultório, o paciente.
Uma das funções do marketing é atender as necessidades e desejos dos clientes.
Focar no paciente, atender bem, manter o contato, criar um ambiente que seja
agradável. Mas será que temos feito isto? Ou estamos na fase de maturação e acre-

balancete ::

ditamos que não precisamos mais observar estes detalhes? Pois temos um consultório estabilizado e com número suficiente de pacientes? Cuidado com a fase de
acomodação.
Muitas das vezes começamos a declinar nos negócios, pois achamos que já atingimos todas as metas.
Lembram do Ciclo de Marketing? – “O declínio é conhecido como a fase onde
os lucros são reduzidos, os pacientes diminuem, não são conquistados novos clientes e o consultório/clínica começa a atuar no vermelho, até o ponto de ter que fechar as portas, caso não se tome uma atitude mais ativa, um novo reposicionamento no mercado, novas especialidades, captação de novos pacientes e reconquista de
pacientes inativos.”
Manter o consultório com um fluxo satisfatório de clientes é a primeira estratégia a ser colocada em prática neste novo ciclo comercial. A etapa seguinte é desenvolver a fidelização através da superação das expectativas dos pacientes. Não se
esquecendo de trabalhar os pacientes inativos em que pelo menos 20% são reconquistados.
Vamos nos lembrar de estreitar o relacionamento com a equipe de trabalho,
pois a motivação leva ao comprometimento, o que fortalecerá suas estratégias.
E, para completar, foco, determinação e muito trabalho.
Bom Ano!
Marcia Nana
Gestão e Marketing
E-mail de contato: ideia_consultoria@yahoo.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 2016

:: agosto DE 2016 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 31 DE agosto DE 2016

ATIVO
CAIXA E BANCOS

PASSIVO
12.725,21

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-68.007,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.106.144,74

FORNECEDOR

437.353,47

FOLHA DE PESSOAL

165.900,48

ENCARGOS SOBRE FOLHA

22.594,88

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

40.000,00

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

45.543,40

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

ALUGUÉIS A RECEBER

65.231,83

CONTAS A PAGAR

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

5.707,93

CHEQUES A RECEBER

747.296,38

CHEQUES DEVOLVIDOS

30.956,31

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

234.540,76

133.434,81
-16.495,08
1.667.750,76

CONGRESSO A REALIZAR

80.000,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

304.843,04

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

879.483,59

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

7.331,75

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

DESPESAS A APROPRIAR

6.159,82

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A REALIZAR

OUTRAS CONTAS
IMOBILIZADO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-384.843,04

