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23º CIORJ/2017: Aguardo todos vocês lá!
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SUMÁRIO ::

A Odontologia fecha o mês de maio em grande estilo com 80 anos da ABO-RJ, entidade que zela pelo aprimora-
mento e qualidade da nossa profissão, e já abriremos o mês de julho com o 23º CIORJ/2017. Não temos como 
ficar de fora do maior encontro científico de Odontologia no Brasil, com mais de 800 horas de atividades, que 

acontecerá do dia 19 a 22 de julho, no Riocentro.
Vale ressaltar que ABO-RJ, pela primeira vez em seu estande na exposição comercial, terá palestras gratuitas, dos pro-

fessores do Centro de Aperfeiçoamento Profissional da ABO-RJ (CAP ABO-RJ/UNIABO). Além disso, destaco também 
o I Simpósio da Revista Brasileira de Odontologia da ABO-RJ (RBO), que acontecerá no dia 22 de julho, e também o I 

Simpósio da Escola da ABO-RJ, de 19 a 22 de julho, nas salas 211 e 212, no pavilhão de atividades científicas, que contará com palestras gratuitas de toda 
equipe de professores do Centro de Aperfeiçoamento Profissional da ABO-RJ, constituindo uma oportunidade ímpar para aperfeiçoamento profissional 
em todas as áreas da Odontologia. 

Aproveito para convidá-los para os eventos pós CIORJ, como o 11º Bingo Dançante de Primavera, que será em setembro, e prestigiar, também, a partir 
de agosto, a nova temporada de cursos do Departamento de Atividades Científicas/Estudantis. Nós encontramos no 23º CIORJ/2017! Até lá...
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23º CIORJ/2017. Claro que vou!

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 Re-
presentação 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; Asses-
sores 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

      

PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

Todos os associados da ABO-RJ, cirurgiões-dentistas, acadêmicos de Odonto-
logia, TSBs, ASBs e TPDs têm um compromisso marcado com o 23º CIORJ/2017, 
que acontecerá de 19 a 22 de julho, no Riocentro. Vale ressaltar que faltam menos 
de 30 dias para o início do CIORJ, que é o maior encontro científico de Odontolo-
gia do Brasil. Desta forma, faça suas inscrições pelo site, até 10 de julho, e na Sede 
da ABO-RJ, até 14 de julho, e garanta sua vaga nos módulos e eventos paralelos, 
pois alguns já estão esgotados.

Gostaria que todos os associados da ABO-RJ, cirurgiões-dentistas, acadêmicos 
de Odontologia, TSBs, ASBs e TPDs visitem o site do CIORJ (www.ciorj.org.br) 
para conhecerem o evento, as novidades desta edição e garantir suas vagas nas 
atividades científicas.

Nesta edição do 23º CIORJ/2017 teremos módulos científicos de: Estética, Im-
plantodontia, Cirurgia, Endodontia, Ortodontia, Periodontia, Odontopediatria, 
Acadêmico 01 e 02, ASB e TSB e TPD. Além desses módulos, o 23º CIORJ/2017 
terá eventos paralelos de grande importância científica 
que são eles: III Encontro Carioca de Odontologia para 
Pacientes com Necessidades Especiais e Encontro Bra-
sileiro de Halitose. Os módulos científicos e os eventos 
paralelos estão à venda no site do CIORJ (www.ciorj.
org.br) com preços promocionais até o dia 10 de julho, 
ou até 14 de julho, na Sede da ABO-RJ. Após essas datas 
os módulos e eventos paralelos só poderão ser adquiri-
dos durante o 23ºCIORJ/2017.

Além dos módulos científicos, o 23º CIORJ/2017 
terá o XV Congresso de Odontologia Militar (ABO-
MI), simpósios, fóruns, seminários e conferências. 
Desses eventos podemos destacar, o I Simpósio do CAP 
ABO-RJ/UNIABO, nas salas 211 e 212 (do pavilhão de 
atividades científicas), que contará com a presença de 
diversos professores da escola de aperfeiçoamento pro-
fissional da ABO-RJ. Esse encontro acontecerá de 19 a 22 de julho, das 9h às 18h. 
Além disso, destaco, também, o I Simpósio da Revista Brasileira de Odontologia 
da ABO-RJ (RBO), que acontecerá no dia 22 de julho, e as palestras científicas de 
30 minutos do CAP ABO-RJ/UNIABO, que ocorrerá no estande da ABO-RJ, na 
exposição comercial do 23º CIORJ/2017, do dia 19 a 22 de julho, das 13h às 19h. 
Também o nosso congresso terá o tradicional concurso de painéis, que distribuirá 
diversos prêmios. 

O 23º CIORJ/2017 terá uma exposição comercial com a presença de grandes 
empresas e indústrias do setor de Odontologia. Caso a sua empresa e indústria se 
interesse em participar desta exposição comercial, basta entrar em contato com o 
Departamento de Congressos da ABO-RJ, através do telefone (21) 2502-6237 ou 
(21) 2504-5760 para garantir o seu espaço. Vale ressaltar que os espaços comerciais 
são limitados e já estão se esgotando. 

Faltam menos de 30 dias para o início do 23º CIORJ/2017. Conto com parti-

cipação de todos neste grande encontro da 
Odontologia carioca e fluminense. Não percam 
a oportunidade de se reciclar profissionalmen-
te e poder estar ao lado das grandes referências 
nacionais e internacionais da Odontologia que 
estarão presentes no evento.

Festa de 80 anos da ABO-RJ
Agradeço a todos que prestigiaram a festividade de 80 anos da nossa ABO-RJ, 

onde conseguimos relembrar momentos históricos e desfrutar de muita alegria e 
descontração, homenageando todos que fazem e fizeram parte desta linda história 
de vitórias e conquistas da nossa entidade. Parabenizo também todos os Diretores 
da ABO-RJ e a comissão de funcionários que organizaram uma brilhante festa. 
Agradeço também a todas as empresas parceiras que apoiaram o nosso evento. 

Além disso, fiquei muito lisonjeado de receber uma 
homenagem dos Diretores e funcionários da ABO-RJ 
me parabenizando pela minha dedicação e empenho à 
frente da ABO-RJ nesses 80 anos da entidade. 

Cursos da ABO-RJ
Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o face-

book da ABO-RJ (www.facebook.com/aborjbrasil), pois 
além de notícias e informações sobre o mundo da Odon-
tologia, os cirurgiões-dentistas poderão ver também os 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização 
da UNIABO, disponíveis na Sede da ABO-RJ e na nossa 
Sucursal Barra da Tijuca. Além disso, a partir de agos-
to todos poderão consultar a grade de cursos do nosso 
Departamento de Atividades Científicas/Estudantis do 
2º semestre de 2017. 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 confiram a programação dos cursos.

Campanha – poltronas auditório nobre 
A campanha “Aqui na ABO-RJ você tem seu lugar de destaque”, que visa arre-

cadar fundos para ajudar na reforma das poltronas do Auditório Nobre, continua 
ativa e está fazendo um grande sucesso entre todos os associados e diversas em-
presas parceiras da instituição. Para participar o CD, acadêmico de Odontologia 
ou a empresa compra uma placa com seu nome e ela ficará em um lugar de desta-
que numa das poltronas do Auditório Nobre. Cada contribuição custa R$ 170,00. 
Restam poucas poltronas para serem comercializadas. Para mais esclarecimentos 
ligue para a Secretaria da ABO-RJ: (21) 2504-0002. Participem desta campanha e 
escreva seu nome na história da ABO-RJ. 

