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:: EDITORIAL

Escolha consciente

F

altam poucos dias para eleição,
chegando a hora de definir quem
vai dirigir nosso país e estado por
mais quatro anos, por isso temos que estar atentos às propostas que vão de encontro ao nosso desejo de melhoria. A hora é
essa, de mostrar nossa força nas urnas, e definir um futuro melhor para
o Brasil. Então vamos marcar presença e escolher com seriedade nossos
governantes.
Convido a todos, a participarem mais deste espaço, emitindo opiniões,
levantando questões e propondo sugestões para melhoria do nosso jornal.
Neste contexto, não poderia deixar de destacar os eventos realizados pela
ABO-RJ nos próximos meses, que valorizaram a nossa profissão, como: os

novos cursos de especialização oferecidos pelo CAP/ABO-RJ – UNIABO,
além dos cursos rápidos que estão sendo organizados pelo Departamento Científico/Estudantil da ABO-RJ. Também, o DACom/ABO-RJ, como
de praxe a cada semestre, abre turmas de formação de ASBs. Vale a pena
conferir os cursos no site (www.aborj.org.br) e no Facebook da ABO-RJ
(ABORJBRASIL).
Vale ressaltar a todos que neste segundo semestre de 2018 a Diretoria
Social da ABO-RJ está organizando o Bingo Dançante da Primavera, que
será realizado no dia 29 de setembro, na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena, e a missa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, que acontecerá no dia 12 de outubro, na Sede da ABO-RJ, no Espaço
Arena. Conto com a presença de todos nos cursos e nos eventos sociais da
ABO-RJ. Participem!
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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

Vamos definir o futuro do Brasil em Outubro!

A

pesar de todas as dificuldades e crises econômicas e políticas que
o nosso país e, principalmente, o Estado do Rio de Janeiro, atravessa, chegou a hora de todos os brasileiros definirem os nossos
representantes políticos pelos próximos quatro anos, agora, em outubro.
Temos que refletir antes de votar, pois o destino do nosso Estado e do
nosso país está em nossas mãos. Vale ressaltar que nesta eleição iremos
dar 06 votos na urna eletrônica, o primeiro para Deputado Estadual; o
segundo para Deputado Federal; o terceiro e o quarto para Senadores,
iremos eleger dois Senadores nesta eleição; o quinto para Governador e
o sexto e último para Presidente da República. Em um minuto, que é a
média de tempo para os eleitores registrem seu voto na urna eletrônica,
estaremos decidindo o que queremos para o nosso Rio de Janeiro e para o
Brasil. Pense! E vote consciente!
24º CIORJ/2019
A ABO-RJ, desde o início de 2018 começou o planejamento de mais
um CIORJ. Será a vigésima quarta edição do maior congresso científico
de Odontologia do Brasil. A diretoria da ABO-RJ está muito engajada
em fazer o melhor CIORJ de todos os tempos, com novidades nas partes
científica e comercial.
Além disso, estamos vendendo para as empresas do ramo de Odontologia, afins e demais ramos estandes para todos que queiram participar do
24º CIORJ/2019, que acontecerá no Riocentro, de 17 a 20 de julho de 2019.
As empresas devem garantir seus espaços, para participarem do nosso
CIORJ. Para mais informações sobre o CIORJ basta entrar em contato
com o departamento de Congressos da ABO-RJ pelo telefone (21) 25040002.
Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ
Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações e críticas construtivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem endereçar para
o e-mail: (presidencia@aborj.org.br). Terei o maior prazer em responder
todas as demandas de nossos associados, em busca do desenvolvimento e
crescimento da nossa ABO-RJ.
Cursos da ABO-RJ
Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o facebook da ABO-RJ
(@aborjbrasil), pois além de notícias e informações sobre o mundo da