RECEITAS A REALIZAR

1.346.591,62
390.487,07
-390.487,07

704,85

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

615.299,94

8.687.415,20

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-179.146,77

-646.276,06

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

151.755,90

PATRIMÔNIO SOCIAL
TOTAL DO ATIVO

4.748.754,56

10.276.975,01

9.973.278,16

TOTAL DO PASSIVO

DESPESAS

RECEITAS

DEPARTAMENTAIS

2.624.765,68

DEPARTAMENTAIS

3.625.141,50

PESSOAL

1.239.008,75

COMISSÕES E CORRETAGENS

1.089.028,71

ADMINISTRATIVAS

1.084.287,80

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

400.368,79
251.300,42

IMPOSTOS E TAXAS

161.016,38

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

DESPESAS FINANCEIRAS

192.867,97

RECEITAS FINANCEIRAS

117.791,17

REVERSÃO DE PROVISÕES

122.012,84

TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

5.301.946,58
15.578.921,59

5.605.643,43

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

15.578.921,59

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

Fotos: Afonso Alfaya e Germano Escher

A

:: confraternização

ABO-RJ realiza festa de confraternização de fim de ano

Presidência da ABO-RJ realizou mais uma tradicional festa de confraternização de fim de ano. O evento aconteceu no dia 17 de dezembro de 2016, realizado no
Espaço Arena ABO-RJ e contou com a participação de diversos funcionários, diretores, colaboradores terceirizados e amigos da ABO-RJ.
A confraternização contou com a presença do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, juntamente com a sua esposa, e também teve a participação
do 1º e 2º Vice-Presidentes da entidade, Dr. Paulo Murilo da Fontoura Jr. e Dr. Márcio Reis, respectivamente. Além disso, a festividade teve a presença de dois ex-presidentes da entidade, que foram o Dr. Paulo Murilo da Fontoura (2003-2015), que ocupa atualmente o cargo de Diretor de Finanças da entidade, juntamente com a sua
esposa, e o Dr. Ivan Loureiro (1988- 1994), que estava acompanhado de sua esposa.
A festividade desse ano foi um grande sucesso de público e crítica, onde foi servido um belíssimo almoço baseado numa ceia natalina, e teve muita música ao vivo
com a apresentação do cantor e cirurgião-dentista da ABO-RJ Dr. Flávio Dotto Jr., acompanhado de banda musical liderada pelo 2º Vice-Presidente da ABO-RJ, Dr.
Márcio Reis. A confraternização de fim de ano foi apresentada pelo locutor e funcionário da ABO-RJ, Ricardo Mesquita.
Como em todos os anos, o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, e a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, em nome da entidade, realizaram o tradicional sorteio de brindes para os funcionários pelo apoio e dedicação de todos com a associação. Foram sorteados diversos aparelhos eletrônicos, utensílios
domésticos e produtos de cama, mesa e banho.
Todos os funcionários foram agraciados com brindes. O prêmio de maior destaque na festividade foi um miniforno elétrico, e a sortuda que levou esse prêmio para
casa foi a funcionária do Departamento de Congressos, Simone Vasconcellos.
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seleção coic / abo-rj ::

Foto: Afonso Alfaya

COIC ABO-RJ realiza seleção de novos estagiários

O

Centro de Odontologia Integrada e Comunitária (COIC ABO-RJ)
realizou no último dia 04 de dezembro de 2016 o seu processo
seletivo, através de prova, para contratação de novos estagiários
para o primeiro semestre de 2017.
Participaram da seleção 141 candidatos de diversas faculdades e universidades públicas e privadas. Para estarem aptos ao processo seletivo,
todos os candidatos tinham de estar cursando o penúltimo ou último
período do curso de graduação em Odontologia. O processo seletivo, que
teve continuidade em janeiro de 2017, em sua 2ª etapa, selecionou 56 candidatos, que já começaram a trabalhar desde o fim de janeiro no COIC
ABO-RJ.
A prova de seleção dos novos estagiários contou com a participação de
todos os professores coordenadores do estágio, com a equipe de supervisão administrativa da unidade e, também, com a presença do Coordenador do COIC ABO-RJ, Dr. Aércio Teixeira de Carvalho (in memoriam).
Vale ressaltar que todos os participantes que ainda não foram chamados estão 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.
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

:: setembro DE 2016 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 30 DE setembro DE 2016
ATIVO

CAIXA E BANCOS

PASSIVO
19.011,91

FORNECEDOR

367.565,54
144.669,91

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-99.605,67

FOLHA DE PESSOAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

965.499,50

ENCARGOS SOBRE FOLHA

11.036,21

CONGRESSO A RECEBER

47.100,00

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

40.000,00

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

47.165,94

CONTAS A PAGAR

ALUGUÉIS A RECEBER

84.239,18

CONGRESSO A REALIZAR

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
CHEQUES A RECEBER

7.530,36

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

255.347,99

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

80.000,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

29.681,81

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

-12.527,07
1.654.730,50

4.950,69
768.818,94

CHEQUES DEVOLVIDOS

104.321,37

610,25

304.843,04
-384.843,04

RECEITAS A REALIZAR

967.994,00

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.346.591,62

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

390.487,07

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A REALIZAR

-390.487,07

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

615.299,94

DESPESAS A APROPRIAR

4.046,71

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-179.146,77

OUTRAS CONTAS

704,85

IMOBILIZADO

8.687.415,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

151.755,90

PATRIMÔNIO SOCIAL

4.748.754,56

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

10.217.741,60

9.921.045,71

TOTAL DO PASSIVO

DESPESAS

RECEITAS

DEPARTAMENTAIS

2.980.293,45

DEPARTAMENTAIS

4.063.010,90

PESSOAL

1.419.130,86

COMISSÕES E CORRETAGENS

1.285.841,04

ADMINISTRATIVAS

1.254.957,07

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

411.435,62
309.006,92

IMPOSTOS E TAXAS

162.048,44

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

DESPESAS FINANCEIRAS

208.740,53

RECEITAS FINANCEIRAS

130.558,92

REVERSÃO DE PROVISÕES

122.012,84

TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

6.025.170,35
16.242.911,95

6.321.866,24

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

16.242.911,95
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:: balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2016

outubro DE 2016 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 31 DE outubro DE 2016 ::
ATIVO
CAIXA E BANCOS

