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:: EDITORIAL

Que venha 2018!

M

ais um Nata l e mais um
Ano-Novo se aprox imam. Este
é o momento de parar, respirar
e pensar. Passamos por um ano difícil,
mas, acredito que superamos, que vencemos, que aqui chegamos. Eu me sinto
feliz e rea lizada por ter tido a opor tunidade de compar tilhar diversos desejos e ang ústias com vocês através
dos breves editoriais de 2017. Desejo, rea lmente, que estejamos juntos em 2018, em prol de uma Odontologia melhor, que nos encherá
de a legria, paz, sucesso e saúde. A lém disso, espero que todos nunca
percam a esperança e que, cada dia de 2018, seja radiante e que seus
sonhos se rea lizem, para que você possa se doar e amar o próx imo.
Lembro a todos que a ABO-RJ, através do CAP ABO-RJ/U NIABO

está com vários cursos de especia lização, aperfeiçoamento e atua lização aber tos, na Sede da ABO-RJ (R io Comprido) e na Sucursa l Barra
da Tijuca. Va le a pena conferir e par ticipar dos cursos da ABO-RJ.
Para ver a grade completa de cursos, basta acessar o site da ABO-RJ
(w w w.aborj.org.br) e clicar no link “Cursos” e assim você terá acesso
aos cursos disponíveis no momento. A lém disso, gostaria de lembra a
todos que no dia 27 de janeiro de 2018, sábado, a par tir das 13h acontecerá o Bingo Dançante de Carnava l, na Sede da ABO-RJ, no Espaço
Arena ABO-RJ. Va le a pena par ticipar!
Fina lizo com a frase do poeta por tug uês Luís Vaz de Camões: “Jamais haverá Ano-Novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos.”
Faça um 2018 diferente, melhor que 2017! Só depende de você!
Feliz Nata l e um próspero 2018!
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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

A

2018: um ano de esperança para todos!

gradeço a todos os associados da ABO-RJ pelo comparecimento em grande número às seções eleitorais da Sede
(R io Comprido) e na Sucursa l Barra da Tijuca para votarem no pleito eleitora l de nossa entidade, no último dia 27 de novembro. A presença dos associados prova a grande importância
da ABO-RJ para todos e a preocupação de garantir o crescimento
e desenvolvimento contínuo de nossa entidade.
A eleição para o Conselho Executivo (COEX), Conselho Deliberativo (CODE) e Conselho Fisca l (COFI) elegeu os membros
que irão dirigir a entidade pelo triênio 2018-2021. Veja a relação
dos candidatos eleitos na matéria sobre as eleições na ABO-RJ
nesta edição do jorna l nas páginas 18 e 19.
Lembro a todos os associados que o cana l de comunicação com
os associados continua aberto a todos. Aqueles que queiram me
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, para que sempre possamos desenvolver e crescer a nossa ABO-RJ.
Desejo a todos os associados, colegas, funcionários e prestadores de ser viços de nossa entidade, juntamente os seus familiares, um Feliz Nata l repleto de rea lizações e um 2018 com muita
saúde, paz e prosperidade e que Jesus Cristo nos guie sempre
para o caminho do sucesso!
Cursos da ABO-RJ
Visitem o site da ABO-RJ (w w w.aborj.org.br) e o facebook da
ABO-RJ (w w w.facebook.com/aborjbrasil), pois a lém de notícias
e informações sobre o mundo da Odontologia, os cirurgiõesdentistas poderão ver também os novos cursos de especia lização, aperfeiçoamento e atua lização da UNIABO, disponíveis na
Sede da ABO-RJ e na nossa Sucursa l Barra da Tijuca. Também

no site da ABO-RJ estão disponíveis
os cursos do DACom/ABO-RJ voltados para ASBs e TSBs. Visitem o site
da ABO-RJ e conf iram a programação dos cursos. Participem dos nossas atividades científ icas!
Campanha – poltronas auditório nobre
A campanha “Aqui na ABO-RJ você tem seu lugar de destaque”, que visa arrecadar fundos para ajudar na reforma das
poltronas do Auditório Nobre, continua ativa. Para participar o CD, acadêmico de Odontologia ou a empresa compra
uma placa com seu nome e ela f icará em um lugar de destaque numa das poltronas do Auditório Nobre. Cada contribuição
custa R$ 170,00. Restam poucas poltronas para serem comercia lizadas. Para mais esclarecimentos ligue para a Secretaria da ABO-RJ: (21) 2504-0002. Participem desta campanha
e não percam a chance de escrever seu nome na história da
ABO-RJ.
12º Bingo Dançante de Carnaval/2018
Convido a todos para participarem de mais uma edição do
Bingo Dançante temático da ABO-RJ. Desta vez, iremos rea lizar o Bingo de Carnava l, que acontecerá no dia 27 de janeiro
de 2018, sábado, a partir das 13h, na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena ABO-RJ. Os convites estarão à venda na Secretaria da
ABO-RJ, a partir do dia 05 de janeiro de 2018 e custarão R$ 75
por pessoa, dando direito a 10 cartelas para sorteio dos brindes,
uma por prêmio a ser sorteado. Além disso, o evento festivo inclui a lmoço, bebidas, lanche e muita diversão e animação. Contamos com a presença de todos em nosso bingo!

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; Vice-Diretor do CAP/UNIABO: Cheung Ka Fai; Diretora de Representação Social: Iracema Souza Dottori Von Uslar; Diretor do DACom: Celson da Silva Couri; Diretor de Patrimônio: Márcio Rocha Cavalcanti; Diretor do Museu: Thales Ribeiro de Magalhães; Diretor de
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 Atividades Estudantis:
Murilo Moraes Macedo; 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): Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Assessores da Presidência: Afonso Fernandes Rocha e Paulo Murilo Oliveira da Fontoura / CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: Tania Raquel da Cruz Assunção; Celso Senna da Silva; e 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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Dra. Lusiane Borges, CD

:: BIOSSEGURANÇA
Dra. Lusiane Borges, CD

:: BIOSSEGURANÇA

A importância do ASB e TSB no atendimento odontológico

M

uitos dentistas parecem desconhecer a relação custo/
benefício de traba lhar conjuntamente com o prof issiona l au x iliar. É
preciso delegar tarefas ao ASB e ao TSB,
fazendo com que ativ idades clínicas e
administrativas sejam desenvolv idas de
forma mais ef icaz e com maior e melhor aproveitamento do tempo.
O desconhecimento sobre os limites da atuação dos au x iliares e dos
benefícios que estes podem oferecer faz com que os CDs percam tempo, efetuando manobras que não requerem o nível de conhecimento
que adquiriram durante a sua formação prof issiona l.
Os cirurgiões-dentistas que traba lham com au x iliares apresentam
uma produtiv idade média 112% superior à dos que traba lham sozinhos (OR ENHA, et a l.,1998). A presença do ASB e TSB no atendimento
odontológico potencia liza a qua lidade, a conf iabilidade e a seg urança
do ser v iço prestado.
O ASB e o TSB são prof issionais que atuam como braço direito do
CD e podem au x iliar em todos os procedimentos clínicos e administrativos. Daí a impor tância da formação prof issiona l e de sua constante atua lização.
A orientação de escovação e suas técnicas é um procedimento de
extrema impor tância e faz par te da atuação reg u lamentadora do ASB,

ANÚNCIOS ::

ABRIL DE 2018
ABO RIO DE JANEIRO
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES - BIOLÓGICA WhatsApp: (11) 99320- 4187 ou fixo:(11) 2619- 5390 c/ Elenice
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devendo ser incentivada em todos os ser v iços odontológicos. Dev ido
à sua formação, o TSB tem mais autonomia. Ele pode rea lizar todos
os procedimentos reversíveis junto ao paciente como: moldagem, remoção de cá lcu lo supragengiva l, prof ila x ia, aplicação tópica de f lúor,
bem como a elaboração de projetos preventivos a serem implementados
no ser v iço odontológico e executados por ele e pelo ASB. No Brasil, a
atuação do TSB ainda é mais expressiva no âmbito público. Já nas clínicas privadas temos muito a evoluir neste sentido. Impor tante: todos
os procedimentos do TSB, autorizados pelo CFO, devem ser sempre
executados sob a super v isão do cirurgião-dentista (presença física).
A Odontologia passa por constantes modif icações e para que a equipe au x iliar consiga acompanhar o cirurgião-dentista, necessita de
educação continuada e atua lização permanente em vários temas, sobretudo em relação a prevenção, seg urança do paciente e seg urança do
prof issiona l.
Va lorizar a Equipe Au x iliar é trazer grande diferencia l ao atendimento.
Inv ista em sua Equipe!
Feliz Nata l e que 2018 traga muita saúde e sucesso a todos nós!
Até a próx ima!

:: ANÚNCIOS
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POSSE

Fotos: Afonso Alfaya

AcBO realiza solenidade de posse dos novos acadêmicos titulares

A

Acadêmica Brasileira de Odontologia(AcBO) realizou a solenidade de posse dos 19 novos membros titulares no último dia 27 de outubro. O evento
aconteceu no Auditório Nobre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC),
no Humaitá. A festividade contou com a presença de cerca de 350 pessoas, entre
Acadêmicos, Presidentes e Representantes de entidades odontológicas e convidados ilustres juntamente com seus familiares.
O Presidente da AcBO, Dr. Roberto Vianna, convidou figuras ilustres da Odontologia carioca, fluminense e nacional para compor a mesa de abertura da solenidade de posse dos novos acadêmicos, destacamos: o Diretor de Finanças da ABO-RJ,
Dr. Paulo Murilo da Fontoura, que estava representando o Presidente da ABO-RJ,
Dr. Ivan do Amaral Pereira, o Presidente da ABOMI, Dr. Pylyp Nakonechnyj, o
Presidente do CRO-RJ, Dr. Outair Bastazini, o Acadêmico Amilcar Vianna, entre
outros membros de grande importância para a Odontologia.
O Presidente da AcBO, Dr. Roberto Vianna, após o seu discurso de abertura da
solenidade, deu posse aos 19 membros titulares que passaram a integrar o quadro
de ilustres acadêmicos da entidade, que foram eles(as): Dra. Alexandra Tavares
Dias, Dr. Alexandre Barboza de Lemos, Dr. Altair Dantas de Andrade, Dr. Demétrio Habib Ajúz, Dr. Diego Carneiro Zimmermann, Dra. Fabiana dos Santos
Vieira Nogueira, Dra. Fernanda Camargo Silveira, Dra. Flavia Mendonça Fonseca,
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Dra. Gloria André Feighelstein, Dr. Gustavo Vicentis de Oliveira, Dr. Hewerlen
Coelho Freicho Pinheiro, Dra. Isabela Almeida Pordeus, Dra. Isabela Soares de
Castro, Dr. José Magalhães Muniz Filho, Dr. Rodolfo de Almeida Lima Castro, Dr.
Rogério de Lima Romeiro, Dr. Saul Martins Paiva, Dra. Silvia Maria R. de Alencar
Gonçalves e Dr. Terumitsu Sekito Junior.
Tributo
Antes do término da solenidade, o Presidente da AcBO, Dr. Roberto Vianna,
prestou uma homenagem, em nome da entidade, ao cirurgião-dentista e ex-Presidente do Botafogo Dr. Maurício Assumpção. O Dr. Roberto Vianna entregou
a ele a Medalha Ernesto Salles Cunha, que é um tributo da AcBO aos CDs que
se destacam em sua profissão. O Dr. Maurício Assumpção, que foi aluno do Dr.
Roberto Vianna durante o seu curso de graduação em Odontologia, agradeceu a
homenagem ao Dr. Roberto Vianna e a todos os presentes no evento, ficando muito
lisonjeado com o tributo.
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.