Odontologia, os cirurgiões-dentistas poderão ver também os novos cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização da UNIABO, disponíveis na Sede da
ABO-RJ e na nossa Sucursal Barra da Tijuca. Também no site da ABO-RJ estão disponíveis os cursos do DACom/
ABO-RJ voltados para ASBs e TSBs e os cursos de uma dia do Departamento de Atividades Científicas e do Departamento de Atividades Estudantis. Visitem o site da ABO-RJ e confiram a programação dos cursos
para o segundo semestre de 2018 e, também, para o primeiro semestre de
2019. Participem dos nossas atividades científicas!
Jornada da Odontoclínica Central da Marinha
A Odontoclínica Central da Marinha, no próximo dia 06 de setembro,
na Sede da Marinha localizada na Avenida Brasil, na Penha, irá promover a XXXIX Jornada Científica da instituição e também comemoração
dos 83 anos de fundação da Odontoclínica. Neste evento, a entidade irá
ministrará palestras técnico-científicas de diversas especialidades odontológicas, de CDs civis e militares, para celebrar em grande estilo o seu
aniversário. Vale a pena participar!
Bingo Dançante da Primavera
No próximo dia 06 de outubro, a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, estará promovendo mais uma edição do Bingo Dançante
Temático. Desta vez, em homenagem a estação das flores, a primavera. Os
convites estarão à venda na Secretaria da ABO-RJ, a partir do dia 19 de
setembro. O evento é muito divertido e animado. Não perca! Participe!
Missa Nossa Senhora Aparecida
No próximo dia 12 de outubro, a partir das 11 horas, tradicionalmente, a ABO-RJ, juntamente com o Sr. Laurindo Moura, realizam a Missa
em Louvor a Nossa Senhora Aparecida. O evento religioso acontecerá no
Espaço Arena ABO-RJ e a missa será celebrada pelo Padre da Igreja da
Nossa Senhora da Luz, Paulo César Vita Jr. Como sempre ocorre, antes do
início da missa acontece a tradicional carreta da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas do Rio Comprido, Estácio, Cidade Nova e Tijuca.
Contamos com a presença de todos neste evento religioso da promovido
pela ABO-RJ.

DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::
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/ SUPLENTES: Bruna Michalski dos Santos; Marcio Souza Reis; e Bruna Bernini Lind.
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POSSE DA AcBO::

Fotos: AcBO

AcBO realiza solenidade de posse dos novos acadêmicos titulares

A

Academia Brasileira de Odontologia (AcBO) realizou a solenidade
de posse de 12 novos membros titulares no último dia 06 de julho. O
evento aconteceu no Auditório Nobre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), no Humaitá. A festividade contou com a presença de cerca
de 150 pessoas, entre Acadêmicos, Presidentes e Representantes de entidades odontológicas e convidados ilustres, juntamente com seus familiares.
O Presidente da AcBO, Dr. Roberto Vianna, convidou Presidentes e Representantes de entidades odontológicas, entre outros membros de grande
importância para a Odontologia, para abrir os trabalhos da cerimônia de
posse e assim empossar, juntamente com ele, os novos membros da Academia.
O Presidente da AcBO, Dr. Roberto Vianna, após o seu discurso de abertura da solenidade, deu posse aos 12 membros titulares que passaram a integrar o quadro de ilustres acadêmicos da entidade, que foram: Dr. Altair
Dantas de Andrade, Dr. Diego Michelini Carvalho Ribeiro, Dr. Edelto dos
Santos Antunes, Dra. Flávia Raposo Gebara Artese, Dra. Laura Salignac de
Souza Guimarães Primo, Dr. Luiz Henrique Schwartz Tavares, Dr. Marco
Aurélio Chaves da Silva, Dr. Marcos Motta de Freitas, Dra. Patricia Lucia
Fretes Wood, Dr. Rafael Arouca Höfke Costa, Dr. Sérgio Antônio de Oliveira Sacramento e Dr. Sigmar de Mello Rode.
Além disso, nesta mesma cerimônia, o Presidente da AcBO, Dr. Roberto
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Vianna, deu posse também ao Dr. Cassiano Scapini, como membro honorário da AcBO, pelo grande apoio que o mesmo vem dando à AcBO e à Odontologia carioca, fluminense e nacional.
Tributo
Antes do término da solenidade, o Presidente da AcBO, Dr. Roberto
Vianna, prestou quatro homenagens, em nome da entidade, aos cirurgiõesdentistas: Dra. Alba Andrade Carneiro, Dr. José Antonio Moyses Abdelnur
(in memoriam), Dr. Renato Aguiar e Dr. Walter Augusto Soares Machado. O
Dr. Roberto Vianna entregou a todos a Medalha Ernesto Salles Cunha, que é
um tributo da AcBO aos CDs que se destacam em sua profissão e escreveram
uma grande história na Odontologia Brasileira. Todos compareceram à cerimônia e a filha do Dr. José Antonio Moyses Abdelnur (in memoriam), Dra.
Juliana Abdelnur, recebeu o tributo em nome do seu pai. Ao final da entrega,
todos os homenageados agradeceram o tributo ao Dr. Roberto Vianna com
discursos bastante emotivos, ficando todos muito lisonjeados com a homenagem.
No final da solenidade de posse, todos os acadêmicos e convidados, juntamente com seus familiares, participaram de um coquetel em homenagem
à posse dos novos acadêmicos.