Faltam menos de 30 dias para o 
início do 23º CIORJ/2017. Conto 
com participação de todos neste 
grande encontro da Odontologia 
carioca e fluminense. Não percam 
a oportunidade de se reciclar pro-
fissionalmente e poder estar ao lado 
das grandes referências nacionais e 
internacionais da Odontologia que 
estarão presentes no evento.
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PORTARIA Nº 036 – 2015/2018

O Senhor Presidente da Associação Brasileira de Odontologia  
-  Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, RESOLVE:

 1 - Nomear o Dr. Matheus de Souza Santos, matrícula  
nº 1805120-1, para o cargo de Assessor do Departamento de Ativi-
dades Estudantis. 
 2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
 3 - Registre-se e publique-se.

     Rio de Janeiro, 010 de junho de 2017.

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

PORTARIA Nº 035 – 2015/2018

O Senhor Presidente da Associação Brasileira de Odontologia  
-  Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, RESOLVE:

 1 - Nomear o Dr. Murilo Moraes Macedo, matrícula  
nº 1802865-9, para o cargo de Diretor do Departamento de Ativi-
dades Estudantis. 
 2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
 3 - Registre-se e publique-se.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2017.

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

PORTARIAS  :: 

:: Janeiro De 2017 • DaTa De VeriFiCaÇÃo - 31 De Janeiro De 2017BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

ATIVO PASSIVO

CAIXA E BANCOS FORNECEDOR18.988,26 319.869,27

(-) CHEQUES A LIQUIDAR FOLHA DE PESSOAL-54.848,49 219.978,89

APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE FOLHA529.451,18 21.863,72

CONGRESSO A RECEBER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES669.559,34 433.046,32

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU498.208,28 -58.694,99

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS CONTAS A PAGAR88.636,08 1.546.163,07

ALUGUÉIS A RECEBER CONGRESSO A REALIZAR66.597,00 60.000,00

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR1.921,73 418.518,64

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR5.679,55 -478.518,64

CHEQUES A RECEBER RECEITAS A REALIZAR471.139,12 1.724.515,15

CHEQUES DEVOLVIDOS PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU26.929,31 1.473.414,30

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU177.260,61 508.073,66

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU4.883,65 -176.044,52

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS1.500,00 151.755,90

DESPESAS A APROPRIAR PATRIMÔNIO SOCIAL3.470,62 4.557.127,88

OUTRAS CONTAS 704,85

IMOBILIZADO 8.692.905,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -646.276,06

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO10.556.710,23 10.721.068,65

DESPESAS RECEITAS

DEPARTAMENTAIS DEPARTAMENTAIS386.311,81 427.329,84

PESSOAL COMISSÕES E CORRETAGENS141.820,71 139.445,49

ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS121.603,59 100.875,34

IMPOSTOS E TAXAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS198.249,58 23.212,24

DESPESAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS15.111,73 7.876,09

TOTAL DAS DESPESAS TOTAL DAS RECEITAS863.097,42 698.739,00

TOTAL ATIVO + DESPESAS TOTAL PASSIVO + RECEITAS11.419.807,65 11.419.807,65

Presidente: Ivan do Amaral Pereira Departamento de Contabilidade: Roberto Silva

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

BALANCETE ::
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:: ANÚNCIOS 
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EVENTO CIENTíFICO :: 

II Olimpíada Carioca de Odontologia Estética

Fotos: Cíntia de Assis e Germano Escher 

A ABO-RJ realizou, no dia 19 de maio de 2017, a II Olimpíada Carioca de Odontologia Estética. O evento científico foi organizado pelo Departamento de Ativ-
idades Científicas da ABO-RJ, que é dirigido pelo Prof. Dr. Marcos Araújo. A II Olimpíada Carioca de Odontologia Estética recebeu um público em torno de 
150 pessoas, entre cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia, superando o público presente da II Olímpiada que foi organizada em novembro de 2015.

O evento científico que foi um grande sucesso de público e crítica e foi coordenado pela Profa. Dayse Amaral e contou com a participação de professores de renome 
da Odontologia nacional, como o Prof. Terumitsu Sekito Jr.; Prof. Raphael Monte Alto; Prof. Marcos Barceleiro; Prof. Marco Aurélio Chaves; Prof. Paulo Campos; Prof. 
Eduardo Vargas e a Coordenadora do evento científico, Profa. Dayse Amaral.

A II Olimpíada Carioca de Odontologia Estética da ABO-RJ abordou diversos temas de grande relevância para a Odontologia estética, que foram: “Clareamento 
dental: derrubando mitos e reduzindo a sensibilidade”; “Alongando incisivos – segredos e durabilidade”; “Restaurações cerâmicas anteriores: o passo a passo clínico”; 
“Facetas diretas: a arte em resina composta”; “Soluções e novos paradigmas em lentes de contato”; “Resinas diretas posteriores – uma opção para os seus clientes”; e “Do 
clareamento às facetas – os caminhos para o sucesso”.  

Além disso, o encontro científico teve uma exposição comercial com a presença de diversas empresas do ramo odontológico. Ao final do evento, foram sorteados 
diversos brindes para os CDs e acadêmicos de Odontologia, e cada professor do encontro foi agraciado com uma caneta personalizada com seu nome grafado na mesma. 
Além disso, o Diretor de Atividades Científicas da ABO-RJ, Prof. Dr. Marcos Araújo, concedeu como tributo à Coordenadora da II Olímpiada Carioca de Odontologia 
Estética da ABO-RJ, Prof. Dra. Dayse Amaral, uma caixa de bombons de chocolate, uma singela homenagem, pelo trabalho e dedicação que a Prof. Dra. Dayse Amaral 
teve na organização, montagem e elaboração do quadro científico do evento. 

Devido ao grande sucesso das duas edições da Olimpíada Carioca de Odontologia Estética da ABO-RJ, o Departamento de Atividades Científicas da ABO-RJ já está 
organizando para breve a terceira edição da Olímpiada com muitas novidades. Fiquem atentos!

O Departamento de Atividades Científicas da ABO-RJ agradece o apoio das seguintes empresas à II Olimpíada Carioca de Odontologia Estética da ABO-RJ: Dental 
Borges, TDV, Odontopaz, Nittinox, FGM, SDI, GSK (Sensodine), Livraria Ferreira, Heraus Kulzer, Technew, KG Sorensen e Dental Hércules.
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:: ANÚNCIOS 

Barra da Tijuca 
Av. das Américas, 3255

Cob. 324 – Shopping Barra Garden

Duque de Caxias 
R. Mariano Sendra dos Santos, 44 

Sala 309 – Galeria Alvarenga

Nova Iguaçu 
R. Dr. Getúlio Vargas, 87

Sala 1014
 

Copacabana 
Rua Siqueira Campos, 43

Sala 1.017

Ipanema 
Rua Visconde de Pirajá, 318

Sala 208

Taquara 
Rua Nelson Cardoso, 1149

Sala 701/702

www.dentacadi.com.br
dentalcadi@dentacadi.com.br(21) 3005-5506 | (21) 3005-9561

(21) 9 9985-0835

Somos uma empresa com 20 anos de 
experiência em Radiologia Odontológica, 
especializada em exames radiográ� cos intra e 
extra orais, Tomogra� a Computadorizada Cone 
Beam e Documentações Ortodônticas. Temos 
seis unidades no estado do Rio de Janeiro: Barra 
da Tijuca, Centro de Duque de Caxias, Centro de 
Nova Iguaçu, Copacabana, Ipanema e Taquara.