:: VISITA

Foto: Afonso Alfaya

Presidente e Administrador da ABO-SP visitam a Sede da ABO-RJ
O Presidente da ABO-SP, Dr. Mário Cappellette Jr., juntamente com
o seu Administrador, Lazinho Campos, v isitaram a Sede da ABO-RJ
– R io Comprido no ú ltimo dia 13 de novembro. O Presidente e Administrador da ABO-SP foram recebidos na entidade pelo Presidente
da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amara l Pereira e pelo Diretor Financeiro da
ABO-RJ, Dr. Pau lo Murilo da Fontoura.
O Dr. Mário Cappellette Jr. e o Administrador Lazinho Campos v ieram ao R io de Janeiro para v isitar a Sede da ABO-RJ e conversar com
o Dr. Ivan do Amara l Pereira e com o Dr. Pau lo Murilo da Fontoura sobre projetos e planos para o desenvolv imento e crescimento da
ABO-SP, com o apoio da ABO-RJ, e também para conhecer o sistema
operaciona l de informática da ABO-RJ.
Após conhecer a ABO-RJ num todo, o Presidente da ABO-SP e o seu
Administrador foram ver o f uncionamento do sistema de informática
e dados da ABO-RJ, a f im de implantar na ABO-SP. Os dois conheceram o gestor do sistema operaciona l de informática da ABO-RJ, José
Sbano, e assim puderam conhecer melhor passo a passo o desenvolv imento e aplicação do sistema no dia a dia operaciona l da ABO-RJ.
A ABO-RJ agradece a v isita do Presidente da ABO-SP, Dr. Mário
Cappellette Jr. e do seu Administrador Lazinho Campos na ABO-RJ,
esperando o retorno dos dois em breve a nossa sede.

:: ANÚNCIO

12º Bingo Dançante de Carnaval

Associação Brasileira
de Odontologia - Seção RJ
Dia: 27/01/2018, 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).
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Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD

:: MUSEU SALLES CUNHA

Fotos: divulgação

FOLA - Federação Odontológica Latino Americana

A

Acadêmica Brasileira de Odontologia(AcBO) realizou a solenidade de
posse dos 19 novos membros titulares
no último dia 27 de outubro. O evento aconteceu no Auditório Nobre do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões (CBC), no Humaitá. A festividade
contou com a presença de cerca de 350 pessoas,
entre Acadêmicos, Presidentes e Representantes de entidades odontológicas e convidados ilustres juntamente com seus familiares.
O Presidente da AcBO, Dr. Roberto Vianna, convidou figuras ilustres
da Odontologia carioca, f luminense e nacional para compor a mesa de
abertura da solenidade de posse dos novos acadêmicos, destacamos: o Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, que estava
representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, o
Presidente da ABOMI, Dr. Pylyp Nakonechnyj, o Presidente do CRO-RJ,
Dr. Outair Bastazini, o Acadêmico Amilcar Vianna, entre outros membros de grande importância para a Odontologia.
O Presidente da AcBO, Dr. Roberto Vianna, após o seu discurso de
abertura da solenidade, deu posse aos 19 membros titulares que passaram a integrar o quadro de ilustres acadêmicos da entidade, que foram
eles(as): Dra. Alexandra Tavares Dias, Dr. Alexandre Barboza de Lemos,
Dr. Altair Dantas de Andrade, Dr. Demétrio Habib Ajúz, Dr. Diego Car-
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neiro Zimmermann, Dra. Fabiana dos Santos Vieira Nogueira, Dra. Fernanda Camargo Silveira, Dra. Flavia Mendonça Fonseca, Dra. Gloria André Feighelstein, Dr. Gustavo Vicentis de Oliveira, Dr. Hewerlen Coelho
Freicho Pinheiro, Dra. Isabela Almeida Pordeus, Dra. Isabela Soares de
Castro, Dr. José Magalhães Muniz Filho, Dr. Rodolfo de Almeida Lima
Castro, Dr. Rogério de Lima Romeiro, Dr. Saul Martins Paiva, Dra. Silvia
Maria R. de Alencar Gonçalves e Dr. Terumitsu Sekito Junior.
Tributo
Antes do término da solenidade, o Presidente da AcBO, Dr. Roberto
Vianna, prestou uma homenagem, em nome da entidade, ao cirurgiãodentista e ex-Presidente do Botafogo Dr. Maurício Assumpção. O Dr. Roberto Vianna entregou a ele a Medalha Ernesto Salles Cunha, que é um
tributo da AcBO aos CDs que se destacam em sua profissão. O Dr. Maurício Assumpção, que foi aluno do Dr. Roberto Vianna durante o seu curso
de graduação em Odontologia, agradeceu a homenagem ao Dr. Roberto
Vianna e a todos os presentes no evento, ficando muito lisonjeado com o
tributo.
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.

Foto: Afonso Alfaya

T

Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD

:: MUSEU SALLES CUNHA

O andarilho da alegria: Manoel Tompson de Araujo

ompson era uma pessoa de quem se gostava de imediato, numa espécie de amizade instantânea. Estatura baixa, olhos claros, sorriso
eterno nos lábios, discreto, carinhoso, ele não chamava a atenção,
mas todos nós admirávamos o seu caráter. Era um verdadeiro andarilho.
Não satisfeito em conhecer as trilhas cariocas, alcançou as internacionais com verdadeiro prazer. Participava das comissões dos Congressos da
ABORJ e sabia apreciar também as diversas facetas das artes. Em 1997,
nos velhos tempos em que os Congressos dedicavam momentos sagrados à
cultura geral, foi Presidente do 1º Encontro dos Poetas, Escritores e Trovadores na Odontologia, com participação de grande número de cirurgiões-dentistas, em reunião paralela do 13º CIORJ Em livreto impresso
denominado Lembranças Rio 97, diz que “ foi um evento inesquecível que
tornou o Rio Centro pequeno para a “nação” odontológica que lá compareceu com muito interesse e sucesso”. Desse Encontro nasceu a SOARTE,
Sociedade Odontológica de Arte, que ele presidiu.
Foi um dos esteios do trabalho do Dr. Wanderley, na condução dos destinos da AORJ, participando das reuniões e, às vezes, acalmando os ânimos
com seus comentários bem humorados.
Lembro-me bem de sua incontida emoção ao apresentar, em sessão de
gala, sua filha Mônica, que no momento recebia o seu título de Acadêmica
da AORJ.

Era assim o Tompson: humano, gentil e cordato. Ficou muito abalado
com os problemas de saúde e falecimento de sua Gilda, esposa dedicada e
companheira de suas andanças... Não demorou muito para seguir a trilha
que o levou à eternidade...

:: ANÚNCIO

PLANO DE SAÚDE

Comece 2018 contando com a proteção e segurança da
melhor Seguradora de Saúde do País!
Implantamos uma nova apólice com diversos planos com
ampla rede referenciada de médicos, clínicas e hospitais no
Brasil inteiro.
Escolha a melhor opção para você e sua família:
Ideal - Exato - Clássico - Especial - Executivo
E lembre-se “Quem tem SulAmérica está com tudo”
Tel.: (21) 2504-0002 R. 235 (21) 2504-5216
Rua Barão Sertório, 75 - sala 307 - ABO-RJ

www

gfseguro@ig.com.br
galassoefonsecacorretora.com.br

GalassoeFonseca
gfseguro

JORNAL DA ABORJ - Novembro/Dezembro de 2017

9

VISITA ::

Fotos: Afonso Alfaya

Vereador Rafael Aloísio Freitas visita o Presidente da ABO-RJ,
Dr. Ivan do Amaral Pereira

O

Vereador do município do R io de Janeiro Rafael A loísio Freitas
(PMDB) foi à Sede da ABO-RJ – R io Comprido para v isitar o
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amara l Pereira. O encontro
aconteceu no ú ltimo dia 01º de dezembro.
O Vereador Rafael A loísio Freitas, que é cirurgião-dentista, veio à
entidade para agradecer o apoio sempre prestado pelo Presidente da
ABO-RJ, Dr. Ivan do Amara l Pereira e por todos da instituição ao seu
mandato de vereador, o qua l está no seu seg undo seg uido.
Nesta v isita, o Vereador veio conversar e discutir com o Presidente
da ABO-RJ sobre projetos e iniciativas que possam benef iciar a classe
odontológica de um modo gera l. A lém disso, o Vereador Rafael A loísio
Freitas dia logou com o Dr. Ivan do Amara l Pereira sobre projetos de
melhoria do bairro do R io Comprido, a f im de va lorizar a região, onde
f ica loca lizada a Sede da ABO-RJ.