:: ANÚNCIOS
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EVENTOS ::
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Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD

:: MUSEU SALLES CUNHA

Fotos: Afonso Alfaya

Alunos da Faculdade de Odontologia da
UERJ visitam a Sede da ABO-RJ e o MOSC

A

través do Profa. Andréa Lanzillotti Cardoso, alunos da Faculdade de Odontologia da UERJ (FO UERJ) passaram bons
momentos na Sede da ABO-RJ, no bairro do Rio Comprido. Depois da aula
da disciplina Saúde Bucal Coletiva I ministrada pela referida professora, os
acadêmicos visitaram os diversos departamentos que compõem a instituição, tais como a atualizada biblioteca, as dependências do jornal e da respeitada Revista Brasileira de Odontologia, o Departamento de Atividades
Comunitárias, as clínicas de atendimento e o COIC, na Rua Sampaio Viana.
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Foram depois recebidos no Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC)
pelo seu diretor, Dr. Thales Ribeiro de Magalhães. Na ocasião, o MOSC
apresentava três exposições: a criação da ABO-RJ, através de documentos
originais; fotográfica sobre a Copa do Mundo de Futebol – Rússia/2018 e a
comemorativa dos 50 anos da Faculdade de Odontologia de Valença, com
farta documentação de seu acervo.
A conclusão geral é de que a ABO-RJ, bem administrada, tem condições
de complementar o aprendizado universitário profissional e cultural do cirurgião-dentista.

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

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

:: ANÚNCIO
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VISITA ::

O

Fotos: Afonso Alfaya

Acadêmicos da UERJ visitam a Sede da ABO-RJ

s acadêmicos de Odontologia da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ) visitaram a Sede da ABO-RJ no último dia 10 de
julho. O grupo em torno de 45 alunos, do 1º período, foi conduzido à entidade pela Profa. Andréa Lanzillotti Cardoso, e foi recebido pelo
Secretário-Geral da ABO-RJ, Dr. Sérgio Toniasso, 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, além de mostrar como funciona uma
entidade odontológica.
A cada semestre, a UERJ, em parceria com a ABO-RJ, transfere uma aula
da disciplina Saúde Bucal Coletiva I para a Sede da ABO-RJ, mostrando a
todos os presentes o mundo fluminense da Odontologia. Desta forma, os
acadêmicos tiveram aula da referida disciplina no Auditório 02, da Sede da
ABO-RJ e, após o término da aula, foram conduzidos 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 da nossa
entidade.
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:: Gestão Estratégica para a Odontologia - BWINT

Fabiano Silva, CD e consultor empresarial,

“Como motivar meus colaboradores”
Por Fabiano Silva, Implantodontista e fundador da Consultoria BWint – Business with Intelligence

M

ensagem enviada para nosso email, contato@bwint.com.br:
“Dr. Fabiano, qual a melhor maneira de motivar os profissionais que trabalham no meu consultório?”.
Obrigado por compartilhar essa dúvida conosco. Vejo muitos colegas
que são extremamente competentes nas habilidades técnicas em Odontologia, mas que não apresentam a mesma competência para o relacionamento humano. Por não ser uma temática estudada nas faculdades,
os Cirurgiões-Dentistas acreditam que se trata de um dom inato, ou de
uma técnica secreta, de ética duvidosa, que se aprende em algum curso,
como publicidade.
Na verdade, a motivação de profissionais e equipes é um tema bastante estudado pela ciência desde o século passado. As recentes descobertas
da neurociência comprovaram o que lideranças no ambiente empresarial
— ou em outras áreas como a política —sabiam de modo intuitivo, na
prática.
Resumirei alguns princípios que foram fruto da literatura da área, envolvendo disciplinas como Psicologia e Administração, além da minha
própria experiência em Odontologia, seja nos 20 anos de prática profissional, seja realizando mentorias e consultorias para diversos colegas.
“O dinheiro é a forma mais cara de motivação”. A frase é do pesquisador israelense Dan Ariely. Mostra que incentivos monetários têm fôlego curto. Pode-se conceder, por exemplo, um bônus de desempenho a
um funcionário. Só que, quando o bônus acabar, a motivação retorna ao
estágio inicial. Pior ainda, o funcionário pode se ressentir de ter menos