VENHA FAZER PARTE DESTA 
MODERNA REDE DE CLÍNICAS 
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Mãe Museóloga 2017
Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD :: MUSEU SALLES CUNHA Fotos: Ricardo Santos

Festejando os 80 anos da ABO-RJ, o Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC) realizou a homenagem à Mãe Museóloga 2017, a 
vigésima sessão tradicional, integrada à Semana dos Museus do Instituto Brasileiro dos Museus (IBRAM). Após algumas palavras 
sobre seu trabalho, a museóloga Aline Carreiro, emocionada, recebeu um certificado, um troféu personalizado e flores, em ambiente 

festivo valorizado pela participação de Maria Teresa Madeira, em recital de piano. O repertório foi dedicado a Ernesto Nazareth, cuja obra 
para piano, hoje considerada primorosa, constando de 218 músicas, foi inteiramente gravada pela pianista. Referindo-se ao compositor, o 
recital contou com explicações sobre a sua obra musical e a interpretação perfeita das músicas, nas quais mostrou a qualidade que a coloca 
entre as maiores pianistas da atualidade.  

O evento contou com uma assistência de 40 pessoas, incluindo os Diretores da ABO-RJ, Dr. Sérgio Toniasso; Dra. Regina Tancredo; Dr. 
Inácio Rocha, este representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira; e do Jornalista do Jornal da ABORJ Afonso Alfaya. Houve uma apresentação do 
Trio Barões da Sertório com a participação de Maria Teresa e do violonista Feliciano Vianna.

Um coquetel encerrou o evento. 
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Dra. Juliana Lemes, ‘Odontodiva da Depressão’, 
visita a Sede da ABO-RJ

:: ANÚNCIO

HOMENAGEM ::  :: VISITAFotos: Afonso Alfaya

A cirurgiã-dentista e professora, além de escritora, nas horas vagas, e 
maquiadora, quando possui tempo, Dra. Juliana Lemes, a ‘Odontodi-
va da Depressão’, que possui mais 60 mil seguidores(as) na Internet 

(blog e redes sociais), visitou a Sede da ABO-RJ no último dia 12 de maio. Ela 
veio à ABO-RJ para ministrar um curso de um dia a convite do Departamento de 
Atividades Científicas que teve como tema: ‘Odontologia na Internet – Marketing 
Digital e Aspectos Éticos’. 

Após o termino do curso, foi convidada pelo Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do 
Amaral, a conhecer as dependências da ABO-RJ e também conheceu todo o tra-
balho de administração, de marketing e técnico-científico que é realizado dentro 
da entidade.

A Dra. Juliana Lemes, a ‘Odontodiva da Depressão’, agradeceu ao Presidente da 
ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral, a hospitalidade e a presteza que a entidade teve com 
ela e prometeu em breve fazer uma nova visita e ministrar um novo curso de um 
dia do Departamento de Atividades Científicas.

Para conhecer um pouco mais do trabalho da Dra. Juliana Lemes e das ou-
tras Odontodivas da Odontologia, basta acessar o site (www.odontodivas.com), da 
qual ela é coproprietária, que você encontrará o blog das Odontodivas da Odonto-
logia. No Facebook, basta acessar (www.facebook.com/odontodivas) e assim você 
poderá curtir as publicações das Odontodivas da Odontologia.  
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

eSPeCiaLiZaÇÃo eM PerioDonTia – SUCUrSaL Barra Da TiJUCa

CoorDenaÇÃo: Prof. Wilson Rosalem Jr. e equipe / PERÍODO DO CURSO: 22/08/2017 até 21/08/2018 / HORÁRIO: terças-feiras, das 08h às 
20h / Nº DE VAGAS: 12 / TaXa De inSCriÇÃo: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 12 cheques de R$ 1.600,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não 
Associado - 12 cheques de R$ 1.700,00 (+ Seg. Resp. Civil) / inSCriÇÕeS: Até 15/08/2017 / SELEÇÃO: 15/08/2017, às 08h - Entrevista e Análise 
de Curriculum Vitae.

eSPeCiaLiZaÇÃo eM PrÓTeSe DenTÁria – SUCUrSaL Barra Da TiJUCa

CoorDenaÇÃo: Prof. Marcos Sallé e equipe / PERÍODO DO CURSO: 24/08/2017 até 24/01/2019 / HORÁRIO: quintas, sextas-feiras e sábados das 
08h às 18h (MÓDULOS MENSAIS) / Nº DE VAGAS: 12 / TaXa De inSCriÇÃo: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 1.600,00 
(+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 1.700,00 (+ Seg. Resp. Civil) / inSCriÇÕeS: Até 27/07/2017 / SeLeÇÃo: 04/08/2017, às 
10h - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

eSPeCiaLiZaÇÃo eM PerioDonTia – SeDe

CoorDenaÇÃo: Prof. Luiz Fernando de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: 08/08/2017 até 22/01/2019 / HORÁRIO: terças-feiras, das 08h 
às 20h / Nº DE VAGAS: 12 / TaXa De inSCriÇÃo: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 1.000,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não 
Associado – 18 cheques de R$ 1.200,00 (+ Seg. Resp. Civil) / inSCriÇÕeS: Até 01º/08/2017, às 13h / SeLeÇÃo: 01º/08/2017, às 14h - Entrevista 
e Análise de Curriculum Vitae.

eSPeCiaLiZaÇÃo eM enDoDonTia – SeDe

CoorDenaÇÃo: Prof. Marcos César Pimenta de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: 14/08/2017 até 11/02/2019 / HORÁRIO: segundas-
feiras, das 13h às 20h / Nº DE VAGAS: 12 / TaXa De inSCriÇÃo: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 1.000,00 (+ Seg. 
Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 1.200,00 (+ Seg. Resp. Civil) / inSCriÇÕeS: Até 07/08/2017, às 14h / SeLeÇÃo: 07/08/2017, às 
15h - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

eSPeCiaLiZaÇÃo eM eSToMaToLoGia – CoiC/aBo-rJ

CoorDenaÇÃo: Prof. Fábio Ramôa Pires e equipe / PERÍODO DO CURSO: 01º/09/2017 até 15/02/2019 / HORÁRIO: sextas-feiras, das 08h às 
17h e sábados, das 08h às 12h / Nº DE VAGAS: 12 / TaXa De inSCriÇÃo: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 900,00 
(+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 1.000,00 (+ Seg. Resp. Civil) / inSCriÇÕeS: Até 25/08/2017, às 12hs. / SeLeÇÃo: 
25/08/2017, às 13hs. - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

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

EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA

DATA: 25 de agosto de 2017 (sexta-feira) / HORÁRIO: 14h às 18h / CARGA HORÁRIA: 04 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / inSCriÇÕeS:  
www.aborj.org.br / PROFESSOR: Águida Miranda / OBJETIVO: Oferecer conhecimento teórico sobre as possíveis complicações sistêmicas que podem 
acontecer durante o tratamento odontológico / PROGRAMA RESUMIDO: (01) Aspectos legais e prevenção; (02) BLS; e (03) Principais emergências 
médicas / INVESTIMENTO: Sócio da ABO-RJ – GRATUITO; Não Sócio da ABO-RJ – R$ 30,00 / VAGAS: Limitadas / OBS: Se possível, trazer um 1KG de 
alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

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

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!
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:: ANÚNCIOS 

Os sorrisos dos nossos clientes 
vão conquistar você.
Que tal fazer parte da nossa rede de credenciados? 
Acesse amildental.com.br e saiba mais sobre 
o plano odontológico que traz no nome a garantia 
de qualidade e confiança Amil.

amildental.com.br
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Cursos do DACom / ABO-RJ

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

PORTARIA Nº 37 – 2015/2018

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

1 –  Estabelecer desconto no valor das mensalidades do curso de 
Formação de Auxiliar em Saúde Bucal, ministrado na Sede da ABO-RJ 
ou na Sucursal Barra da Tijuca, de acordo com os critérios a seguir 
estabelecidos. 