ENCONTRO CIÊNTIFICO ::

Profa. Maria Inês Procaci ministra aula magna no curso de
especialização em Ortodontia – Sede

A

Profa. Maria Inês Procaci ministrou uma au la magna no curso de especia lização em Or todontia – Sede (R io Comprido). O evento que
aconteceu no dia 30 de novembro, na Sede da ABO-RJ, na sa la de Or todontia, e o tema da au la foi: “Or todontia Contemporânea: Mudanças de Paradigmas”.
O evento científ ico contou com a Coordenadora do Curso de Especia lização em Or todontia – ABO-RJ – Sede (R io Comprido), Profa. Débora
Yassuda, e também tivemos as presenças dos professores assistentes do Curso de Especia lização em Or todontia – ABO-RJ – Sede (R io Comprido), Profa. Maria Helena Santiago, Profa. Neusa Costa e Prof. Guilherme Russo, e todos os a lunos do curso.
A Profa. Maria Inês Procaci apresentou em sua au la o passo a passo da evolução e desenvolv imento da Or todontia nos dias de hoje e mostrou
como várias mudanças f izeram com que a especia lidade tivesse um grande crescimento científ ico.
No f ina l da au la magna, todos os a lunos e professores do curso agradeceram à Profa. Maria Inês Procaci pela belíssima apresentação e pela
sua presença na Sede da ABO-RJ.
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Atuação do cirurgião-dentista e do cirurgião
bucomaxilofacial no ambiente hospitalar

A

participação da Odontologia no ambiente hospita lar teve
seu início com a especia lidade de cirurgia bucoma xilofacia l. No entanto, nas últimas três décadas, a Odontologia
tem se inserido cada vez mais nas equipes multidisciplinares e
interdisciplinares dos hospitais, au xiliando o tratamento de pacientes internados permitindo a diminuição do tempo de internação hospita lar e, principa lmente, melhorando a qua lidade de
vida desses pacientes já debilitados.

A Odontologia hospita lar não inclui apenas pacientes com necessidades especiais, inclui paciente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com ou sem ventilação mecanicamente assistida,
pacientes oncológicos em tratamento de quimioterapia e radioterapia que desenvolvem graves mucosites e, muitas vezes, atendimento odontológico para confecção de protetores bucais para
proteção dos tecidos moles evitando infecções oportunistas.
Associado a isso, a cirurgia bucoma xilofacia l ao longo dos

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

anos vem ganhando maior penetração nos hospitais e maior credibilidade e visibilidade. Sabemos que os traumatismos bucomaxilofaciais recebem importância fundamenta l, pois as sequelas
decorrentes das lesões levam uma dif iculdade signif icativa na
reabilitação desses pacientes. Graves infecções dentárias merecem inter venção no ambiente hospita lar pelo cirurgião bucomaxilofacia l para obtenção do pleno sucesso. Não podemos esquecer as patologias que, devido à extensão e ao envolvimento de
estruturas nobres, o atendimento hospita lar é a única opção. 		
No entanto para que a Odontologia possa se inserir cada vez
mais no ambiente hospita lar o cirurgião-dentista deve possuir
treinamento específ ico para esses atendimentos, permitindo a
familiarização com as interações medicamentosas, manipulação
desses pacientes debilitados, preenchimento correto dos prontuários hospita lares e a forma correta de solicitação da internação
hospita lar.
A ABO-RJ possui conjuntamente com a nossa equipe de cirurgia bucoma xilofacia l um curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia
Ora l Avançada, que permite transmitir aos a lunos o conhecimento teórico e a prática através do acompanhamento dos atendimentos que necessitam do ambiente hospita lar.
Para maiores informações sobre o conteúdo e as formas de
inscrição e seleção podem entrar em contato diretamente com a
secretaria da ABO-RJ.
Nós vemos em breve!
Referências Bibliográf icas
Franco, J.B et al. A importância do prontuário odontológico
em unidade de terapia intensiva: recomendações sobre a sua elaboração. Rev. Fac. Univ. Fed Ba hia. 2013;43(3):55-60.
Franco, J.B et al. Mucosites orais: Protocolo clínico independente do uso de laser de bai xa potência. Rev. Fac. Univ. Fed Bahia. 2015;45(1):47-53.
Franco, J.B et al. Quantif ication of bleeding during denta l extraction in patients on dua l antiplatelet therapy. Int j Ora l Ma xillofac Surg (2017).
Artigo escrito pela equipe de professores do Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia Ora l – Sede (R io Comprido) e Sucursa l
Barra da Tijuca: Roberto Prado, Sérgio Gonça lves, Bianca Bravim, Júlio Leite, Thiago Almada e Thais Pimentel.

Publique na
RBO
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INFORME PUBLICITÁRIO - Fabiano Silva, CD e consultor empresarial ::

A Gestão Integrada é aliada da boa Odontologia: não existem
respostas simples para problemas complexos
Por Fabia no Si lva*

U

ma perg unta frequente que escuto de vários CD´s nas consu ltorias e treinamentos que ministro na BWint é se as ferramentas
de gestão são contrárias ao que se espera da boa Odontologia.
Mais especif icamente, se um dentista que utilize ferramentas administrativas em seu consu ltório ou clínica tende a agir de maneira oposta
aos preceitos da prof issão — por exemplo, dedicando menos tempo no
relacionamento com os pacientes ou, supostamente, desumanizando
o tratamento por pensar com “ foco f inanceiro” ou “ fazer marketing”.
Esse receio é compreensível. A d issemi nação do con heci mento sobre gestão empresa ria l se, por u m lado, o tornou acessível a não especia listas, como os CD´s, por out ro, criou a i lusão de fórmu las mág icas pa ra resolver qua lquer problema mercadológ ico e f i na nceiro. O
resu ltado é que, por fa lta de con heci mento especí f ico pa ra d iscernir
o que é releva nte pa ra a prát ica prof issiona l, a lg u ns dent istas acaba m
ut i liz a ndo ferra mentas descontex t ua liz adas pa ra a á rea e, com isso,
acaba m prejud ica ndo, em vez de ajuda r, a gestão de seus empreend imentos. Os prof issiona is passa m a considera r qua lquer ferra menta
gerencia l cont raproducente e i nef ica z . Essa v isão desconsidera que
ex iste u ma g ra nde d i ferença ent re a ferra menta bem aplicada e a ferra menta descontex tua liz ada.
Ten ho a felicidade de ver, após as consu ltorias e t rei na mentos da
BWi nt, colegas muda rem posit iva mente a forma de t raba l ha r e mesmo de en xerga r a prof issão. A gestão ef iciente permite ser ma is produt ivo e t raba l ha r mel hor. A qua lidade supera a qua nt idade, ao cont rá rio da v isão t rad iciona l de mu itos prof issiona is, que acred ita m
que ma is resu ltados vêm apenas de ma is esforço. A questão não está
em se esforça r ma is, mas em se esforça r mel hor, de mel hora r a produt iv idade, que sig ni f ica fa zer ma is com menos (recu rsos f i na nceiros,
tempo ou ded icação).
Tudo é u ma questão de i nteligência na forma de gerencia r u m empreend i mento. Justa mente foi por feedback dos clientes que ut i liz amos o termo “ busi ness w it h i ntel ligence” pa ra a BWi nt. Ma is do que
aprender ferra menta mirabola ntes ou soluções mág icas (que não ex istem), dent istas e clientes de out ras á reas aponta m o g ra nde d i feren-

12

JORNAL DA ABORJ - Novembro/Dezembro de 2017

cia l da nossa consu ltoria na capacitação pa ra se en xerga r de ma neira
d i ferente e ma is prát ica as at iv idades prof issiona is e a ad mi nist ração
de clí nicas e consu ltórios.
A ma ior produt iv idade gerada pelo con heci mento gerencia l contex t ua liz ado pa ra a Odontolog ia — com base cient í f ica e com cred ibi lidade e recon heci mento ta mbém fora da á rea de Saúde — permite,
por exemplo, que os prof issiona is ten ha m ma ior atenção a cada paciente e ot i mizem o tempo pa ra as at iv idades d iá rias.
O esforço necessá rio pa ra u m dent ista ut i liz a r as ferra mentas de
Gestão Est ratég ica Integ rada depende basica mente da muda nça no
modelo menta l (mind set) pa ra repensa r seu modelo de negócios. É
preciso ol ha r pa ra fora da cadeira, saber que ad mi nist ra r u m consu ltório começa da por ta pa ra fora, ol ha ndo o a mbiente gera l. Ser mel hor i nformado, por exemplo, sobre economia pa ra entender de que
ma neira ela a feta as ações e projetos, como compra r u m equ ipa mento
de a lto va lor ou i nvest ir em u ma clí nica.
Sem orientação adequada, f ica d i f íci l pa ra u m dent ista fa zer a ligação ent re as duas coisas. Já escutei, de ma is de u m colega, perg u ntas
do t ipo “como a redução da ta xa Selic va i a feta r o meu consu ltório?”.
A resposta está no prof issiona l se capacita r no assu nto, se t rata de
u ma ciência, mág ica só ex iste em f i l mes. Ni ng uém aprende economia
- ou Odontolog ia - por osmose. O prof issiona l deve i nvest ir, i nclu i ndo tempo, pa ra se capacita r nessa á rea. A solução não ca i do céu.
A Gestão Est ratég ica Integ rada é u ma ciência e, se aplicada por
quem tem con heci mento e cred ibi lidade, pode ser u ma g ra nde a liada
do bom prof issiona l de Odontolog ia. Por ser u ma ciência de fora da
á rea de Saúde, é preciso que os dent istas, em pri meiro luga r, recon heça m que precisa m se capacita r no assu nto e faça m os i nvest i mentos
necessá rios tem termos de tempo e recu rsos. Ni ng uém conseg uem resu ltados d i ferentes (e mel hores) qua ndo se pensa da mesma ma neira e
fa z as mesmas coisas. Não ex istem respostas si mples pa ra problemas
complexos
* Impla ntodont ista, professor de Educação E xecut iva e MBAs nas
pri ncipa is i nst it u ições brasi leiras, sócio da BWi nt – Consu ltoria e
Trei na mento, bw i nt.com.br e contato@bw i nt.com.br

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 PRÓTESE – SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Vinicius Silva e equipe / PERÍODO DO CURSO: outubro de 2017 até setembro de 2019 / HORÁRIO: quintas-feiras, das
08h às 18h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 24 cheques de R$ 1.300,00 (+ Seg. Resp. Civil);
Não Associado – 24 cheques de R$ 1.400,00 (+ Seg. Resp. Civil) / INSCRIÇÕES: INSCRIÇÕES ABERTAS - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

APERFEIÇOAMENTO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS INTEGRADOS – ODONTOLOGIA ESTÉTICA - SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Cheung Ka Fai e equipe / PERÍODO DO CURSO: outubro de 2017 até setembro de 2018 / HORÁRIO: sábados, das 09h às
16h (quinzenal) / Nº DE VAGAS: 30 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 10 cheques de R$ 1.080,00 (+ Seg. Resp.
Civil); Não Associado – 10 cheques de R$ 1.200,00 (+ Seg. Resp. Civil) / INSCRIÇÕES: ABERTAS - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

JORNAL DA ABORJ - Novembro/Dezembro de 2017

13

II JORNADA ACADÊMICA UVA ::