dinheiro no bolso do que no mês anterior e sua produtividade cair mais
ainda.
Isto ocorre porque o incentivo financeiro é externo. Muitas ferramentas de motivação são simples e muitas vezes têm custo zero ou quase
zero, porque mexem com variáveis internas. É o caso da Comunicação.
Não despreze o poder de palavras simples, como “bom dia”, “boa tarde” e
“boa noite”. Também estão na lista “obrigado”, “por favor” e “parabéns”.
Mais importante, e difícil de usar, é “valeu!” — um funcionário que toma
a iniciativa de algo que acaba não dando certo merece incentivo não pelo
resultado, mas pela postura e pró-atividade.
Praticar a Escuta Ativa também é outra forma de conseguir motivação e engajamento (veja o artigo https://www.linkedin.com/
feed/update/urn:li:activ ity:6428724965738053632).
Seja
na Comunicação eficiente, seja na
Escuta Ativa o resultado de motivação é relevante porque a outra
pessoa deixa de ser invisível, como
o é diante de muitas pessoas, e é
notada pelo CD que quer interagir
com ela. Um bom diálogo muitas
vezes é mais eficiente, e mais barato, do que bônus e recompensas
unicamente financeiras.

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

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

Fotos: Afonso Alfaya

DACom/ABO-RJ realiza o 131º Curso de Formação de
Agente Multiplicador de Saúde

O

DACom/ABO-RJ realizou nos dias 14 e 21 de julho o 131º
Curso de Formação de Agente Multiplicador de Saúde. A
atividade aconteceu na Sede da ABO-RJ e teve a presença
de 30 alunos. O curso, que é coordenado pelo Diretor do DACom/
ABO-RJ, Dr. Celson Couri, conta, também, com toda a equipe de
professores do DACom/ABO-RJ dando aulas aos inscritos.
O Curso de Formação de Agente Multiplicador de Saúde visa habilitar profissionais para trabalharem em áreas carentes dos municípios atuando na prevenção de doenças, epidemias, dando orientações para melhoria da saúde bucal da população em geral, entre
outras ações de suma importância para a saúde.
Este curso é dividido em dois dias. No primeiro dia os alunos têm
aulas teóricas com os professores e no segundo dia apresentam tra-
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balhos práticos e teóricos demonstrando o entendimento dos ensinamentos passados e recebem os respectivos certificados, de forma
que poderão exercer a função em seu bairro ou comunidade. Além
de ensinamentos altamente importantes, o curso mistura teoria com
atividades lúdicas. A cada curso acontece uma apresentação teatral
de tom hilário do grupo de voluntários do DACom/ABO-RJ retratando assuntos de suma importância relacionados a saúde em geral.
Essa atividade visa descontrair o público presente e passar os ensinamentos e mensagens de forma mais sorridente a todos, também.
Em breve, o DACom/ABO-RJ irá realizar novos cursos de Formação de Agente Multiplicador de Saúde, basta acompanhar no site da
ABO-RJ (www.aborj.org.br) e se inscrever. Não percam esta oportunidade!

:: ELEIÇÕES 2018

Cirurgiões-dentistas candidatos a cargos
políticos nas eleições de 2018

FRANCISCO JOSÉ SEGHETTO

PEDRO FERNANDES

CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL

CANDIDATO A
GOVERNADOR

PARTIDO: PPL
(PARTIDO PÁTRIA LIVRE)

COLIGAÇÃO: RENOVAR
PARA MUDAR
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MARCELO DELAROLI
CANDIDATO A
VICE-GOVERNADOR
(CHAPA ENCABEÇADA PELO
CANDIDATO A
GOVERNADOR ROMÁRIO)
COLIGAÇÃO: A FORÇA QUE
VEM DO POVO
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Marcia Nana

:: MARKETING

Treinamento e ações de marketing são custos para o consultório?

T

enho recebido alguns comentários, em que os
cirurgiões-dentistas colocam: “Treinamento e
Marketing em tempos difíceis são custos para o
consultório ou clínica”. NÃO!!!
A resposta é justamente o contrário. Tempos difíceis,
sim, são uma realidade, mas as ações aplicadas no seu
consultório ou na sua clínica relacionadas ao marketing
e ao treinamento não representam custo, mas, sim, INVESTIMENTO!!!
Por várias razões. Então, vamos relacionar algumas:
1) O cirurgião-dentista precisa adequar-se à nova realidade, ou seja, não ficar pensando que estamos em uma crise, mas sim entender que o mercado
mudou e precisamos ter um planejamento com foco neste novo cenário.
E qual a melhor ferramenta para desenhar planejamentos? O marketing.
2) O marketing estuda o mercado, reconhece as forças e fraquezas do seu
consultório ou de sua clínica, analisa a concorrência, estuda o público consumidor, que são seus pacientes ou futuros clientes. Descobre os desejos, as
necessidades dos seus públicos, o que te leva a criar um plano de ação para
alcançar esta fatia do mercado.
3) O marketing também analisa as oportunidades e ameaças do mercado
externo, em que você pode verificar o prenúncio do mercado externo, não
significa uma “catástrofe”, mas, sim, uma oportunidade de criar o seu diferencial, com suas forças internas.
O mercado nada mais é do que um tabuleiro de xadrez, em que as peças