PASSIVO
19.422,09

FORNECEDOR

378.691,49
130.196,66

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-62.101,93

FOLHA DE PESSOAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

907.110,87

ENCARGOS SOBRE FOLHA

20.797,13

CONGRESSO A RECEBER

627.043,46

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

66.808,40

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

40.000,00

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

61.172,84

CONTAS A PAGAR

ALUGUÉIS A RECEBER

67.124,89

CONGRESSO A REALIZAR

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
CHEQUES A RECEBER

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

3.563,16

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

28.167,31

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

80.000,00

4.193,45
722.684,57

CHEQUES DEVOLVIDOS

-8.455,23
1.781.554,61

235.698,55

304.843,04
-384.843,04

RECEITAS A REALIZAR

1.613.143,23

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.346.591,62

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

390.487,07

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

1.576,66

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A REALIZAR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

2.638,91

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

615.299,94

DESPESAS A APROPRIAR

5.410,94

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-179.146,77

OUTRAS CONTAS

704,85

IMOBILIZADO

8.692.905,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-390.487,07

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

151.755,90

PATRIMÔNIO SOCIAL

4.748.754,56

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

10.711.039,76

10.665.991,54

TOTAL DO PASSIVO

DESPESAS

RECEITAS

DEPARTAMENTAIS

3.435.567,54

DEPARTAMENTAIS

4.497.452,54

PESSOAL

1.605.864,29

COMISSÕES E CORRETAGENS

1.323.131,81

ADMINISTRATIVAS

1.380.543,59

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

432.080,50
336.561,05

IMPOSTOS E TAXAS

163.088,71

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

DESPESAS FINANCEIRAS

224.046,17

RECEITAS FINANCEIRAS

142.919,78

REVERSÃO DE PROVISÕES

122.012,84

TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

6.809.110,30
17.520.150,06

6.854.158,52

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

17.520.150,06
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edital aorj ::
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
RIO DE JANEIRO, 02 DE FEVEREIRO DE 2017
ELEIÇÕES - AORJ
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÕES 2017/2020 DA ACADEMIA DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1. Ficam convocados os acadêmicos titulares e remidos da Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, para a Assembleia Geral Ordinária de Eleições,
referente ao triênio 2017/2020, a ser realizada na Sede da Academia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 1120, grupo 301, Copacabana, Rio de Janeiro; no
dia 20 de março de 2017, das 17 às 20 horas.
2. De acordo com o artigo 16º do Estatuto da Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, as chapas deverão ser compostas dos seguintes cargos:
presidente, vice-presidente, secretário geral, tesoureiro e três conselheiros fiscais.
3. As chapas deverão ser registradas até 72 horas antes da eleição na Sede da Academia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 1120, grupo 301, Copacabana, Rio de Janeiro ou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 1120, sala 1106, no horário das 12 às 16 horas.
4. Será eleita a chapa que obtiver maior número de votos. Não será exigido número mínimo de eleitores.
5. Só poderão votar acadêmicos titulares e remidos em dia com as obrigações sociais.
6. A posse dos eleitos será imediatamente a contagem dos votos da eleição, cujos cargos serão transmitidos pelos diretores anteriores.
Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2017
Ac. Wanderley Basílio de Oliveira – Presidente
Ac. Wanderley Basílio de Oliveira
Presidente da AORJ

balancete ::

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016

:: novembro DE 2016 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 30 DE novembro DE 2016
ATIVO