A

ABO-RJ sedia a II Mostra de Odontologia Acadêmica

ABO-RJ sediou a II Mostra de Odontologia Acadêmica. O evento científico
aconteceu nos dias 28 e 29 de outubro, no Auditório Nobre, da Sede da
ABO-RJ, e contou com um público em torno de 200 acadêmicos de Odontologia de diversas universidades e faculdades cariocas e fluminenses. O encontro foi organizado por um grupo de acadêmicos de Odontologia da Universidade
Veiga de Almeida (UVA) e presidido e coordenado pelo acadêmico Rafael Nunes,
aluno do 5º período da UVA, que foi o Presidente da Comissão Organizadora do
Evento.
O evento científico abordou diversos temas da Odontologia como: Estética,
Toxina Botulínica, Estomatologia, Bichectomia, Cirurgia Oral, Odontologia Hospitalar, Laser, Administração e Finanças, fotografia odontológica, entre outros
temas de suma importância para os futuros CDs. O encontro técnico-científico
recebeu professores de renome que ministraram aulas com temas de grande relevância para os acadêmicos, que foram: Profa. Danielly Corrêa (Soluções Estéticas
em Odontologia), Profa. Angela Dias (A Utilização da Toxina Botulínica no Sorriso Gengival), Profa. Bruna Picciani (Diagnóstico e Manejo Clínico das Principais
Lesões Orais), Prof. Felipe Miguel Saliba (A Odontologia do Século XXI), Prof.
Fernando Fadel Filho (Bichectomia na Harmonização Facial), Prof. Walter Arthur
Valente (Controle de Dor e Inflamação na Cirurgia Oral), Profa. Bartira Volschan
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(Técnica Minimamente Invasiva com Emprego da Terapia Pulpar Indireta), Prof.
Roberto Elias (Odontologia Hospitalar), Profa. Flávia Naylor (O Emprego da Laserterapia na Odontologia) e Prof. Cheung Ka Fai (Planejamento de Carreira e
Finanças do Consultório).
Exposição comercial e concurso de painéis
Neste ano, a II Mostra de Odontologia Acadêmica, em relação à primeira, que
foi realizada na Sede da ABO-RJ, em novembro de 2016, ganhou mais um dia de
atividades científicas e teve uma pequena feira comercial com a presença de diversas empresas como: GSK, Curaprox e entre outras. Além da exposição comercial, o
evento teve um pequeno concurso de painéis científicos. Concorreram cinco painéis e a comissão de científica de professores deu a vitória ao painel da acadêmica Andressa Ledermann Pomeroy (5º período), com orientação do Prof. Eduardo
Murad Villoria, todos da Universidade Veiga de Almeida (UVA).
Ao final, o Presidente da Comissão Organizadora do Evento, o acadêmico Rafael Nunes sorteou diversos brindes oferecidos pela empresas parceiras e apoiadoras do encontro técnico-científico. Além disso, Rafael Nunes agradeceu a presença
de todos os acadêmicos presentes e professores e parabenizou o Presidente da ABO
-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, pelo apoio que a entidade dá ao evento acadêmico.

Fotos: Afonso Alfaya

POSSE

Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, participa da posse do
Dr. Paulo Murilo da Fontoura e do Dr. Placidino Brigagão como membros
da Academia Brasileira de Belas Artes

N

o último dia 22 de novembro, o Diretor Financeiro da ABO-RJ, Dr. Paulo
Murilo da Fontoura, e o Ex-Presidente da Academia Brasileira de Odontologia (AcBO), Dr. Placidino Brigagão, tomaram posse como membros
Honoris Causa da Academia Brasileira de Belas Artes (ABBA). O evento aconteceu no Salão Nobre do Hotel Hilton (Ex-Méridien), em Copacabana e contou
com a participação de um público de mais de 200 pessoas, entre acadêmicos,
convidados, membros, juntamente com seus familiares, e membros da imprensa. Outro destaque importante na cerimônia de posse dos novos membros da
academia foi a presença do CD, artista, escritor e acadêmico da ABBA Dr. Farid
Zacharias.
A cerimônia de posse foi comandada pela Presidente da ABBA, a médica e
artista plástica Dra. Vera Gonzalez e teve como mestre de cerimônias o DiretorSecretário da ABBA, o Sr. Jorge Luiz Calfo. Os dois acadêmicos coordenaram e
cerimônia de posse dos novos acadêmicos, a qual foi bastante emocionante.
ABO-RJ em destaque e posse

A Presidente da ABBA, a Dra. Vera Gonzalez, que sempre admirou a ABO-RJ
pelo destaque com que a entidade sempre prestigiou as belas artes e os artistas

em geral, convidou para participar da mesa de abertura dos trabalhos o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, para que ele pudesse prestigiar os
novos membros integrantes da ABBA.
Além do Dr. Paulo Murilo da Fontoura e do Dr. Placidino Brigagão (membros
Honoris Causa), outros oito novos membros foram empossados nesta mesma
cerimônia. Foram eles(as): Dyandreia Portugal (Honoris Causa), Giseli D’Ajuz
Silva (Cadeira 05), Humberto Camargo (Cadeira 06), Maria Alice Antunes (Cadeira 09), Mauro Franco (Honoris Causa), Regina Nobre (Honoris Causa), Siberia Sperle (Cadeira 19) e Weissmar Laurence de Jesus (Cadeira 20).
Antes do término da cerimônia de posse dos novos membros, a Presidente
da ABBA, Dra. Vera Gonzalez, homenageou dois membros da ABBA, que foram
os acadêmicos Cláudio Aun e Hibelbrando Lima, que receberam como tributo a
elevação de grau dentro da academia nas cadeiras em que ocupam.
Ao final da cerimônia, todos os membros da ABBA, familiares e convidados
puderam comemorar este brilhante acontecimento com um jantar de confraternização no restaurante do Hotel Hilton. A ABO-RJ se sente bastante lisonjeada
pelo carinho e respeito que a ABBA tem com a classe odontológica e com a nossa
entidade.
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COMEMORAÇÃO ::

A

Turma Pedro Paulo Penido da UFF comemora aniversário
de 50 anos de formatura na ABO-RJ

Turma Pedro Paulo Penido da Universidade Federal Fluminense (UFF) do
ano de 1967 comemorou o aniversário de 50 anos de formatura no Salão
de Festas da Sede da ABO-RJ – Rio Comprido. O evento festivo aconteceu
no último dia 25 de novembro e reuniu mais de 120 pessoas, entre formandos da
turma, com seus familiares, professores da época e convidados.
Todo ano em novembro, a Turma Pedro Paulo Penido realiza a comemoração
de aniversário de formatura e a coordenação deste evento fica a cargo do Ex-Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan Loureiro, integrante desta turma, juntamente com
demais colegas.

Solenidade
Antes do início do evento festivo no Salão de Festas, a turma realizou uma solenidade de abertura, que foi realizada no Auditório 02 – Sede da ABO-RJ, que
reuniu integrantes da turma e seus familiares e contou com a participação de um
dos professores desta turma, o Diretor do Museu de Odontologia Salles Cunha
(MOSC) da ABO-RJ, Dr. Thales de Magalhães.
A solenidade magna foi comandada pelos Drs. Ivan Loureiro, Edson Lopes, José
Anselmo Cícero de Sá, entre outros formandos da época. Nesse evento, muitos
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alunos foram chamados à frente para receber homenagens e relatar fatos da turma.
A história dos formandos foi relembrada através de cartas, fotos e depoimentos,
mostrando como foi à trajetória de sucesso desta turma da UFF de 1967, que se
destacou muito dentro da Universidade Federal Fluminense. Ao final da solenidade, o Dr. Ivan Loureiro exibiu uma videomontagem com diversas fotos tiradas
pelos alunos durante a trajetória na universidade, o que emocionou a todos.
Festividade
Após a solenidade que comoveu a todos, os formandos, juntamente com seus
familiares e demais convidados, se dirigiram para o Salão de Festas para celebrar
a união, a alegria e a perseverança da turma com uma brilhante confraternização.
Na festividade, os formandos se juntaram e relembraram os velhos tempos, formando um grupo de samba e cantando a todos os presentes. Assim, todos tiraram
fotos de recordação, conversaram e relembraram várias passagens daquela época
quando estavam na universidade.
Ao final da festividade, a Turma Pedro Paulo Penido tirou a foto de recordação
com todos os formandos presentes, celebrando assim mais um aniversário de sucesso em grande estilo.

:: HOMENAGEM
:: LANÇAMTO

Foto: Afonso Alfaya

Turma Pedro Paulo Penido - UFF - 1967 homenageia o
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira

A

Turma Pedro Pau lo Penido – UFF – 1967 homenageou no ú ltimo dia 27 de novembro, na
Sede da ABO-RJ, o Presidente da ABO-RJ, Dr.
Ivan do Amara l Pereira, pelo enorme apoio e carinho
com que a ABO-RJ teve com o aniversário de 50 anos
de formatura dos a lunos da turma, que aconteceu no
dia 25 de novembro.
Um dos líderes da Turma Pedro Pau lo Penido – UFF
– 1967 e Ex-Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan Loureiro,
que foi um dos coordenadores deste encontro festivo,
entregou o tributo, uma placa metá lica, ao Dr. Ivan do
Amara l Pereira, agradecendo o apoio prestado por ele
ao evento.