ANÚNCIOS ::
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mais bem colocadas e as melhores estratégias ganham o jogo. É sorte? Não!
É estudo, é análise, é planejamento.
4) Outro motivo, se existem poucos pacientes estes devem receber o melhor
atendimento, a mais adequada atenção, ser tratado de forma única, seja por
qualquer canal que ele chegue ao consultório ou a sua clínica (telefone, site,
mídias sociais ou pessoalmente).
5) Então, a sua equipe precisa estar preparada para oferecer este atendimento. Ser proativa na solução de conflitos, utilizar ações de marketing de relacionamento para manter o contato com o cliente e conseguir a tão almejada
fidelização. Além de ter um comprometimento com o trabalho e manter um
ótimo relacionamento interpessoal com todos os públicos.
6) Não esquecendo que o pós-atendimento é uma ferramenta essencial na
satisfação dos pacientes, e na maioria das vezes é praticado pela equipe de
trabalho.
Então, como vimos nesta apresentação, o Marketing e o Treinamento
constituem ferramentas essenciais neste período de mudanças de mercado,
pois é quando as coisas estão difíceis que devemos nos fazer presentes!
Para qualquer comentário, estou à disposição!
Abraços
Marcia Nana
Consultora de Marketing e Treinamentos
www.marciananamarketing.com.br
ideia_consultoria@yahoo.com.br

DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

Dia da Sobrecarga da Terra (Earth Overshoot Day)

O

dia 01º de agosto é lembrado como o Dia da Sobrecarga da Terra (Earth Overshoot Day), a data em que teremos
utilizado todas as árvores, toda a água, o solo fértil e os peixes que a Terra pode nos fornecer em um ano. Em nosso
ritmo atual de consumo e estilo de vida, precisaríamos ter 1,7 planetas para atender às nossas necessidades. Por
isso, é urgente que cada um nós dê o primeiro passo rumo à mudança. Nós da família Dr. Veit, através do nosso projeto
Salve o Planeta Azul, estimulamos e incentivamos ações sustentáveis, com foco na preservação do meio ambiente e economia de água diariamente. Junte-se a nós, faça sua parte. O Planeta agradece!

:: ANÚNCIOS
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho

“Operação Autônomos”

N

o atual momento de crise em nosso país, a Receita Federal lança
mais uma fase de combate à sonegação de contribuição previdenciária por contribuintes, intensificando assim a “Operação Autôno-

mos”.
Uma nova fase está em andamento desde de abril de 2018, e o cerco continua, mas desta vez o foco são as contribuições previdenciárias correspondentes aos anos de 2016 e 2017. O trabalho do fisco faz parte da “Operação
Autônomos”, cujo objetivo é fazer com que esses contribuintes coloquem em
dia os recolhimentos ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não
foram feitos.
Estima-se que o cerco do fisco aos profissionais liberais e autônomos
deve continuar de forma anual, ou seja, já em 2019, os contribuintes que
declararam o Imposto de Renda (IR) neste ano, mas não recolheram para a
Previdência, serão notificados e terão que fazer a regularização dos débitos
automaticamente.
O contribuinte individual e a Previdência Social:
O foco da “Operação Autônomos” são os contribuintes individuais, que
são as pessoas físicas que exercem, por conta própria, atividade econômica
de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Enquadram-se nessa categoria profissionais liberais (como médicos, cirurgiões-dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos, contadores, advogados, dentre outros) e autônomos (pintores, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pedreiros, cabeleireiros, dentre outros).
Esses contribuintes são considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, sendo a alíquota da contribuição previdenciária individual de
20% sobre o respectivo salário de contribuição. O salário de contribuição,
por sua vez, corresponde à remuneração auferida pelo exercício de atividade
por conta própria, respeitados os limites mínimos e máximos estabelecidos
pela legislação (conforme tabela abaixo):
Ano de 2018 – de R$ 954,00 a R$ 5.645,80
Ano de 2017 – de R$ 937,00 a R$ 5.531,31
Ano de 2016 – de R$ 880,00 a R$ 5.189,82
Ano de 2015 – de R$ 788,00 a R$ 4.663,75
Ano de 2014 – de R$ 724,00 a R$ 4.390,24
Ano de 2013 – de R$ 678,00 a R$ 4.159,00