CAIXA E BANCOS

PASSIVO
37.196,60

FORNECEDOR

357.505,15
131.572,86

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-37.773,66

FOLHA DE PESSOAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

717.825,26

ENCARGOS SOBRE FOLHA

25.024,39

CONGRESSO A RECEBER

574.473,99

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

35.225,09

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

60.000,00

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

65.903,13

CONTAS A PAGAR

ALUGUÉIS A RECEBER

50.010,60

CONGRESSO A REALIZAR

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

58.741,49

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

9.454,32

CHEQUES A RECEBER

659.046,11

CHEQUES DEVOLVIDOS

31.070,48

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

261.799,15

-4.279,53
1.535.297,19
60.000,00
304.843,04

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

-364.843,04

RECEITAS A REALIZAR

1.640.335,53

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.346.591,62

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

390.487,07

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

5.904,03

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A REALIZAR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

615.299,94

DESPESAS A APROPRIAR

4.624,37

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-179.146,77

OUTRAS CONTAS

704,85

IMOBILIZADO

8.692.905,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-390.487,07

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

151.755,90

PATRIMÔNIO SOCIAL

4.748.754,56

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

10.547.109,86

10.403.935,93

TOTAL DO PASSIVO

DESPESAS

RECEITAS

DEPARTAMENTAIS

3.758.043,80

DEPARTAMENTAIS

4.940.541,64

PESSOAL

1.773.658,43

COMISSÕES E CORRETAGENS

1.553.135,41

ADMINISTRATIVAS

1.512.451,30

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

461.168,66
360.685,89

IMPOSTOS E TAXAS

164.216,40

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

DESPESAS FINANCEIRAS

238.788,63

RECEITAS FINANCEIRAS

152.788,05

REVERSÃO DE PROVISÕES

122.012,84

TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

7.447.158,56
17.994.268,42

7.590.332,49

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

17.994.268,42
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:: passeio abo-rj / aorj

Passeio ABO-RJ / AORJ
Hotel City Park (em Penedo)

Apto single: R$ 1.020,00 (preço individual)

3 dias e 2 noites

Apto triplo: R$ 2.160,00( R$ 720,00 por pessoa)

17 a 19 de março de 2017 (Saída a tarde)

Apto duplo: R$ 1.540,00 (R$ 770,00 por pessoa)

a

Este valor poderá ser dividido em 2 parcelas iguais; sendo a 1 parcela até o dia 24/02 e
a
a 2 parcela no dia do passeio.
No preço do pacote está incluído ônibus com ar condicionado, bingo no ônibus, buffet a
bordo com direito a salgadinhos e refrigerantes, bingo no hotel, passeio a Visconde de
Mauá (sábado a tarde) além de 6 refeições (2 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares) e
muita diversão.
Não percam!!!! Falem com seus amigos e venham se divertir conosco!!!
Contamos com a presença de todos vocês!!!
Contato para reservas: 21 2288-6672 ou 21 99625-5462
Dra. Regina Tancredo
Diretora Social da ABO-RJ e da AORJ

:: balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

dezembro DE 2016 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 31 DE dezembro DE 2016 ::
ATIVO
CAIXA E BANCOS