:: ANÚNCIO
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Fotos: Afonso Alfaya

Dr. Ivan do Amaral Pereira é reeleito Presidente da ABO-RJ
para o triênio 2018-2021

O

Dr. Ivan do Amaral Pereira foi reeleito Presidente da ABO-RJ para o triênio
2018-2021. O Dr. Ivan do Amaral Pereira encabeçou a Chapa 01 – COEX
(Conselho Executivo), a qual foi aclamada vitoriosa pela maioria absoluta
de votos. As Eleições da ABO-RJ que aconteceram no dia 27 de novembro na Sede
da ABO-RJ (Rio Comprido) e na Sucursal Barra da Tijuca tiveram uma grande
participação de associados comparecendo às seções eleitorais e votando, exercendo
o seu direito. Além do COEX, as eleições tiveram outras duas chapas únicas para
o Conselho Deliberativo (CODE) e Fiscal (COFI), as chapas 01 desses respectivos
conselhos foram declaradas vitoriosas, também, por maioria absoluta dos votos.
O pleito eleitoral, que aconteceu das 08 às 19h na Sede da ABO-RJ e das 08 às
18h na Sucursal Barra da Tijuca, teve como Presidente da Comissão Eleitoral o
Ex-Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan Loureiro. Além dele, o a eleição teve como
Presidentes de mesa o Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri (Sede da
ABO-RJ) e o membro do CODE/ABO-RJ Dr. Gilberto Xavier de Brito (Sucursal
Barra da Tijuca). O pleito eleitoral aconteceu de maneira bastante pacífica e não
teve nenhum tipo de transtorno nos dois locais de votação.
Posse
As chapas eleitas para o COEX, COFI e CODE tomarão posse no dia 23 de março, em solenidade que acontecerá na Sede da ABO-RJ, quando a Chapa 01 – COEX,
encabeçada pelo Presidente reeleito da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, apresentará formalmente os seus diretores de departamento. Além disso, nesta mesma
cerimônia serão empossados, também, os membros titulares e suplentes do CODE
e COFI. Todos os membros empossados para dirigir os respectivos conselhos da
instituição dirigirão a entidade até março de 2021.
Desejamos ao Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, a todos os
demais membros do COEX, CODE e COFI eleitos bastante sorte e uma administração profícua. Veja abaixo desta matéria os membros eleitos neste pleito eleitoral.
CONSELHO EXECUTIVO (COEX)
CHAPA “TRADIÇÃO E DESENVOLVIMENTO”
Ivan do Amaral Pereira
Presidente - Mat. 1803105-6
Sergio Ricardo da Silva Santos			
1º Vice-Presidente - Mat. 1802574-9
Paulo Murilo Oliveira da Fontoura
2º Vice-Presidente - Mat. 1803096-3

CONSELHO DELIBERATIVO (CODE)
CHAPA “PROGRESSO E DINAMISMO”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rogério Bastos Ferraz - Mat. 1803536-1
José Alonso Lisboa dos Santos - Mat. 1801912-9
Renato Barbosa Firmo - Mat. 1803575-2
Jose Carlos Barbosa de Sousa Nascimento - Mat. 1803048-3
Vanessa Maria de Souza e Silva - Mat. 1802510-2
Roberto Prado - Mat. 1802993-1
Alexander Rudolf Hohn - Mat. 1802866-7
Gilberto Damião Xavier de Brito - Mat. 1802941-8
Paulo Riff - Mat. 1802760-1

SUPLENTES
10. Bruna Michalski dos Santos - Mat. 1801263-9
11. Marcio Souza Reis - Mat. 1801948-0
12. Bruna Bernini Lind - Mat. 1801265-5
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CONSELHO FISCAL (COFI)
CHAPA “RESPONSABILIDADE E DEDICAÇÃO”
CONSELHO FISCAL:
1. Gilmar Pereira Ribeiro - Mat. 1802367-3
2. Celso Antonio Senna da Silva - Mat. 1803016-5
3. Tania Raquel da Cruz Assunção - Mat. 1801977-3
SUPLENTES:
1. Leandro Fernandes Rego de Souza Xavier - Mat. 1804318-6
2. Luiz Fernando Martins de Araújo - Mat. 1802989-2
3. Fernando Cosme Leal da Silva - Mat. 1804276-7

Fotos: Afonso Alfaya

:: ELEIÇÃO ABO-RJ 2018-2021
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

O FUTEBOL E A EDUCAÇÃO
O f utebol traz benefícios aos jovens que a ele se dedicam seja com objetivos de se tornarem craques ou para, apenas,
prazer no desenvolv imento físico. O impor tante é que na prática, a lém do for ta lecimento físico, sejam enfatizados a
mora l e o psicológico, traba lhando va lores que envolvem a educação retratada na v ida cotidiana de seu praticante. A
educação mostra o va lor competitivo e prepara para a a legria da v itória e a compreensão da derrota. O f utebol é considerado espetáculo épico, como dizia Mario Rodrigues Filho (1908-1966) que lhe deu esta designação. Também Nelson
Rodrigues, seu irmão, escritor e jorna lista notável, ena lteceu, em crônicas memoráveis, o signif icado do f utebol-ar te.
Mario Filho era rubro-negro e Nelson Rodrigues, tricolor.
Se o clamor é para uma “educação padrão FIFA”, clame-se por uma educação de qua lidade pautada pela competência, honestidade, disciplina
e método.
Tais condições signif icam o descor tinar da eliminação de vários entraves que existem nos fatores educacionais, para superar os desaf ios das
demandas existentes no contexto histórico e estrutura l do nosso país.
O mundo contemporâneo clama por uma educação na qua l se incorpore novas tecnologias, temas de cidadania que for ta leçam o sentido de
ser brasileiro.
A educação acelera o desenvolv imento. Está ligada intrinsecamente à formação do próprio indiv íduo. Como indicou Paulo Freire, “ é o caminho único para a transformação da sociedade”. Ela deve garantir o bem-estar e melhor modo de v ida a todos os cidadãos e não só de uma
minoria.
Assim, podemos dizer que a felicidade é atingida através da educação e como ativ idade da a lma completa-se pela excelência que é o resultado
do saber pensar proporcionado pelo ensino desenvolvendo as capacidades intelectuais do ser humano.
A educação tanto espor tiva quanto a tudo que representa leva a temas de equidade socia l, par ticipação política, empreendimento, cooperação,
respeito e cultura do diá logo que leva ao consenso substituindo o termo PAZ por ACOR DO que a ela leva.
O resultado da Copa Mundia l de 2014 nos dei xa lições de solidariedade baseada na educação primorosa caracterizada pela solidariedade,
método, bem-estar e qua lidade de v ida.
A ODONTOLOGIA está no contexto do f utebol integrando a Comissão Médica da CBF e se ocupa dos cuidados necessários às arcadas dentárias e demais componentes anatômicos da cav idade ora l dos jogadores.
Todas as emoções de v itórias e derrotas motivaram a legrias e lágrimas. Mostraram também entendimento, compreensão e aceitação entre
competidores v indos de suas origens. A mais signif icativa lição é que os jovens nunca sejam usados para guerras fratricidas, mas que suas inteligências expressadas pelos pés ou por qua lquer órgão do corpo sejam empregadas para o entendimento entre os povos, hoje e sempre, objetivando
o acordo que leva à PAZ entre as nações.
Beleza, competência, solidariedade e compreensão foram o que v imos provenientes do preparo metódico, físico e intelectua l, com a constância necessária.
A educação é a TAÇA DOUR ADA que todos os povos devem cultivar, necessariamente atento a ela o nosso amado Brasil.

A DECADÊNCIA DOS ÍDOLOS
O período atual da vida
Tem aspectos mais serenos do que fatais,
Embora na inquietação social
Esteja presente o demônio do dinheiro, locado no proveito pessoal.
A maldade existe,
O interesse individual perdura,
Mas não há violência,
Exceção às avessas.
Ídolos inexistem,
Mas desconfiança profunda
No que se chama honestidade,
Que não se vê nas fisionomias públicas que se destacam.
Onde está o conceito da verdade?
É uma antiga linguagem quase extinta!
Senão um constrangimento de agudo olhar...
PLACIDINO GUERRIERI BRIGAGÃO
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Q u e os d e sa fi os d o p róx i m o a n o
se t ra n sform e m e m op ort u n i d a d e s
d e c re sc i m e n t o e re a l i za ç õe s.
De se ja m os qu e o a n o n ov o se ja
re p l e t o d e v i t óri a s e a l e gri a s.
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

O

Fotos: Afonso Alfaya

DACom/ABO-RJ participa de ação social para
crianças na quadra da Escola de Samba Portela

DACom/ABO-RJ par ticipou no ú ltimo dia 15 de outubro do evento em comemoração ao Dia das Crianças, na quadra da Escola de Samba
Por tela, em Madureira. O DACom/ABO-RJ deu apoio nos atendimentos odontológicos às crianças presentes, de fai xa etária entre 02 e
13 anos. A lém de atendimento odontológico, o evento teve muitas brincadeiras e distribuição de brindes para as crianças, celebrando
o “ dia dos bai x inhos”.
O evento contou com a par ticipação do Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, e de toda a equipe odontológica de voluntários do
depar tamento. A ativ idade socia l e festiva atendeu mais de 400 crianças, onde a equipe do DACom/ABO-RJ deu orientações sobre técnicas de
escovação e como rea lizar uma higiene buca l satisfatória.
Na quadra da Escola de Samba Por tela ex iste um consu ltório odontológico onde os integrantes da escola e seus familiares são atendidos pela
CD Dra. Hellen Mar y, que coordena a ativ idade odontológica na escola de samba.
A ABO-RJ e o DACom/ABO-RJ parabenizam a Por tela pela festiv idade socia l e também por va lorizar a Odontologia.
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

52º Concurso Criança Sorriso/2017: muita
alegria, diversão e cuidado com os dentes

O

52º Concurso Criança Sorriso/2017 foi um evento pra lá de especial este ano, pois teve a
participação de novos parceiros e muitas novidades dentro do evento. O evento aconteceu
no dia 26 de outubro, na Escola Nacional de Circo, e recebeu muitas crianças de colégios
e creches municipais e de diversas instituições associativas e filantrópicas. O Concurso Criança
Sorriso tem como objetivo aliar a diversão à prevenção da cárie infantil. Desta forma, o concurso
incentiva os jovens a cuidarem mais de sua própria saúde bucal. Esse estímulo, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida e saúde às crianças, também pode resultar em conquista de
brindes, pois o evento premia com diversos brindes todas as crianças que estejam em dia com a sua
saúde bucal.
O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, esteve presente no evento prestigiando
a ação social que todo ano o DACom/ABO-RJ organiza no mês das crianças (outubro), em prol do
combate à cárie infantil. Além disso, estavam presentes todos os membros da equipe do DACom
ABO-RJ, que mostravam aos jovens como realizar a escovação de forma correta, aliando-a ao uso
do fio dental e também deram dicas de alimentação, mostrando que alguns alimentos ingeridos
continuamente podem prejudicar a saúde bucal.
Esse ano, o 52º Concurso Criança Sorriso/2017 teve como parceiros: a Galasso e Fonseca Corretora de Seguros, SulAmérica, ONG Favela Mundo, Rádiocentro – Clínica Radiológica, Colgate, Escola Nacional de Circo, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (equipe de Odontologia), da Guarda Municipal (1º IGM – Centro) e do 4º Batalhão de Polícia Militar (São Cristóvão).
Diversão, escovação e premiação
O concurso Criança Sorriso/2017, como de praxe em todos os anos, fez duas premiações, uma na
categoria desenho (11º Concurso de Desenho – Criança Sorriso), em que os jovens tinham que fazer
um desenho com o tema livre. Esta categoria foi dividida em quatro faixas etárias; de 03 a 05 anos;
de 06 a 08 anos; de 09 a 12 anos; e de 13 a 15 anos. A categoria Criança Sorriso (saúde bucal), em que
os jovens tinham que apresentar uma perfeita saúde bucal, foi dividida em três faixas etárias; de 03
a 05 anos; de 06 a 10 anos; e de 11 a 12 anos.
Todas as crianças que chegavam ao evento recebiam um kit de higiene bucal e se dirigiam ao
escovódromo, onde seguem as orientações das(os) ASBs e acadêmicas(os) de Odontologia de como
realizar uma correta e eficiente escovação. Após a higiene bucal, elas eram encaminhadas aos CDs
para realizarem os exames bucais, assim os CDs voluntários presentes no evento avaliavam jovem
por jovem para ver como está a saúde bucal de todas as crianças. Nesta triagem, os CDs fazem a
avaliação de quais crianças poderão ser a Criança Sorriso 2017, em suas respectivas categorias.
Após a escovação e o exame bucal, as crianças estavam liberadas para curtir todas as brincadeiras lúdicas, voltadas à saúde bucal, que foram criadas no evento: amarelinha, jogo dos dados