1.1 – Desconto de 20% (vinte por cento) para os alunos indicados 
por associados adimplentes (CD, Acadêmico, TPD, TSB, ASB, Adven-
tício). A solicitação do desconto deverá ser feita em papel timbrado ou 
não, contendo o nome do indicado, assinado e carimbado e com nº do 
CPF de quem está indicando.

1.2 – Desconto de 10% (dez por cento) para os alunos indicados 
por ex-alunos do curso de Auxiliar de Saúde Bucal. A solicitação do 
desconto deverá ser em papel timbrado ou não, contendo o nome do 
indicado, assinado e com nº do CPF de quem está indicando e turma/
ano em que o ASB se formou.

2 – Revoguem-se as disposições em contrário.  
3 - Registre-se e publique-se.
   

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2017.
Ivan do Amaral Pereira, CD

Presidente da ABO-RJ

PORTARIA  :: 
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Atendimento público em Disfunção da ATM e Dor Orofacial

Desde a criação da especialidade para tratamento de disfunções da ATM e Dores Orofaciais pelo CFO, em 2002, há um contínuo aumento das oportunidades 
de atuação neste segmento clínico. Pela relevância dessas condições na perda de qualidade de vida geral da população, o setor público vem cada vez mais mos-
trando interesse em disponibilizar atendimento especializado através da abertura de polos ou mesmo facilitando a regulação para profissionais afins. Na cidade 

do Rio de Janeiro foi criado, em 2012, o primeiro polo de DTM e Dor Orofacial na Policlínica Newton Alves Cardoso, na Ilha do Governador, o qual é responsável pelo 
recebimento de usuários de todo município em nível de média complexidade.

Devido ao grande volume de casos regulados para a unidade, houve necessidade de adequação para acolhimento de grupos visando proporcionar informações gerais 
(sobre anatomia, biomecânica e fisiopatologia da região, entre outras) e explicação sobre fatores usualmente relacionados à gênese das disfunções e dores, incluindo 
postura mandibular, controle de hábitos viciosos e das parafunções de vigília e do sono. Além disso, são feitas recomendações para relaxamento muscular, repouso 
funcional e equilíbrio geral, especialmente do sono. Nesta atividade de grupo é também oferecida terapia analgésica básica, além de pedidos de exames de imagem (ra-
diografia panorâmica das arcadas na maioria das vezes), quando necessários.

A realização de grupos onde se permite a manifestação guiada dos pacientes sobre seus casos tem se mostrado importante pelo aumento da confiança no profissio-
nal, pelo contato com outros usuários com problemas semelhantes e até mesmo para a identificação precoce de anomalias menos típicas das DTM, que exigem atenção 
mais urgente tais como neuralgias trigeminais, ou de outras áreas, como cervicopatias, cefaleias primárias e problemas reumatológicos ou otorrinolaringológicos, por 
exemplo.

Conforme publicação recente, apresentada no último congresso da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial (SBDOF), em junho de 2017, o perfil epidemiológico dos 
pacientes mostra predominância do sexo feminino, de mialgias, associadas ou não há artropatias inflamatórias, degenerativas ou ligadas a deslocamento do disco arti-
cular. Observa-se ainda bruxismo em associação com desgaste dentário, luxações da ATM, neuropatias e dores odontogênicas de diagnóstico complexo. Outras situa-
ções clínicas mostram-se desafiadoras por haver comprometimento de áreas adjacentes ou distantes, tais como cefaleias, sinusites, poliartrites, más formações ósseas, 
doenças de glândulas salivares e tumores intracranianos.

A atividade de grupo é uma alternativa prática e que permite economia de tempo, já que a mesma informação sobre questões básicas e rotinas domiciliares é disponi-
bilizada para grande número de pacientes, os quais em sua grande maioria não receberam tais informações na atenção básica. E também permite auferir melhora clínica 
em consultas subsequentes ou até a remissão total dos sintomas em alguns casos.

Dr. Paulo Pimentel e Dra. Laíra Soares
- Coordenadores da Especialização em Disfunção da ATM e Dor Orofacial da ABO-RJ
- Staffs do Polo de DTM e Dor Orofacial da Policlínica Newton Alves Cardoso – Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ)

:: BALANCETE*-FeVeriro De 2017 • DaTa De VeriFiCaÇÃo - 28 De FeVeriro De 2017 :: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

ATIVO PASSIVO

CAIXA E BANCOS FORNECEDOR26.741,44 384.577,23

(-) CHEQUES A LIQUIDAR FOLHA DE PESSOAL-46.040,89 228.529,07

APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE FOLHA638.784,72 20.285,20

CONGRESSO A RECEBER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES657.767,90 384.640,41

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU572.519,40 -53.912,53

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS CONTAS A PAGAR112.112,39 1.554.293,88

ALUGUÉIS A RECEBER CONGRESSO A REALIZAR11.385,26 40.000,00

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR1.164,49 364.207,52

CHEQUES A RECEBER (-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR400.984,48 -404.207,52

CHEQUES DEVOLVIDOS RECEITAS A REALIZAR27.699,31 1.771.979,18

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU242.210,18 1.473.414,30

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU1.110,50 508.073,66

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU1.500,00 -176.044,52

DESPESAS A APROPRIAR PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS2.680,07 151.755,90

OUTRAS CONTAS PATRIMÔNIO SOCIAL704,85 4.557.127,88

IMOBILIZADO 8.698.405,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -646.276,06

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO10.703.453,24 10.804.719,66

DESPESAS RECEITAS

DEPARTAMENTAIS DEPARTAMENTAIS641.823,83 773.825,69

PESSOAL COMISSÕES E CORRETAGENS324.524,97 289.432,30

ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS239.825,94 217.460,47

IMPOSTOS E TAXAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS198.616,48 43.939,38

DESPESAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS29.009,13 7.876,09

TOTAL DAS DESPESAS TOTAL DAS RECEITAS1.433.800,35 1.332.533,93

TOTAL ATIVO + DESPESAS TOTAL PASSIVO + RECEITAS12.137.253,59 12.137.253,59

Presidente: Ivan do Amaral Pereira Departamento de Contabilidade: Roberto Silva

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

Uma história a ser contada. Atendimentos, aulas, eventos, depoimentos e muitas recordações... A celebração dos 80 anos da ABO-RJ foi recheada de lembranças, 
agradecimentos e um sentimento que ainda há muito que fazer. A solenidade de aniversário de 80 anos de fundação da ABO-RJ ocorreu no dia 26 de maio e 
reuniu um público de, aproximadamente, 300 pessoas. 

Vários diretores, muitos ex-diretores e ex-presidentes da associação, presidentes de instituições de Odontologia, cirurgiões-dentistas associados, amigos e parceiros 
da ABO-RJ, entre outros convidados compareceram ao evento. A cerimônia de aniversário teve diversas novidades esse ano, como: um banner comemorativo dos 80 
anos, relembrando a história da ABO-RJ, onde todos podiam tirar fotos para guardar de recordação; um espaço reservado para foto maluca, onde as pessoas podiam se 
reunir e tirar fotos fantasiadas de forma bem inusitada; a presença de várias empresas divulgando seus produtos e serviços aos convidados; DJ Caio Monatte; sorteio de 
diversos brindes e muita animação. Um grande público prestigiou a festa do início ao fim, se descontraindo e se divertindo também.   

A cerimônia começou no Auditório Nobre, com a Solenidade Magna, na qual a ABO-RJ homenageia associados que tenham completado 50 e 25 anos de filiação inin-
terrupta à entidade com o Escudo de Ouro e o Escudo de Prata, respectivamente. Além disso, a festividade concede um tributo aos recém-formados cirurgiões-dentistas 
que se destacaram, em suas respectivas universidades e faculdades, com a Medalha Lauro Rosado.