PASSIVO
5.875,64

FORNECEDOR

213.014,43
381.279,45

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-56.690,25

FOLHA DE PESSOAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

585.254,96

ENCARGOS SOBRE FOLHA

CONGRESSO A RECEBER

656.069,20

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

404.032,16

CONTAS A PAGAR

26.405,66

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

71.772,54

CONGRESSO A REALIZAR

ALUGUÉIS A RECEBER

59.097,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

2.678,97

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

35.182,45

CHEQUES A RECEBER

566.964,81

CHEQUES DEVOLVIDOS
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

43.511,56
1.753.714,98
60.000,00
472.829,76

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

1.651.623,76

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.473.414,30

32.299,31

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

615.299,94

210.921,30

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-179.146,77

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

2.992,40

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

DESPESAS A APROPRIAR

3.837,80

PATRIMÔNIO SOCIAL

OUTRAS CONTAS

-532.829,76

RECEITAS A REALIZAR

151.755,90
4.748.754,56

704,85

IMOBILIZADO

8.692.905,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

10.627.622,28

TOTAL DO PASSIVO

DESPESAS

10.879.627,77

RECEITAS

DEPARTAMENTAIS

6.841.970,18

DEPARTAMENTAIS

8.242.006,54

PESSOAL

2.384.356,33

COMISSÕES E CORRETAGENS

1.743.208,63

ADMINISTRATIVAS

1.658.880,26

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

475.904,62

IMPOSTOS E TAXAS

302.661,33

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

392.085,73

DESPESAS FINANCEIRAS

254.269,72

RECEITAS FINANCEIRAS

162.067,38

HONORÁRIO DE DIRETORIA - VOLUNTÁRIO
REVERSÃO DE PROVISÕES
TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

11.442.137,82
22.069.760,10

42.240,00
132.619,43

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

11.190.132,33
22.069.760,10
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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 • Videoteca - Com acervo atualizado • Classificados gratuitos no Jornal da ABORJ • Convênios diversos com empresas parceiras e Universidade
Estácio de Sá • Cursos de Especialização, Atualização e Aperfeiçoamento na sede e na Sucursal Barra com valores diferenciados • Descontos em cursos
e palestras dos departamentos de Atividades 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 207)
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 - 242, ou entrar em contato diretamente com o Dr. André
Nascimento, às terças-feiras, no ramal – 207. Agende a sua visita!

CLASSIFICADOS DA ABO-RJ ::
HORÁRIOS
• Barra da Tijuca - Alugo horário em Clínica Odontológica, no Condomínio O2 Corporate & Offices.
Estrutura completa, com central de esterilização, laboratório de prótese e clínica radiológica, tudo integrado. Contatos através do telefone/WhatsApp - (21) 99637-5201 ou pelo e-mail: sac@dentalbros.com
• Botafogo – Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala decorada
com recepção, lavabo, espaço para copa e sala de esterilização. Excelente ponto comercial. Tratar com Marcia no telefone: (21) 98105-4749 ou Bruno (21) 99670-8067. Também pelo e-mail:
marcia.dantonio@gmail.com
• Centro – Alugo horário em clínica bem equipada (equipo Kavo, raio-x e autoclave). Ótima
localização, na Av. Almirante Barroso. Meio período (5 horas - R$ 500,00) e período integral (R$
900,00). Tratar nos Tels: (21) 2220-0323/(21) 3553-2413/ (21) 3553-2414
• Copacabana – Alugo sala decorada com recepção, lavabo, espaço para copa e esterelização.
Local silencioso, com armários, e pronto para instalações de consultório dentário e médico, em
excelente ponto comercial. Tratar com Anabela ou Ivo, nos telefones: (21) 2295-8907 ou (21)
99267-3839. Também pelo e-mail: a.milman@globo.com / Matrícula: 00029410
• Copacabana - Alugo horários em consultório próprio na Av. Nossa Senhora de Copacabana, próximo a Rua Miguel Lemos. Valor: meio período – R$ 500,00 (quinhentos reais).
Contatos através dos telefones (21) 22670891 ou (21) 994485828 ou pelo e-mail:
humbertoblasi@yahoo.com.br
• Copacabana – Alugo horário em consultório dentário em frente Praça Serzedelo Correa.
O consultório possui sala espera, esterilização e secretaria. Ele é bem equipado, possuindo
também laser, ultra-som, micro câmera, foto e raio-x. Contatos com o Dr. Carlos através
dos telefones: (21) 22367306 ou (21) 987474040
• Ipanema – Clinica odontológica de luxo, quatro consultórios equipados, escritórios, 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 ou Fernanda.
• Ipanema – Alugo consultório de alto padrão, completo, pronto para uso. Aluguel - R$ 2500.00,
tudo incluído. Contatos com o Dr. Gabriel nos telefones: (21) 22471946 ou (21) 987211946
• Ipanema – Alugo horários em consultório completo, com raio-x e laser. A localização dele é na
Rua Visconde de Pirajá, nº 550 – Edifício Top Center, em andar alto. Contatos com Ângela, tel: (21)

2239-0395 ou (21) 99941-6142
• Leblon - Alugo horários em consultório odontológico de excelente padrão localizado em prédio
comercial com segurança. O consultório possui secretária, central de esterilização, raio-x e vista
para o mar. Período - 4hs: R$ 575,00 e 8 hs: R$1050,00. Tratar com Sonia no telefone: (21)22390854 (segunda a sexta-feira).
• Tijuca - Alugo horários, divido despesas ou passo o consultório. Localizado na rua General Roca
nº 440 – sala 203. Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 2234-4702 ou (21) 98854-0810.