e jogo do certo e errado. Todas essas recreações eram supervisionadas por ASBs e acadêmicas de
Odontologia, já que os jogos informativos, além de divertir e entreter os jovens, tinham como objetivo mostrar a importância da saúde bucal infantil. O evento teve, também, a equipe de pintura de
tatuagens de tinta à base de água que enfeitaram a pele dos jovens com diversos desenhos.
Antes do anúncio da premiação, a Escola Nacional de Circo, como todo ano, fez uma apresentação circense de diversos espetáculos, que foram apresentados por professores e alunos da Escola.
Após a apresentação circense, o Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, e toda a sua
equipe de assistentes subiram ao picadeiro para anunciar os grandes vencedores do 52º Criança
Sorriso/2017, nas categorias desenho e Criança Sorriso. Os premiados na categoria desenho receberam medalha, diploma e um brinquedo como prêmio. Já na categoria Criança Sorriso, os terceiros e
segundos colocados receberam medalha, diploma, um brinquedo como brinde e os três vencedores
do concurso, que não apresentaram nenhum tipo de cárie em seus dentes, foram agraciados com
diploma, medalha, um brinquedo como prêmio, e também receberam das mãos dos organizadores
do concurso o Troféu Criança Sorriso/2017.
Ao final do evento, todas as crianças participantes ganharam um kit lanche e puderam sair do
evento com muitas dicas de saúde bucal e felizes, pois puderam se divertir bastante. Veja os nomes
das crianças premiadas em suas respectivas categorias no site da ABO-RJ: (www.aborj.org.br). No
ano que vem, o DACom/ABO-RJ promete muitas outras novidades para o 53º Criança Sorriso/2018.
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

O

Fotos: Afonso Alfaya

DACom/ABO-RJ realiza o 129º Curso de Formação
de Agente Multiplicador de Saúde
DACom/ABO-RJ rea lizou nos dias 11 de novembro e 02 de dezembro o 129 º Curso de Formação de Agente Mu ltiplicador de
Saúde. A ativ idade aconteceu na Sede da ABO-RJ e teve a presença em torno de 20 a lunos. 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

au las aos inscritos.
O Curso de Formação de Agente Mu ltiplicador de Saúde v isa habilitar prof issionais para traba lharem em áreas carentes dos municípios atuando na prevenção de doenças, epidemias, dando orientações para melhoria da saúde buca l da popu lação em gera l, entre outras ações de suma
impor tância para a saúde de todos em gera l.
Este curso é div idido em dois dias. No primeiro dia os a lunos têm au las teóricas com os professores e no seg undo dia apresentam traba lhos
práticos e teóricos demonstrando o entendimento dos ensinamentos passados.
Em 2018, o DACom/ABO-RJ irá rea lizar 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 opor tunidade.
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

DACom/ABO-RJ realiza ação social em prol de
crianças com a apoio Dr. Mariano Craveiro

O

DACom/ABO-RJ realizou uma ação social no bairro Jardim Gramacho,
em Duque de Caxias, em prol de crianças de 02 a 12. O evento aconteceu
no dia 16 de dezembro e foi organizado e coordenado pelo Dr. Mariano
Craveiro, CD da Odontoclínica de Aeronáutica Santos-Dumont. A campanha social contou com a participação também de acadêmicos de Odontologia e dos CDs
e ASBs da Odontoclínica de Aeronáutica Santos-Dumont, que realizavam os atendimentos odontológicos e auxiliavam os mesmos, respectivamente.
A ação social promoveu instrução de higiene oral, profilaxia e aplicação de flúor.
O evento atendeu mais de 150 crianças desta região, que receberam dicas de cuidados com a saúde bucal, de como se prevenir das cáries e doenças periodontais.
O Coordenador desta ação social, Dr. Mariano Craveiro, ressaltou a importância deste tipo de ação em áreas carentes do nosso Estado: “Esta ação é importante para levarmos às crianças carentes a parte educacional em higiene oral, principal foco das Políticas Públicas de Saúde.”
Além do DACom/ABO-RJ e da Odontoclínica de Aeronáutica Santos-Dumont,
o evento social teve o apoio e participação do Curso Preparatório APRIMORE,
que ajudou muito, também, na realização da ação social.
“Venho externar os meus sinceros agradecimentos ao Depar tamento de Ativ idades Comunitárias da ABO-RJ (DACom/ABO-RJ),
em especia l ao Diretor desse Depar tamento – Dr. Celson Couri – e
a sua secretária – Andréia Mar tins – que muito contribuíram para
o sucesso da Ação Socia l focada em Campanha de Saúde Buca l, a
qua l foi rea lizada no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de
Ca xias, no dia 16 de dezembro do v igente ano. Va le destacar que,
como forma de agradecimento, a imagem desta respeitada instituição foi e será associada aos próximos eventos, aos quais desde o
presente momento coloco-me à disposição para rea lizarmos juntos. Cordia l abraço!”
Dr. Mariano Craveiro - CRO/RJ 40.540
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho

E-Social - Informações Importantes

C

omo é do conhecimento de todos, muitas novidades aconteceram
e acontecerão no quesito fiscal, previdenciário e trabalhista, entre eles: Simples Nacional, reforma trabalhista e o e-social. Muito
temos visto nos noticiários sobre a reforma trabalhista e previdenciária.
Acontece que não menos importante, pouco noticiado e de extremo controle está o e-social. Por diversas vezes teve sua fase de implantação prorrogada, mas, pelo que estamos acompanhando, em julho de 2018 ele vai
mesmo se tornar realidade.
Ele não só vai trazer o benefício de uma gestão completa, redução de
diversas declarações (reduzindo as chances de erros cadastrais), mas também funcionará como um fiscal on-line.
Muitas vezes o profissional, ao admitir um empregado, vê a folha de
pagamento como a única obrigação com seu empregado. E a má gestão
desse controle, que vinha à tona no desligamento do empregado, agora
ocorrerá desde a admissão, podendo trazer grandes prejuízos financeiros
ao empregador.
Para facilitar a vida do empregador, vamos mostrar um resumo com os
mais importantes controles que devem ser seguidos para evitar multas e
prejuízos financeiros:
a) Admissão e documentos pessoais – O empregador deve arquivar os
principais documentos do empregado. Em caso de casamento, divórcio,
nascimento de filho ou mudança de endereço, o mesmo deve ser comunicado ao contador. Além disso, atualize o “dossiê” do empregado, que
deverá conter todos os documentos pessoais sempre atualizados, exames
médicos, afastamentos (se for o caso), documentos gerados na admissão
até seu desligamento.
b) O empregado que for admitido sem ser registrado na data correta, o
empresário será penalizado com multa on-line.
c) Exames de saúde – Além dos exames admissionais e demissionais,
que são os mais conhecidos, existem o PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais) e o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional), que são exigidos por lei e na maioria das vezes ignorados
pelo empregador. Agora com o e-social a não apresentação dos exames
anuais periódicos, PPRA e PCMSO resultará em multas altas, e por empregado.
d) Vale-transporte – O vale-transporte é um processo administrativo,
que deverá ser administrado pelo empregador, pois só o mesmo tem o
controle dos dias que o empregado vai trabalhar, suas folgas ou se ele não
irá em um determinado dia do mês. A obtenção do cartão e as recargas
mensais são realizadas diretamente pelo site da Fetranspor, e o desconto
no contracheque do empregado será o valor utilizado ou 6% do salário,
das duas opções a de menor valor. Lembrando que não é permitido fornecimento do transporte em espécie.
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e) Férias – Todo negócio deverá possuir um planejamento de férias
anual (de preferência no início do ano), para que possa comunicar ao contador previamente e se preparar para a ausência do empregado em determinado período. Em caso de férias após o período concessivo (período
de direito a férias do trabalhador), a mesma deverá ser paga em dobro ao
empregado.
f ) Folha de Ponto, horas extras e banco de horas – Muitas vezes há
necessidade do trabalhador exceder a carga horária contratada, então, se
o empregado trabalhar sob hora extra, é obrigatório o pagamento da mesma. E para o controle dessas horas, o meio legal e comprobatório é a folha
de ponto, que só é obrigatória para estabelecimentos com mais de 10 empregados, com controles diários de entradas e saídas, e deve ser assinada
tanto pelo empregador quanto pelo empregado. Com base nesse registro,
o contador vai apurar as horas extras/descontos e lançar no contracheque
do empregado. Orientamos que tendo ou não hora extra faça o controle de
ponto e envie ao seu contador em tempo hábil.
Lembrando que a hora extra feita no mês deverá ser apurada e lançada
na folha de pagamento do mesmo mês.
g) Demais benefícios – Muitas vezes o empregador deseja fornecer benefícios extras ao seu empregado, mas, para evitar problemas futuros, é necessário seguir algumas regras.
O plano de saúde é um benefício que só é possível ser fornecido se o empregador for pessoa jurídica. No caso de desconto do empregado (do valor
integral ou coparticipação), o mesmo deve ser acordado com ele, e a empresa deverá seguir algumas regras em caso de demissão. Verifique todo o
contrato junto ao plano de saúde antes de fechar o negócio.
Outro benefício muito comum é o vale-alimentação e/ou vale-refeição.
O empregador não tem obrigatoriedade de fornecê-los, assim como ocorre
com o vale-transporte (salvo quando a convenção coletiva assim determinar), mas, caso forneça por liberalidade, não pode fazê-lo em espécie. O
desconto referente a este benefício para o empregado, poderá ser de até
20% do valor fornecido.
Lembrando que o empregador deverá estar corretamente legalizado e
dados cadastrais atualizados, bem como do empregado, como nome, endereço e telefones, para que assim evite divergências cadastrais.
Aproveitamos para desejar a todos um feliz Natal, um ano-novo com muita saúde, paz e perspectiva de mudança. Um bom
momento para aproveitar e começar a mudança em nós mesmo e na gestão dos nossos negócios. Feliz Natal e um ótimo 2018!
Escritores: Eduardo Braune e Wallace Carvalho
Contatos: coluna@folhavirtual.com
www.folhavirtual.com :: facebook.com/folhavirtual