Além de obrigatória, a correta apuração mensal e o correspondente recolhimento da contribuição previdenciária devida pelos profissionais liberais
e autônomos reflete positivamente no cálculo de seus futuros benefícios previdenciários.
O próprio segurado contribuinte individual é responsável pela apuração e
recolhimento da sua contribuição previdenciária (INSS), ou que possua uma
assessoria contábil que o auxilie.
A operação da Receita Federal começou em dezembro de 2017, alertando
os contribuintes sobre a obrigatoriedade e eventual ausência ou insuficiência
de recolhimento da contribuição previdenciária relativa aos anos de 2013,
2014 e 2015. Os contribuintes notificados poderiam efetuar espontaneamente o recolhimento dos valores devidos, com os respectivos acréscimos legais,
até o dia 31 de janeiro de 2018.
A Receita Federal enviou 74.442 cartas a profissionais liberais e autônomos de todo o país que declararam rendimentos dos trabalhos recebidos
de outras pessoas físicas mas não recolheram a contribuição previdenciária
correspondente. Apenas no estado de São Paulo, foram 21.485 cartas, das
quais 11.269 referentes a contribuintes residentes na capital.
Em fevereiro/2018, a Receita Federal deu início aos procedimentos de fiscalização dos contribuintes que não regularizaram sua situação, apurando
e constituindo os débitos com multas que podem variar de 75 a 225% da
contribuição devida. Além disso, o contribuinte estará sujeito a representação junto ao Ministério Público Federal para verificação de eventuais crimes
contra a ordem tributária.
Diante desse cenário, em que os profissionais autônomos (em especial os
cirurgiões-dentistas) acabam por ficar desinformados quanto à carga tributária em que estão inseridos, achando que é a melhor ou única forma de
exercer sua profissão. Alertamos, também, sobre a importância da avaliação
periódica quanto à melhor forma tributária a seguir, assim optando pela
menos onerosa, obtendo o real custo tributário de cada serviço prestado,
bem como evitar notificações, multas e até mesmo ações criminais por não
atendimento à legislação tributária vigente.
Escritores: Eduardo Braune e Wallace Carvalho
Contatos: coluna@folhavirtual.com
www.folhavirtual.com :: facebook.com/folhavirtual
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:: SOBEP 2018

Fotos: SOBEP

D

Congresso SOBEP 2018

e 17 a 20 de julho de 2018, no Riocentro, Rio de Janeiro/RJ, aconteceu o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral,
tendo como eventos paralelos a XV Reunión de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal e o XII Congresso Brasileiro de
Câncer Bucal.
Teve como tema principal: ‘Cooperação e Integração em Estomatologia e
Patologia Oral’. O evento foi realizado pela Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral e Maxilofacial (SOBEP - www.estomatologia.com.
br) e pela Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal (AIPMB
- www.aipmb.com).
Teve como apoiadores a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio
de Janeiro (ABO-RJ), o Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro
(CRO-RJ), o CNPq, a CAPES e o Laboratório Gross.
Contou com 820 congressistas participantes, de vários lugares do Brasil
e do mundo, que vieram assistir à programação científica de alto nível, com
palestrantes renomados, nacionais e internacionais.
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

Eleição Livre
de Erros
Temos de construir, com a próxima eleição
Uma comunidade política sadia
Livre de erros acumulados
De pensamentos e ações dos parlamentares visando
a si próprios e não a comunidade popular
Cada eleitor deve refletir dando lastro à sua consciência
Evitar influências deletérias de sugestões ambíguas
Juntar-se ao fato glorioso de servir à boa causa
Evitar raciocínios políticos visando somente dinheiro e
poder
O ideal será que os eleitos abandonem os interesses
pessoais
Dediquem-se aos do povo e da Nação
Que cada mandatário escolha o caminho correto
desejado pelo povo
Obedeça as objeções de sua sadia consciência
A saudável política constitui-se de luta honesta
E não um meio de enriquecimento ilícito.