EQUIPAMENTOS
• Vendo Modulokart,com elemento de sucção acoplado, bomba de vácuo, compressor, mocho, azul
celeste, ultrassom Profi, lavadora ultrasonic, seladora, Raio-X Siemens e outros. Tratar pelo e-mail:
a.milman@globo.com ou pelo telefone (21) 22958907 / Matrícula: 28410
• Vende-se equipo Kavo Confort Unick acoplado, com foco e mocho, novinho na embalagem.
Contatos com a Dra. Ilisaria no telefone (21) 99629-2136
• Vendo Micro Injetora Deflex – MAD – Digital, com duas muflas, em perfeito estado
de uso. Contatos com o Dr. Badin nos telefones: (21) 97684-0947; (21) 99753-3490; (21)
2275-8095; e (21) 2425-9286.
• Vendo compressor Stelo para 2 consultórios no valor de R$3.900,00. Contato com o Dr. Carlos
no Tel.: (21) 99617-0736
• Vendo cadeira completa, mocho, raio-x, compressor stello, ultrasom em ótimo estado, autoclave e
bancada com pia (Móvel). Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 2234-4702, (21) 2571-1045
ou (21) 98854-0810.

SERVIÇOS
• Barra da Tijuca (Laboratório de Prótese) - Condomínio O2 Corporate & Offices. Trabalhos metalfree, tecnologia CAD/CAM (CEREC), E.max CAD/Dissilicato de Lítio Zircônia, Suprinity /Dissilicato de
Lítio + Zircônia, Real Life, Cerâmica Feldspática, Resina CAD/TEMP VITA, Resina CAD/TEMP VIPI, enceramento diagnóstico por elemento, placas de clareamento, protetor bucal esportivo e protocolo
sobre implante. Prazo de entrega: em até 3(três) dias úteis. Contatos através do telefone/WhatsApp
- (21) 99637-5201 ou pelo e-mail: sac@dentalbros.com
• Barra da Tijuca (Clínica Radiológica) - Condomínio O2 Corporate & Offices. Clínica 100% digital. Documentação ortodôntica, tomografia cone beam, exames periapicais completos, radiografias
oclusais, PA de face, radiografia panorâmica e radiografia de mão e punho. Contatos através do
telefone (21) 3030-2483 ou pelo e-mail: sac@dentalbros.com

Os anúncios poderão ser enviados através do site da ABO-RJ, carta, fax ou entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF e matrícula. Os
mesmos deverão ser enviados até o dia 31 de MARÇO, 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 2220-7287 / 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 / 2772-7161

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

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) 2178-2134 / 21782135 - www.cromf.com.br

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. 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

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

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.: 3372-5196 / (21) 981692007 - 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) 21782134 / 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

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

			
Prótese

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

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

Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Implantes osseointegrados - Av. das
Américas, 500/bl13 - Sala 231 - Centro Empresarial Downtown - Barra da
Tijuca - R J - 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
i-CAT 3D - Programa Dental Slice -Radiografias Digitais Intra e Extra-Orais - Análises Cefalométricas - Fotografias Digitais - Modelos
Recortados, Zocalados e de Acrílico - Pasta
- CD. - Endereço: Av. Rio Branco, 143 / 13º
andar Centro R. J. (esquina com a R. Sete de
Setembro) - Tels.: 2509-1284 e 2242-2336 Outras unidades: Icaraí Niterói - Tels.: 26103761 e 2610- 5178 / Centro Niterói - Tels.:
2719-8195 e 2621-0853 / Site: www.croni-rj.
com.br / E-mail: croni005@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.: 984501136 - 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) 2401-2085 - Telefax: (21) 2401-2081
/ Email: perfectax@terra.com.br

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
Bite-Wings) - 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)
2233-3402, 2233-9720 - www.facenter.com.
br / Email: facenter@facenter.com.br

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 - R J - Tel.: (21) 3685-9191 - 2423-6010 /
Email: odontoradtaquara@gmail.com

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.:25671363 / 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) 36859191 - 3592-0314 -2423- 6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

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

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
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