Fotos: Afonso Alfaya

:: SELEÇÃO PARA
:: LANÇAMTO
ESTÁGIO

COIC ABO-RJ realiza seleção
de novos estagiários

O

Centro de Odontologia Integrada e Comunitária (COIC
ABO-RJ) – Dr. Aércio Teixeira de Carvalho realizou no último
dia 03 de dezembro o seu processo seletivo, através de prova,
para contratação de novos estagiários para o primeiro semestre de 2018.
Participaram da seleção 114 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 ainda neste mês de dezembro, em sua 2ª etapa,
selecionou 24 candidatos, que já começaram a trabalhar no início de
fevereiro de 2018 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. Guilherme Russo.
Vale ressaltar que todos os participantes que não forem chamados em
janeiro/2018 entrarão no cadastro de reserva, e devem manter seus dados atualizados junto ao COIC ABO-RJ, pois novas vagas podem surgir
no decorrer do ano de 2018. Para manter seus dados atualizados, basta
entrar em contato através do e-mail coic@aborj.org.br ou pelo telefone
(21) 2293-3017.

:: ANÚNCIOS
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:: MARKETING

Marcia Nana

Busque um ano-novo diferente

F

im de ano, hora de ava liar os resu ltados do
ano que termina e planejar as ações para o
ano que está iniciando.
Como foi o resu ltado de sua clínica em 2017?
Ruim? Péssimo? Estável? Bom?
Ta lvez mesmo diante de toda a crise política
e econômica você, dentista, possa asseg urar que 2017 foi um ano positivo para sua clínica. Mas se não foi bem assim, não é motivo de
desespero.
A lg uns ajustes na rotina de traba lho e a lg umas inovações podem ser
a solução que sua clínica tanto precisa.
Lembram-se da aná lise SWOT? Esta é uma ótima época para aplicá
-la, assim você terá a rea l situação de como está seu consu ltório.
Ava liando o que foi positivo em relação a captação de pacientes,
f idelização e renovação dos clientes. Sim a renovação deve fazer par te
da rotina, a cada dia um número maior de pessoas precisa conhecer
seus ser v iços e f icar satisfeito com o que sua clínica oferece.
Lembrem-se que o grande erro do marketing é a acomodação, quando você acredita ser autossuf iciente e então o próx imo passo, infelizmente, passa a ser o declínio.
Conhecer sua rea lidade, suas dif icu ldades e seu público é o melhor

caminho para criar um planejamento ef iciente.
Ta lvez o que sua clínica precisa não seja de ferramentas novas, mas
sim uma nova forma de aplicar as mesmas ferramentas.
Olhe ao redor de você o que acredita que pode ser feito para superar
as expectativas da maioria dos seus pacientes? Eles têm desejos? Sim, e
muitos. Mas você por estar tão fechado em sua cai x inha de traba lhos,
que não conseg ue en xergar a lém das quatro paredes do consu ltório.
O ano é novo, e assim tem que ser seu planejamento.
Acredite que seus pacientes atuais e os prospects (os f uturos) ag uardam ansiosamente pelas nov idades.
Mas nunca caiam no erro de achar que as inovações tecnológicas
irão substituir o acolhedor abraço, o quentinho chazinho oferecido na
recepção ou o tão esperado carinho v indo do seu sorriso.
Lembrem-se durante todo o ano de 2018 que o paciente continuará
sendo sempre seu maior patrimônio no consu ltório.
Boas Festas e um ano-novo com muito sucesso!
Marcia Nana
Gestão e Marketing
Ideia_consultoria@yahoo.com.br
www.marciananamarketing.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE JUNHO DE 2017

BALANCETE ::

* JUNHO DE 2017 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 30 JUNHO DE 2017 ::
ATIVO

CAIXA E BANCOS

PASSIVO
33.930,34

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-111.572,16

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.177.612,44

FORNECEDOR

304.463,93

FOLHA DE PESSOAL

198.600,23

ENCARGOS SOBRE FOLHA

21.658,10

CONGRESSO A RECEBER

342.833,23

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

902.415,80

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

115.416,72

CONTAS A PAGAR

ALUGUÉIS A RECEBER

29.962,03

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

150,01

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

1.386,18

CHEQUES A RECEBER

625.660,50

CHEQUES DEVOLVIDOS

33.489,48

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

232.946,76
-33.675,75
1.367.850,65

CONGRESSO A REALIZAR

20.000,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

54.311,12

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

-74.311,12

RECEITAS A REALIZAR

3.440.522,00

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.473.414,30

312.905,42

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

508.073,66

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

8.173,38

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-176.044,52

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

DESPESAS A APROPRIAR

4.262,34

PATRIMÔNIO SOCIAL

OUTRAS CONTAS

151.755,90
4.557.127,88

704,85

IMOBILIZADO

8.698.405,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

11.530.959,70

12.046.693,14

TOTAL DO PASSIVO

DESPESAS

RECEITAS

DEPARTAMENTAIS

3.089.349,06

DEPARTAMENTAIS

PESSOAL

1.004.806,20

COMISSÕES E CORRETAGENS

3.279.593,21
850.432,49

ADMINISTRATIVAS

727.538,95

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

307.905,73

IMPOSTOS E TAXAS

198.645,51

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

130.048,60

DESPESAS FINANCEIRAS

95.427,53
TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

5.115.767,25
16.646.726,95

RECEITAS FINANCEIRAS

32.053,78

4.600.033,81

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

16.646.726,95
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

M

NATAL AZUL 17 ANOS
Fim de ano, época de multiplicar sorrisos.

ais um final de ano chegou, período de olhar para trás e ref letir
sobre tudo o que passou em 2017. Repensar o que você fez e tem
feito pela sua família, pessoas à sua volta e pelo mundo. Pois ser
um Dentista Azul não se resume apenas a tornar sua clínica ou consultório
mais sustentável. Entre os nossos mandamentos temos também a função de
ajudar outras pessoas, fazendo o bem.
Um dos maiores motivos de orgulho para a família Dr. Veit é o projeto
Natal Azul. Este ano, estamos completando 17 anos de história dessa iniciativa que leva carinho, alegria, esperança e responsabilidade social a milhares de crianças carentes. Sempre com a presença garantida do nosso Papai
Noel Azul distribuindo brinquedos nessa grande festa da solidariedade.
A festa do Natal Azul conta com o apoio de pacientes, amigos e funcionários da família Dr. Veit Odontologia e Saúde. Ao longo de todo ano arrecadamos brinquedos, que no grande dia doamos junto com kits de higiene
oral que são suficientes para um ano de cuidados. Além disso, as crianças
das entidades beneficiadas recebem um delicioso lanche, brinquedos e se
divertem muito em várias atrações como pula–pula, cama elástica, tobogã,
palhaços, teatro, recreação e o famoso Papai Noel Azul. Este ano, ainda
tivemos a participação especial da cantora Perlla. Nossos dentistas azuis se
fantasiaram de princesas e super-heróis, trazendo a magia do mundo en-

cantado para as crianças. Transmitir a ideia de cuidado com o
meio ambiente também é uma preocupação,
por isso nossa equipe de recreação realiza
várias brincadeiras sustentáveis.
Aproveite o espírito natalino e se organize
com outros colegas e profissionais dentistas para ajudar pessoas carentes.
Procure saber sobre orfanatos, asilos ou mesmo a associação de moradores
perto do seu trabalho. Em seguida escolha uma data e marque um mutirão. Todos vão querer participar. Conquistar um sorriso é uma das tarefas
mais nobres que podemos realizar com o nosso dom. Porém, precisamos
de projetos e ações que exaltem nossa profissão, e tragam o bem-estar da
sociedade.
Esperamos de verdade que projetos como esses inf luenciem outros
profissionais. Se você quer se tornar nosso parceiro basta acessar o site
(www.natalazul.com.br). Mas se preferir, você também pode realizar ações
que promovam alegria e sorrisos em outros locais, como perto do seu trabalho. Transforme o seu consultório ou clínica em um polo positivo e termine
o ano fazendo o bem. Aproveite esta época para inspirar as pessoas.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE JULHO DE 2017

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

ATIVO
CAIXA E BANCOS

PASSIVO
48.918,97

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-142.299,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.420.203,00

CONGRESSO A RECEBER
CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS
ALUGUÉIS A RECEBER

ENCARGOS SOBRE FOLHA

22.945,65

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

44.487,48

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

205.954,97

149.098,91

576.055,25

CHEQUES DEVOLVIDOS

61.226,70

FOLHA DE PESSOAL
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

3.462,95

CHEQUES A RECEBER

FORNECEDOR

92.652,15
37.256,47

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

BALANCETE ::

287.853,16

195.808,37
-33.675,75

CONTAS A PAGAR

2.137.456,43

CONGRESSO A REALIZAR

20.000,00

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR
RECEITAS A REALIZAR

-20.000,00
717.042,20

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.473.414,30

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

6.475,03

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

508.073,66

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-176.044,52

DESPESAS A APROPRIAR

4.262,34

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

OUTRAS CONTAS

704,85

IMOBILIZADO

PATRIMÔNIO SOCIAL

151.755,90
4.557.127,88

8.698.405,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

10.582.760,59

TOTAL DO PASSIVO

DESPESAS

9.821.085,79

RECEITAS

DEPARTAMENTAIS

5.248.828,22

DEPARTAMENTAIS

PESSOAL

1.168.385,23

COMISSÕES E CORRETAGENS

6.973.010,82
850.983,06

ADMINISTRATIVAS

864.195,08

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

334.401,32

IMPOSTOS E TAXAS

199.889,29

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

148.078,54

DESPESAS FINANCEIRAS

100.349,93

RECEITAS FINANCEIRAS

TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

7.581.647,75
18.164.408,34

36.848,81
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

8.343.322,55
18.164.408,34
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CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
CIENTÍFICO ::
::