Este ano, a cerimônia foi apresentada pelo Diretor e secretária do CAP/UNIABO da ABO-RJ, Dr. Inácio Rocha e Cláudia Sodré, respectivamente, pois também se 
estava comemorando os 60 anos da escola de aperfeiçoamento profissional.

A abertura do evento ficou a cargo do 2º Vice-Presidente da ABO-RJ, Dr. Márcio Reis, que representou o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, agra-
decendo a presença de todos. 

Homenagens – Escudo e Medalha
Foram chamados ao palco da cerimônia todos os associados que iriam receber o Escudo de Ouro. Nesse ano, apenas o Drs. Abel Silveira Cardoso e Neide Cherem 

receberam o tributo. Na premiação do Escudo de Prata, a entidade concedeu o tributo a 19 associados.
Também todos os cirurgiões-dentistas recém-formados que se destacaram em suas universidades e faculdades no Estado do Rio de Janeiro, obtendo o primeiro e o 

segundo lugar geral, receberam homenagens e premiações da ABO-RJ. Os primeiros colocados receberam a Medalha Lauro Rosado e a isenção do pagamento, durante 
12 meses, da anuidade da ABO-RJ. Os segundos colocados receberam a isenção do pagamento, durante 12 meses, da anuidade da ABO-RJ. Todos os homenageados 
recebam um pen card personalizado da ABO-RJ.

O Diretor do CAP ABO-RJ/UNIABO, Dr. Inácio Rocha, que foi o mestre de cerimônia do evento disse: “Fiquei lisonjeado em apresentar esta cerimônia festiva da 
nossa entidade, pois além de estarmos comemorando os 80 anos da ABO-RJ, ao mesmo tempo o nosso Centro de Aperfeiçoamento Profissional Evandro Rabello de 
Castro da ABO-RJ comemora 60 anos de existência, aperfeiçoando diversos profissionais e colaborando com o desenvolvimento e o crescimento técnico-científico da 
Odontologia nacional”. 

Sorteio de brindes e confraternização
Após o término da solenidade, foram entregues a todos os presentes kits da GSK, com produtos Sensodyne e Corega. Neste ano, os convidados participaram de 

diversos sorteios e também puderam levar fotos como lembrança do evento. Foram sorteados os seguintes brindes: kits com produtos da Colgate em caneca comemo-
rativa pelos 80 anos da ABO-RJ do Laboratório Gross – Divisão Lacer e do MCM Laboratório de Próteses Odontológicas, cesta da Lidador oferecida pela Galasso e 
Fonseca Corretora de Seguros Ltda., um kit de instrumentos cirúrgicos Titânio Maciço – Linha Titânio Supremodonto, um kit com resina e agente clareador da SDI e 
três canetas de alta rotação Cobra Led Ultra Vision da Dabi/Saevo. A ABO-RJ agradece a parceria das seguintes empresas: Amil Dental, Colgate, Dabi/Saevo, Galasso e 
Fonseca Corretora de Seguros Ltda., GSK, Laboratório Gross – Divisão Lacer, MCM Laboratório de Próteses Odontológicas, SDI, SocialCred e Supremodonto. No final 
da confraternização, todos cantaram o tradicional ‘Parabéns pra Você’ para a ABO-RJ. 

Uma celebração de gala Fotos: Ricardo Santos
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Todos os congressistas do 23º Ciorj poderão participar do  
I Simpósio da Escola da ABO-RJ. Esta é mais uma novidade científica 

GRATUITA dos 80 anos da ABO-RJ. 
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De 19 a 22 de julho, nas salas 211 e 212, das 9h às 18h. 
Você não pode ficar de fora!
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

O II Encontro Fluminense de Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal (II 
EFLUTASB) foi um grande sucesso de público e crítica. O evento científi-
co voltado para TSBs e ASBs aconteceu nos dias 05 e 06 de maio, na Sede 

da ABO-RJ, e contou com a participação de um público em torno de 100 pessoas, 
entre TSBs, ASBs e acadêmicas(os). 

O encontro abordou diversos temas relevantes na área científica, altamente im-
portantes para o desenvolvimento e crescimento de TSBs e ASBs em suas carreiras 
profissionais. Foram abordados assuntos técnicos, práticos, de etiqueta profissio-
nal, marketing e relacionados também a diversas especialidades da Odontologia. 

Abertura e apresentações científicas dos professores 
A abertura do evento aconteceu na sexta-feira, dia 05 de maio, e ficou a cargo 

do Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, que agradeceu a presença de 
todos e enalteceu a importância deste tipo de evento para TSBs, ASBs e acadêmi-
cas(os), pois a profissão de técnico e auxiliar está crescendo dia após dia, e nos dias 
atuais os CDs estão procurando profissionais (técnicos e auxiliares) com formação 
e conhecimento científico para atuar em seus consultórios e clínicas. Assim, os 
técnicos e auxiliares com boa formação ajudam o CD a obter sucesso em seus pro-
cedimentos nos consultórios e clínicas. Desta forma, o TSB e o ASB através desses 
eventos têm a chance de alavancar a sua carreira profissional.

Nessa edição, o II EFLUTASB reforçou ainda mais a parte científica do evento, 
trazendo mais professores, novos temas e mostrando de forma teórica e técnica a 
importância da profissão de TSB e ASB.

Diversos professores(as) de renome e de alto gabarito ministraram as aulas nos 
dois dias de evento, foram eles(as): Prof. William Nívio, Profa. Maria Aparecida 
Ribeiro, Prof. Yuri Lopes, Profa. Irene Rodrigues, Profa. Sandra Alves, Profa. Bru-
na Picciani, Profa. Zilma Baptista de Carvalho, Profa. Márcia Nana, Prof. Edélcio 
Anselmo, Profa. Juliana Abdelnur, Profa. Lusiane Borges, Profa. Samara Ramos, 
Prof. Cheung Ka Fai, Prof. Wellington Vasconcelos dos Santos, Prof. André Luiz 
Fernandes Martins Jr., Prof. Rafael Marendino, Profa. Flávia Rodrigues e Profa. 
Cristiane Tavares.

Nas aulas foram abordados diversos temas científicos de grande importância 
para as (os) TSBs e ASBs, que foram: etiqueta profissional, marketing, atuação 
responsável de TSBs e ASBs, Pacientes Especiais e atendimento domiciliar, ins-
trumentação cirúrgica, dicas para concursos públicos, debate sobre a Lei Federal 
11.189/2008 que regula a profissão de TSB e ASB, biossegurança, primeiros so-
corros, resinas compostas, temas ligados à ortodontia, terceiro setor, entre outros 
assuntos de grande relevância.

Durante os intervalos de algumas aulas e no final do evento foram sorteados 
diversos brindes e prêmios como bolsas de estudos para o curso de formação de 
TSBs da ABO Regional Duque de Caxias e em outros cursos ligados a TSBs e ASBs 
e muitos brindes úteis cedidos pelos apoiadores do evento.

O DACom/ABO-RJ agradece o apoio das seguintes empresas e entidades: Ortho 

DACom/ABO-RJ organiza o II EFLUTASB

Fotos: Afonso Alfaya

Cursos, Ideia Publicidade e Consultoria, Socialcred, ABO 
Regional Duque de Caxias – Escola de Aperfeiçoamento de 
TSBs. Até a terceira edição do EFLUTASB!
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ANÚNCIOS :: 

Principais tópicos da reforma trabalhista

Em meio a tantas notícias políticas, nos jornais, nos últimos tempos, resolve-
mos selecionar uma delas para abordar junto aos profissionais da Odontolo-
gia. Não costumamos abordar temas políticos, porém esse interfere direta-

mente no dia a dia do profissional no relacionamento com seu empregado, que na 
maioria das vezes tem um empregado, seja atendente, ASB, TSB e até mesmo um 
cirurgião-dentista em alguns casos.