Incêndio no Museu Nacional
do Rio de Janeiro
Incêndio
Fogo maldito a destruir a história
De um passado ricamente vivenciado
Pertencente a um povo eloquente em história
Das imagens da passada vivência
Lamentavelmente nada restou
Só lágrimas derramadas nos escombros
Visão dantesca do que era belo
Descaso e desamor ao passado
Transformado em cinzas
Que os historiadores e o povo choram
Interrompido seu trabalho histórico da Pátria Amada
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Futebol: O Bom Sabor
No futebol, todo mundo grita
Num frenesi sem conta
Quando a bola dá adeus ao estupefato goleiro
Sem deixá-lo tocar à entrada violenta
Faz tempo de ódio ou gosto
Provoca lágrimas intensas
Ou concede alegre pompa cativa
De sábios pés em mor sabedoria
Intensas honrarias ocasiona
Quando se vê transformado em taça
Oblação de devotos corações
Tocados ao bom sabor da vitória.

ANÚNCIO ::

Fotos: ABO Regional Duque de Caxias

:: POSSE

Dr. Marcelo Cunha assume a Presidência da ABO Regional Duque
de Caxias junto com sua nova diretoria e comemora os 60 anos
de aniversário da entidade

N

o último dia 10 de agosto, o Dr. Marcelo Cunha foi empossado
como o novo Presidente da ABO Regional Duque de Caxias e também deu posse a sua nova diretoria. Além da cerimônia de posse
da nova diretoria, o novo Presidente da entidade, junto com seus diretores,
comemorou o aniversário de 60 anos da regional, em grande estilo. O evento
aconteceu na Casa de Festas Lescamar, em Duque de Caxias, e contou com a
presença diversas autoridades da Odontologia carioca e fluminense, além de
membros de empresas parceiras da ABO Regional Duque de Caxias e autoridades políticas do Município de Duque de Caxias. Destacamos a presença
do Diretor Estudantil da ABO-RJ, Dr. Cheung Ka Fai, que veio representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, e do Conselheiro
do CRO-RJ, Dr. Altair Andrade, que veio representando do Presidente do
CRO-RJ, Dr. Outair Bastazini.
O novo Presidente da ABO Regional Duque de Caxias, Dr. Marcelo
Cunha, recebeu o cargo do antigo Presidente, Dr. Sady de Oliveira Jr., que
dirigiu a ABO Regional Duque de Caxias de agosto de 2015 até agosto de
2018. O Dr. Marcelo Cunha, após receber o novo cargo na cerimônia, deu
posse a todos os membros de sua nova diretoria e em seu discurso disse:
“Que continuará com a luta em prol do crescimento e desenvolvimento administrativo e técnico-científico da ABO Regional Duque de Caxias iniciado nas gestões passadas e crê que a entidade pode crescer e se desenvolver