Fotos: Afonso Alfaya

Cursos do Científico/Estudantil - 2017: temas inovadores e
professores de renome marcam o encerramento de sucesso
da temporada de cursos do 2º semestre/2017

A

temporada de cursos dos Departamentos de Atividades Científicas/Estudantis do 2º semestre de 2017 teve o seu término no
dia 07 de dezembro. Os cursos de um dia atraíram um grande
número de profissionais (CDs) e acadêmicos de Odontologia. Além disso, destacamos e agradecemos a presença dos professores renomados
que participaram dos nossos eventos científicos e dos CDs e acadêmicos de Odontologia que os prestigiaram nos eventos científicos.
O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis fecha o ano
com “Chave de Ouro”, devido ao grande sucesso que os encontros científicos tiveram.
Vamos destacar os cursos que encerram a temporada de atividades
científicas neste 2º semestre /2017:
Prof. Sekito
No dia 24 de novembro, o professor Sekito ministrou uma atividade
científica, na Sede da ABO-RJ, que teve como tema: “Cimentação Adesiva com Foco Clínico”. O encontro teve como objetivo elucidar os diversos aspectos da cimentação adesiva. O professor apresentou durante
o evento científico diversos assuntos de grande relevância para os CDs
e acadêmicos de Odontologia presentes, em relação ao tema central da
aula, que foram: os sistemas cerâmicos, os sistemas adesivos e substratos dentinários e o passo a passo clínico da técnica em questão do tema
central da atividade científica.
Prof. Rodrigo Albuquerque
No dia 01º de dezembro, o professor Rodrigo Albuquerque apresentou uma aula, na Sede da ABO-RJ, que teve como tema: “Odontologia
do Esporte – Da Prevenção a Excelência dos Resultados”. O evento
científico teve como objetivo demonstrar que a Odontologia pode ofe-
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recer ao esporte e ao desempenho dos atletas, melhorando ainda mais
as suas performances. O professor mostrou vários aspectos importantes para todos os presentes, provando a importância da Odontologia
no esporte nos dias de hoje. Os diversos pontos de grande relevância
apresentados foram: diagnóstico diferencial multifatorial, proteção
e desempenho, interação com diversas áreas da saúde, novos rumos
odontológicos, novas tecnologias e técnicas a serem empregadas, entre
outros aspectos também mostrados durante a aula, deste tema que vem
crescendo muito dentro do mercado odontológico dia a dia.

Fotos: Afonso Alfaya

:: CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

Prof. Cheung Ka Fai
No dia 07 de dezembro, o professor Cheung Ka Fai ministrou um
encontro científico, na Sede da ABO-RJ, que teve como tema: “Hands
On: Resinas Anteriores, a Arte das Facetas”. O evento científico teve
como objetivo principal capacitar e aperfeiçoar o clínico na técnica
das resinas compostas anteriores. O professor apresentou e demonstrou de forma teórica e prática, respectivamente, diversos assuntos de
suma importância para o entendimento desta técnica, que foram: resina composta x cerâmica, os adesivos de última geração que estão sendo
usados neste tipo de procedimento e a técnica direta estratificada de
resina composta.
O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis agradece a todos os professores de grande renome, CDs e acadêmicos de Odontologia que estiveram presentes nas atividades científicas. No primeiro
semestre de 2018, a partir do mês de março, começa a nova temporada de cursos do Departamento de Atividades Científicas/Estudantis.
Acompanhe a programação dos novos cursos que estarão disponíveis
no site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e não deixe de participar das
atividades científicas da ABO-RJ!

:: ANÚNCIO
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CURSOS - ABO-BARRA MANSA ::
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
COORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / INÍCIO: novembro / NATUREZA: teórico/prático-laboratorial/clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 26
meses (4ª feira – semanal - 08 às 18 h) / MENSALIDADE: 26 x 1.000,00 ou 36 x 813,00

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL
COORDENAÇÃO: Prof. Ronan Matheus V. Silva / INÍCIO: novembro / NATUREZA: teórico/prático-clínico/ DURAÇÃO: 06 meses (6ª feira - quinzenal - 08
às 17 h) / INVESTIMENTO MENSAL: 450,00

ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA ADESIVA
COORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: 13/11/2017 / NATUREZA: teórico - laboratorial /DURAÇÃO: 08 meses (2ª feira - quinzenal
- 14h às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00

ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA ADESIVA
COORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: 13/11/2017 / NATUREZA: teórico - laboratorial /DURAÇÃO: 08 meses (2ª feira - quinzenal
- 14h às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00

EM BREVE, EM 2018 ABRIREMOS TURMAS PARA:

Rua Pref. Mário Pinto dos Reis, 115 Verbo Divino - Barra Mansa - RJ
Tel.: (24) 3323-7244 / Cel.: (24) 98819-0143 / WhatsApp: (24) 98864-0860
E-mails: cursos: dap@abobm.org.br /
secretaria: secretaria@abobm.org.br
Site: www.abobm.org.br

- Especialização em Ortodontia
- Atualização em Implantodontia
- Atualização em Periodontia e Manipulação tecidual
- Formação em ASB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 2017

BALANCETE ::

* AGOSTO DE 2017 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 31 AGOSTO DE 2017 ::
ATIVO

CAIXA E BANCOS

PASSIVO
85.097,40

FORNECEDOR

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-40.755,00

FOLHA DE PESSOAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

462.930,68

ENCARGOS SOBRE FOLHA

CONGRESSO A RECEBER

55.432,52
171.225,08
21.126,87

92.652,15

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

118.553,68

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

EMPRÉSTIMO ABO NACIONAL

115.544,93

CONTAS A PAGAR

157.568,55
-33.675,75
2.021.169,18

ALUGUÉIS A RECEBER

46.443,97

RECEITAS A REALIZAR

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

32.586,48

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

CHEQUES A RECEBER
CHEQUES DEVOLVIDOS
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

609.726,51

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

508.073,66

43.575,76

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-176.044,52

326.077,32

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

6.061,75

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

DESPESAS A APROPRIAR

4.262,34

OUTRAS CONTAS

790.766,98
1.473.414,30

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

151.755,90

PATRIMÔNIO SOCIAL

4.557.127,88

704,85

IMOBILIZADO

8.698.405,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

9.957.091,96

9.697.940,65

TOTAL DO PASSIVO

DESPESAS

RECEITAS

DEPARTAMENTAIS

6.062.962,20

DEPARTAMENTAIS

PESSOAL

1.310.069,36

COMISSÕES E CORRETAGENS

7.496.240,39
851.719,86

ADMINISTRATIVAS

984.011,88

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

366.946,00

IMPOSTOS E TAXAS

200.986,66

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

166.203,42

DESPESAS FINANCEIRAS

103.566,51

RECEITAS FINANCEIRAS

TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

8.661.596,61
18.618.688,57

39.638,25

8.920.747,92

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

18.618.688,57
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A

AORJ realiza posse dos novos acadêmicos

Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro (AORJ) realizou no
último dia 30 de novembro, no Hotel Windsor Excelsior, em Copacabana (RJ), a solenidade de posse dos novos acadêmicos titulares, patronos e
remidos. A cerimônia contou com um público de cerca de 130 pessoas, entre eles
diversos acadêmicos da AORJ e seus familiares, presidentes e representantes de entidades odontológicos e convidados de grande relevância no mundo odontológico.
A cerimônia de posse comandada pelo Presidente da AORJ, o Acadêmico Dr.
Mauro Althoff, e que teve como mestre de cerimônias a Acadêmica Dra. Irani Cabral contou com a presença de grandes nomes da Odontologia carioca, fluminense e nacional presentes na mesa de abertura da solenidade, em que destacamos o
Presidente do CRO-RJ, Dr. Outair Bastazini; da Diretora Social da ABO-RJ, Dra.
Regina Tancredo, representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira; do Presidente da ABOMI, Dr. Pylyp Nakonechnyj; da Presidente da ABOM,
Dra. Lídia Protzenko; e do Deputado Federal Luiz Carlos Ramos “Homem do Chapéu” entre outras pessoas de grande importância na Odontologia nacional.

:: VISITA

foram: Henrique da Cruz Pereira (Cadeira 20) e Outair Bastzini (Cadeira 24).
Ao final da cerimônia, todos os presentes e seus familiares participaram de um
jantar de confraternização em homenagem a todos os acadêmicos empossados
nessa solenidade.

Posse e homenagens
O Presidente da AORJ abriu a solenidade dando posse aos 11 membros titulares
que passaram a integrar os quadros da AORJ. Os empossados foram: Álvaro Linhares (Cadeira 28), Egmont Azevedo das Chagas (Cadeira 38), Fábio Reis da Silva
(Cadeira 46), Gustavo Barbosa Ferreira (Cadeira 36), Leonardo Drumond da Silva
(Cadeira 17), Luiz Henrique Schwartz Tavares (Cadeira 05), Márcio José Ramos
(Cadeira 20), Roberto de Aquino Leite (Cadeira 27), Sandra Regina Albuquerque
(Cadeira 24), Sydney de Castro Alves Mandarino (Cadeira 06) e Viviani Garcia
Alexandre (Cadeira 03). Após dar posse aos novos membros titulares juntamente
com o juramento de cada acadêmico, o Presidente da AORJ deu posse aos novos membros patronos da entidade que foram: Augusto Cezar Bessa (Cadeira 51),
Eduardo José de Moraes (Cadeira 23), Eduardo Picanço de Sexas Loureiro (Cadeira 10), Florence Mitsue Sekito (Cadeira 32), Marcos Motta de Freitas (Cadeira 26),
Oldemar Ferreira Garcia de Brito (Cadeira 51), Sandra Sueli dos Santos Barbosa
(Cadeira 04). Antes do término da solenidade de posse, a AORJ homenageou dois
membros da entidade, que passaram a ser membros remidos da Academia, que
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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
• 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 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.

• 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).
• Tijuca - Alugo horários, divido despesas ou passo o consultório. Localizado na rua General Roca nº 440 – sala 203. Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 2234-4702
ou (21) 98854-0810.
• Tijuca - Alugo consultório completo, novo e pronto para uso em excelente ponto, próximo à estação do Metrô Saens Peña. Contato com Dra. Helene, no telefone (21) 991841604.

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)
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

• 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

• 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.

• 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.

• 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 06 de DEZEMBRO, para publicação na edição de NOVEMBRO/DEZEMBRO.
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
- 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.: 26103761 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.: 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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:: ANÚNCIOS