Muito tem se falado sobre reforma trabalhista, não só noticiado, mas alguns sin-
dicatos até fizeram greves por todo país contra a reforma. O cenário em que ela se en-
contra é a seguinte: o Governo Federal propôs uma proposta de reforma trabalhista 
que objetiva aprimorar e atualizar as relações de trabalho no Brasil. Ela foi aprovada 
na Câmara dos Deputados, e aguarda votação no Senado. Caso seja uma votação 
favorável, ela entrará em vigor.

Com grandes chances de aprovação, como são muitas mudanças, abordaremos 
os principais tópicos que estão mais relacionados ao cotidiano dos profissionais de 
Odontologia:

a) Jornada Intermitente – Esse tipo de contrato permitirá a prestação de serviços 
com interrupções, em dias alternados ou apenas por algumas horas na semana. O 
trabalhador tem que ser convocado com, pelo menos, cinco dias de antecedência. A 
exceção são os aeronautas, que não podem seguir esse regime. Hoje, a CLT não prevê 
a jornada intermitente.

b) Carga Horária Reduzida – De acordo com a legislação atual, considera-se tra-
balho em regime de tempo parcial aquele que não excede a jornada máxima de 25 
horas semanais, com proibição da realização de horas extras. E o funcionário tendo 
direito a férias limitadas a no máximo 18 dias no ano.

Com a nova proposta prevista pelo Governo Federal, o trabalho com jornada 
parcial subiria para: 30 horas semanais (sem a possibilidade de realização de horas 
extras) ou 26 horas semanais (sendo permitidas até 06 horas extras semanais). As 
horas extras, nesse caso, devem ser pagas com acréscimo de 50% sobre o salário-hora 
normal.

Se o contrato de trabalho em regime de tempo parcial for estabelecido com menos 
de 26 horas semanais, por exemplo 18 horas semanais, as horas extras também fica-
riam limitadas a 06 horas extras semanais.

As férias do trabalhador a tempo parcial também seriam igualadas aos demais 
trabalhadores celetistas. Logo, com a nova proposta seriam de até 30 dias de férias no 
ano, com a possibilidade de negociação para converter um terço do período de férias 
em pecúnia (abono de férias).

c) Acordo Sindical válido como lei – Na legislação vigente, os acordos sindicais 
firmados entre as empresas e seus representantes podem discutir diversos pontos, 
desde que nenhum deles se sobreponha aos termos da CLT.

Mas, se a reforma for aprovada, isso mudaria, já que os acordos coletivos de traba-
lho definidos entre representantes e empresas poderiam ser priorizados em relação 

à CLT. Inclusive no que diz respeito a parcelamento de férias, jornada de trabalho e 
remuneração.

d) Férias – A lei trabalhista brasileira assegura a todos os trabalhadores celetistas 
um período de descanso de 30 dias remunerados, a cada 12 meses de vigência do seu 
contrato de trabalho.

De acordo com o Artigo 134 da CLT, o período de descanso deve ser gozado em 
sua totalidade, salvo em casos excepcionais, como no caso de férias coletivas e na 
conversão de 1/3 do período em abono pecuniário. Mas, em nenhum dos casos o 
período de descanso pode ser inferior a 10 dias.

Com a reforma trabalhista, isso mudaria: as férias poderiam ser divididas em 
até três períodos, desde que, ao menos, um deles tenha a duração de 02 semanas 
consecutivas.

Desta forma, as férias poderiam ser usufruídas de uma forma mais vantajosa para 
empregadores e empregados, e atenderiam a negociação coletiva com força de lei.

e) Jornada de Trabalho – Outro aspecto sobre o qual o acordo coletivo poderá 
se sobrepor à CLT diz respeito à jornada de trabalho, que, como dito anteriormente, 
poderia ser negociada entre o sindicato de trabalhadores e empresas.

Atualmente, a jornada de trabalho padrão brasileira é de 08 horas diárias, com 
acréscimo de 02 horas extras, seguindo um padrão semanal máximo de 44 horas se-
manais. Os empregados que trabalham 06 dias na semana podem fazer até 12 horas 
extras semanais.

Com as mudanças previstas, o sindicato dos trabalhadores e empregadores pode-
riam pactuar sobre o cumprimento da jornada de trabalho, desde que atendam aos 
requisitos:

1) Limite de jornada de trabalho de 12 horas diárias; 2) Limite de 12 horas extras 
semanais; 3) Intervalo intrajornada (para alimentação e descanso dentro da jornada 
diária) de no mínimo 30 minutos; 4) Intervalo interjornada (entre os dias trabalha-
dos) de no mínimo 11 horas; 5) limite de 220 horas mensais.

f) Terceirização – O texto inclui duas salvaguardas à lei da terceirização. Proíbe 
que uma pessoa com carteira assinada seja demitida e contratada como pessoa ju-
rídica ou por terceirizada por um período inferior a 18 meses (para impedir o que é 
conhecido como “pejotização”). E garante a terceirizados acesso aos mesmos bene-
fícios da “empresa-mãe”. Esse é um dos principais tópicos para os profissionais de 
Odontologia que antes só tinhas opções de ser sócio ou empregado.

Essas são algumas, das inúmeras, mudanças da reforma trabalhista, que também 
abrange trabalho remoto, banco de horas entre outros assuntos que visam reduzir 
a informalidade e melhorar o relacionamento do empregador e do empregado que 
muitas das vezes acabam na justiça por falta de flexibilização, caso seja aprovada. 

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

 www.folhavirtual.com  ::   facebook.com/folhavirtual

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

:: ANÚNCIO

ABO Regional Duque de Caxias completa 59 anos

A ABO Regional Duque de Caxias completou 59 anos de fundação no último 
dia 01º de maio. A festividade em comemoração ao aniversário da entidade 
aconteceu no último dia 010 de junho, na Sede da ABO Regional Duque de 

Caxias.
O evento festivo contou com a presença do Presidente da ABO Regional Duque 

de Caxias, Dr. Sady de Oliveira, e de toda a Diretoria da ABO Regional Duque de 
Caxias. Além da diretoria da entidade, a festividade teve a presença da profissional 
de marketing da ABO Regional Duque de Caxias, Márcia Nana; do Diretor de 
Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, que estava representando o 
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral; de diversos associados da ABO Regio-
nal Duque de Caxias e também contou com a participação de diversos amigos e 
parceiros da associação.

A festividade teve música ao vivo e o pré-lançamento do livro “O Diário de 
Edwin West”, da escritora Marcelle Lopez, que será lançado na Bienal do Livro 
deste ano.

O Presidente da ABO Regional Duque de Caxias, Dr. Sady de Oliveira, agrade-
ceu a presença de todos em seu discurso e convidou o Dr. Paulo Murilo da Fontou-
ra, Diretor de Finanças da ABO - RJ para realizar o discurso de homenagem aos 59 
anos da entidade. Após a solenidade de homenagem à ABO-RJ Regional Duque de 
Caxias, foi aberta a confraternização de festividade de aniversário da associação, e 
foi cantado o tradicional ‘Parabéns para você’ em homenagem à entidade.