muito mais. Ele conta com o apoio de sua diretoria, da ABO-RJ/Seção Rio
de Janeiro e do CRO-RJ em sua nova gestão e pediu também uma salva de
palmas para celebrar o aniversário da ABO Regional Duque de Caxias, 60
anos de sucesso”!
Após ser empossado no cargo de Presidente da ABO Regional Duque de
Caxias, o Dr. Marcelo Cunha e sua nova diretoria, também empossada, realizaram uma sessão de homenagens a diversos membros da Odontologia
carioca, fluminense e nacional que sempre ajudarão no crescimento da ABO
Regional Duque de Caxias. Entre os diversos homenageados podemos destacar o Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura; o
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira; o Ex-Diretor do COIC/
ABO-RJ, Dr. Aércio Teixeira de Carvalho (in memoriam); os Ex-Presidentes
da ABO Regional Duque de Caxias, entre outros notáveis da Odontologia.
Ao final da cerimônia, todos foram convidados para os parabéns oficiais
dos 60 anos de aniversário da ABO Regional Duque de Caxias, no caso dito
pelo novo presidente, 60 anos de sucesso da regional da Baixada Fluminense. Todos puderam se confraternizar e saborear um lindo bolo preparado
para celebrar a festa em grande estilo.
A ABO-RJ deseja uma profícua gestão ao Dr. Marcelo Cunha e muita
sorte em sua nova trajetória à frente da ABO Regional Duque de Caxias.
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CURSOS - ABO - BARRA MANSA ::
ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
CORDENAÇÃO: Profª Dayse Pena Oliveira da Silveira / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 36 meses (terça à sábado
- mensal - 08h às 18h) / INVESTIMENTO: 36 x R$ 1.350,00 / 42 x R$ 1.158,00 / consultar outras opções
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
CORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-laboratorial/clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 26 meses (4ª
feira – semanal - 08h às 18 h) / INVESTIMENTO MENSAL: 26 x R$ 1.000,00 ou 36 x R$ 813,00
ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA E MANIPULAÇÃO TECIDUAL
PROFESSOR: João Carlos Moreira Jardim / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 12 meses (terça-feira - 2x ao mês - 08h às
18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
CORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-demonstrativo/clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 12 meses
(4ª feira - quinzenal - 08h às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL
CORDENAÇÃO: Prof. Ronan Matheus V. Silva / NATUREZA: teórico/prático-clínico / DURAÇÃO: 06 meses (6ª feira - quinzenal - 09h às
18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA ADESIVA
CORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: Imeditato / NATUREZA: teórico/laboratorial / DURAÇÃO: 08 meses (2ª feira
- quinzenal - 14h às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00
ATUALIZAÇÃO EM ENDODONTIA
PROFESSOR: Guilherme Antonio Monteiro Miguel / PALESTRA PRÉ-CURSO: TECNOLOGIA NA ENDODONTIA, DIA 14/09 - ÀS 15h
/ NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (sexta-feira - duas vezes ao mês - 08h às 18h) / INVESTIMENTO
MENSAL: R$ 450,00
IMERSÃO HARMONIZAÇÃO OROFUNCIONAL - TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO
PROFESSORA: Débora Casagrande / INÍCIO: 25 a 28/09 (terça a sexta-feira) / NATUREZA: teórico/laboratorial/clínico / DURAÇÃO: 04
dias (09h às 20h) / INVESTIMENTO: R$ 3.960,00 (06 cheques de R$ 660,00)
RECONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO ALVEOLAR COM PROVISIONALIZAÇÃO IMEDIATA
PROFESSORES: Waldir Benincasa e Fernando Gomes de Castro Lima / DIAS: 21 e 22/09 (sexta-feira e sábado) / NATUREZA: teórico/
laboratorial/demonstrativo / DURAÇÃO: 02 dias (08h às 18 h) / CARGA HORÁRIA: 16h / INVESTIMENTO: R$ 1.000,00 (03 cheques de
R$ 333,33)
DESCOMPLICANDO - FARMACOLOGIA CLÍNICA PARA DENTISTAS
PROFESSOR: Adolfo de Oliveira Azevedo / DIAS: 21 e 22/09 (sexta-feira e sábado) / NATUREZA: teórico / DURAÇÃO: 02 dias (08h às 18 h)
/ CARGA HORÁRIA: 16 h / INVESTIMENTO: R$ 500,00
FACETAS E LENTES DE CONTATO
PROFESSOR: Raphael Monte Alto / DIAS: 20 e 21/02/2019 (quarta-feira e quinta-feira) / NATUREZA: teórico e pratico laboratorial / DURAÇÃO: 02 dias (09h às 19h) / CARGA HORÁRIA: 16h / INVESTIMENTO: R$ 1.850,00 (matricula: R$ 350,00 e 03 cheques de R$ 500,00)
CAPACITAÇÃO
CURSO DE ASB – Auxiliar em Saúde Bucal
MATRÍCULA: R$ 100,00 / DURAÇÃO: 08 meses (sábado - quinzenal - 09h às 17h) / INVESTIMENTO: 08 parcelas de R$ 200,00

Para maiores informações, entre em contato: dap@abobm.org.br; www.abobm.org.br
Telefones: (24) 98819-0143 e (24) 3323-7244
WhatsApp: (24) 98864-0860
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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 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 - 243, 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.

• 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.

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

• 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
• 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 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.
• 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)2239-0854 (segunda a sexta-feira).

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 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
• 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) 22758095; e (21) 2425-9286.
• Vendo compressor Stelo para 2 consultórios no valor de R$3.900,00. Contato com o Dr.
Carlos no Tel.: (21) 99617-0736
• Vendo cadeira completa, mocho, raio-x, compressor stello, ultrasom em ótimo estado,
autoclave e bancada com pia (Móvel). Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 22344702, (21) 2571-1045 ou (21) 98854-0810.
• Vendo um consultório com cadeira, mocho e compressor por R$ 6.000,00, tudo conservado. Também estou vendendo dois fotopolimerizadores e um forno para prótese. Contatos através dos telefones: (21) 99617-1739 e (21) 2622-4572.

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 11 de OUTUBRO, para publicação na edição de SETEMBRO/OUTUBRO.
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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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

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

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 - 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

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

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

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
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