Fotos: Afonso Alfaya
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Roma

Roma, cidade milenar, grande metrópole mediterrânea, situada às margens do Rio Tibre, fundada no dia 21 de abril 
de 753 (a.C.). Ela oferece história incomparável, política e ciência, das mais vibrantes da Europa. Universidades de 
Medicina e Faculdades de Odontologia são frequentadas, também, por estudantes estrangeiros que buscam o conhe-

cimento de novas técnicas científicas.  
Todos os anos, há na Unione Catholica Artisti Italiani, Galeria La Pigma, reunião de artistas e escritores de todo o mun-

do, convidados a expor seus trabalhos. Tive a felicidade de ser um dos convidados neste ano, onde apresentei meus livros e 
quadros com poemas inéditos. Os poemas foram analisados, avaliados positivamente e traduzidos para o italiano. Dois dos 

meus livros foram solicitados, doados e encaminhados à Biblioteca do Vaticano. Recebi diploma de participação e colar comemorativo oferecido pelo 
Papa Francisco com sua imagem.

Também fui entrevistado pela Rádio Vaticano sobre o trabalho apresentado, o que repercute no jornal L’Osservatore Romano.
Considero experiência inesquecível por ter sido alvo de honraria por uma instituição de extrema importância no cenário artístico e literário da Cida-

de-Estado do Vaticano, que repercute em Roma e em toda a Europa.

ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

Mais uma vez, a Dr. Veit Produtos 
irá participar do Congresso Inter-
nacional de Odontologia do Rio de 

Janeiro (CIORJ). É uma grande honra poder 
fazer parte de um congresso tão renomado no 
Brasil para nós, que somos uma empresa que 

tem a sustentabilidade em seu DNA. É muito gratificante saber que a nossa men-
sagem de preocupação está sendo ouvida e espalhada.

Acreditamos que o planeta precisa de profissionais capazes de difundir ideais 
de sustentabilidade e proteção do nosso planeta em seu ambiente de trabalho. Por 
isso, criamos o selo Dentista Azul. Trata-se de uma série de atitudes que os pro-
fissionais de Odontologia e donos de clínicas devem seguir para cuidar melhor da 
saúde do nosso planeta.

Os Dentistas Azuis devem seguir diariamente estes mandamentos, que, além 
de sustentáveis, tornam as tarefas do dia a dia muito mais práticas. Como realizar 
a coleta seletiva, por exemplo. Separar o material descartado no consultório do 
lixo comum evita o risco de contaminação. E isso também se aplica para o lixo 
orgânico.

O momento de inovação é esse, e o local não poderia ser outro se não o CIORJ, 
onde a interação de conhecimento e a apresentação de inovações tecnológicas e 
científicas são vistas de uma maneira tão grandiosa. Um congresso conhecido em 
todo o Brasil por apresentar aos cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia 
as mais novas linhas de produtos e técnicas presentes no mercado atual está junto 
conosco em um só propósito: ‘Salvar o Nosso Planeta Azul’! E por isso, este ano em 
especial realizaremos a premiação de uma personalidade que tenha a consciência 
de sustentabilidade.

A Dr. Veit Produtos criou o prêmio Salve o Planeta Azul, que irá homenagear 
aqueles que idealizem ou divulguem mecanismos sustentáveis, que beneficiem o 
planeta. Atitudes que auxiliem a preservação do meio ambiente de forma inteli-
gente serão reconhecidas, premiadas e divulgadas, com o intuito de difundir ideias 
e exaltar seus idealizadores. Será premiado aquele que demonstrar uma atitude 
ecologicamente correta ou for responsável pela criação de algum mecanismo sus-
tentável, que beneficie o planeta de um modo geral. Podendo ser esta personalida-
de uma empresa, um cirurgião-dentista ou um acadêmico de Odontologia.

Temos um encontro marcado no 23ºCIORJ/2017. Contamos com as suas ideias 
e com a sua presença!

Edição especial: 23º CIORJ/2017 - 
Prêmio ‘Salve o Planeta Azul’

Na foto acima: a premiação das personalidades Dr. Geninho Thomé (à esq.) e Dr. 
Paulo Murilo da Fontoura Jr. (no centro) 

Nas fotos (1 e 2): os premiados da edi-
ção 2013 - 21º CIORJ/2013. Na foto (3) 
show da Banda Cidade Negra fechou 
com ‘chave de ouro’ a edição 2013 do 
prêmio ‘Salve o Planeta Azul’ durante 
o 21º CIORJ/2013

1

3

2

Fotos: Arquivo
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Dr. Ivan do Amaral recebe  
homenagem dos diretores e  

funcionários da ABO-RJ pelos  
80 anos de fundação da entidade

Dr. Ivan do Amaral visita a Sede da ABO Regional Duque de Caxias

:: HOMENAGEM

:: VISITA

O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral, recebeu no último dia 31 
de maio uma placa metálica em um estojo almofadado como tributo 
a sua gestão no ano que a ABO-RJ completa 80 anos de fundação. A 

homenagem foi uma ideia de todos os diretores e funcionários da entidade pela 
dedicação e comprometimento do Dr. Ivan do Amaral à frente da instituição.

O Dr. Ivan do Amaral agradeceu o tributo e reiterou: “Que a cada dia procura 
enaltecer o nome da ABO-RJ no cenário odontológico nacional e internacional, 
reforçando cada vez mais a parte técnico–científica da entidade com novos cur-
sos, fazendo com que a nossa velha ABO-RJ continue fortemente no caminho do 
crescimento e do desenvolvimento científico e administrativo”.  

O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral, visitou no último dia 10 de 
maio a Sede da ABO Regional Duque de Caxias. O Dr. Ivan do Amaral 
foi recebido pelo Presidente da ABO Regional Duque de Caxias, Dr. Sady 

de Oliveira, e por todos os membros da diretoria da regional.
O Dr. Sady de Oliveira, juntamente com a sua diretoria, apresentou ao Dr. Ivan 

do Amaral a clínica odontológica da ABO Regional Duque de Caxias que tem 
como nome oficial Clínica Odontológica Aércio Teixeira de Carvalho, uma ho-
menagem ao Ex-Diretor de Finanças da ABO-RJ e Ex-Diretor do COIC/ABO-RJ. 
Além disso, o Dr. Sady mostrou ao Dr. Ivan a nova recepção da clínica odontoló-
gica reformada e no final apresentou a nova parte anexa da Sede da ABO Regional 
Duque de Caxias, com novas estruturas de salas de aula, voltadas para atividades 
científicas (teóricas e práticas), e o novo auditório da entidade com capacidade 
para até 80 pessoas.

Ao final da visita, a Diretoria da ABO Regional Duque de Caxias ofereceu um 
almoço ao Dr. Ivan do Amaral pela gratidão e honra que a ABO-RJ tem e sempre 
teve com a Regional Duque de Caxias. Durante o almoço, o Presidente da ABO-RJ 
dialogou com todos os diretores da Regional Duque de Caxias e aproveitou para 
discutir projetos e planos em prol do desenvolvimento e crescimento da ABO-RJ 
e das ABOs Regionais do Estado do Rio de Janeiro. O Presidente prometeu em 
breve marcar novamente uma nova reunião do CORE (Conselho das Regionais) 
para que todas as Regionais do Estado do Rio de Janeiro possam participar e todos 
possam também discutir projetos em prol do crescimento de todas as ABOs.

Foto: Afonso Alfaya

Fotos: Afonso Alfaya
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CURSOS DO CIENTíFICO :: 

A temporada de cursos dos Departamentos de Atividades Científicas/Estudan-
tis do 1º semestre de 2017 teve o seu término no dia 09 de junho. Os cursos de um 
dia atraíram um grande número de profissionais (CDs) e acadêmicos de Odonto-
logia. Além disso, destacamos e agradecemos a presença de diversos professores 
renomados que participaram dos nossos eventos científicos e de várias empresas 
que apoiaram os eventos científicos da ABO-RJ.  

O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis fecha o semestre com 
“Chave de Ouro”, devido ao grande sucesso que os encontros científicos tiveram.  
Além ministrar cursos na Sede da ABO-RJ, a entidade também realizou atividades 
científicas na ABO-RJ – Sucursal Barra da Tijuca e em outros bairros, graças a 
parcerias de empresas do ramo odontológico, facilitando assim o deslocamento 
dos CDs e acadêmicos aos cursos. 

Vamos destacar os cursos que encerram a temporada de atividades científicas 
neste 1º semestre/2017:

Prof. Daniel Ianni Filho
No dia 10 de março, o professor Daniel Ianni Filho ministrou um curso científi-

co, na Sede da ABO-RJ, que teve como tema: “Autoligáveis – Alcances e Limitações 
& Insígnia System – O Futuro da Ortodontia”. O objetivo desta atividade cientí-
fica era mostrar passo a passo essa nova técnica inovadora que poderá se tornar 
um grande futuro para a ortodontia. O professor apresentou diversos temas muito 
importantes ligados ao assunto abordado, que foram: autoligáveis – origem e sua 
inserção no contexto do Straight Wire; indicações, vantagens alcances e limitações 
sobre a técnica; marketing e ética nos autoligáveis; insígnia – a nova geração e ten-
dência em ortodontia; o que é? Atualidade nos EUA e Europa e o futuro breve no 
Brasil desta técnica; e os principais casos clínicos do tema abordado.

Profs. André Salgado e Cheung Ka Fai
No dia 30 de março, os professores André Salgado e Cheung Ka Fai apresen-

taram um curso, no Hospital Estadual Eduardo Rabello, em Campo Grande, que 
teve como tema: “Componentes protéticos e suas possibilidades e a Odontologia e 
a correta formação de honorários dos procedimentos clínicos”. O objetivo do cur-
so era mostrar aos participantes dois assuntos de extrema importância, abordando 
os componentes protéticos e os tipos de prótese e a moldagem para obter o sucesso 
nos implantes dentários, tema esse abordado pelo Prof. André Salgado. O Prof. 
Cheung Ka Fai apresentou um tema variado onde ele mostrou os procedimentos 
estéticos na Odontologia e ao mesmo tempo abordando o assunto como o CD deve 
cobrar pelos seus honorários de forma justa e correta. Os professores apresentaram 
vários tipos de tema durante a aula, que foram: componentes protéticos, prótese 
cimentada x prótese parafusada e moldagem em implantodontia (Prof. André Sal-
gado); e além disso foram apresentados outros temas que foram formação profis-
sional do CD, formação de honorários por parte dos CDs e a Odontologia estética 
previsível baseada na evidência científica (Prof. Chueng Ka Fai). 

Prof. Alexandre Cardoso
No dia 07 de abril, o professor Alexandre Cardoso ministrou um curso, na Sede 

da ABO-RJ, que teve como tema: “Função x Parafunção, Bruxismo, Diagnóstico e 
Tratamento”. O objetivo do curso era mostrar aos presentes como ensinar os CDs 
e acadêmicos de Odontologia a diagnosticarem precocemente as parafunções. O 
professor mostrou temas de grande importância ligados ao tema da aula, que fo-
ram: a diferença de função x parafunção, o que é o bruxismo e como tratá-lo e o 
diagnóstico e tratamento desses procedimentos abordados no curso.

Prof. Eduardo Picanço
No dia 26 de abril, o professor Eduardo Picanço apresentou uma atividade cien-

tífica, na ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca, que teve como tema: “Como ganhar 

Cursos do Científico/Estudantil - 2017: grande sucesso no  
encerramento da temporada de cursos do 1º semestre/2017

dinheiro com a Odontologia em tempos de crise”. O objetivo do curso era para 
mostrar aos CDs e acadêmicos de Odontologia como melhorar a performance e 
o profissionalismo nos consultórios e clínicas, obtendo lucro em tempos de crise 
econômica e política que o Brasil atravessa. O professor abordou assuntos bastante 
interessantes ligados ao tema central da aula, que foram: entender o mercado eco-
nômico-financeiro atual; como calcular corretamente os cálculos dos honorários; 
e conhecer as principais estratégias de marketing, usando-as dentro do seu con-
sultório e clínica. 

Profa. Juliana Lemes
No dia 12 de maio, a professora Juliana Lemes ministrou um curso, na Sede 

da ABO-RJ, que teve como tema: “Odontologia na Internet – Marketing Digital e 
Aspectos Éticos”. O objetivo do curso era mostrar aos CDs e acadêmicos de Odon-
tologia a importância da presença nas redes sociais e os aspectos éticos das publi-
cações na Internet. A professora Juliana Lemes, que é conhecida como a “Odonto-
diva da Depressão” e possui um blog das Odontodivas na Internet e no Facebook, 
no qual possui milhares de seguidoras e seguidores, também abordou assuntos 
muito interessantes para o crescimento profissional dos CDs e dos futuros CDs, 
que foram: como usar com ética as redes sociais, como fazer Odontologia na Inter-
net, o que é marketing digital e o uso da ética profissional. 

Prof. Éber Feltrim
No dia 24 de maio, o professor Éber Feltrim apresentou uma atividade cien-

tífica, na ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca, que teve como tema: “Estratégia de 
captação de clientes e aumento de lucro”. O objetivo do curso foi apresentar aos 
participantes ferramentas práticas para aumentar o número de tratamentos acei-
tos pelos pacientes. O professor abordou assuntos bastante interessantes ligados 
ao tema central do evento científico, que foram: como entender os indicadores de 
crescimento financeiro do consultório, quais são os elementos mais comuns que 
fazem as clínicas perderem os seus pacientes, como a postura do profissional inter-
fere no fechamento dos tratamentos propostos aos pacientes, e quais são as cinco 
fórmulas infalíveis para captar e fidelizar clientes para o consultório e clínica. 

Profs. Fábio Ramôa, Águida Miranda, Juliana de Noronha e Simone Amaral
No dia 02 de junho, os professores Fábio Ramôa, Águida Miranda, Juliana 

de Noronha e Simone Amaral ministraram um curso, na Sede da ABO-RJ, que 
teve como tema: “Diagnóstico diferencial e manejo das doenças mais comuns da 
cavidade oral”. O objetivo do curso foi passar aos participantes noções sobre o 
diagnóstico diferencial e o manejo das doenças mais comuns da cavidade oral e 
complexo maxilofacial. Os professores abordaram diversos assuntos em suas salas, 
os principais foram: diagnóstico diferencial em estomatologia, os principais méto-
dos de diagnóstico em estomatologia e suas indicações e o manejo das principais 
doenças da cavidade oral. 

Profa. Bartira Volschan
No dia 09 de junho, a professora Bartira Volschan ministrou uma atividade 

científica, na Sede da ABO-RJ, que teve como tema: “Terapia pulpar de dentes decí-
duos: desafios da prática clínica”. O objetivo do curso foi mostrar aos presentes os 
desafios práticos das técnicas de terapia pulpar. A professora apresentou assuntos 
em sua aula-debate muito importantes ligados ao tema central da atividade cien-
tífica, que foram: o diagnóstico e planejamento de terapia pulpar de dentes vitali-
zados e desvitalizados, conhecimento em morfologia do dente decíduo, as técnicas 
de terapia pulpar: indicações e procedimentos clínicos; exposição de casos clínicos 
e debate sobre sucessos e insucessos relativos a esta técnica. Nesta atividade cien-
tífica agradecemos o apoio das empresas: TDV, Eliane Uniformes, Heraus Kulzer, 
Technew, Coltene e Dental Hércules.
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:: CURSOS DO CIENTíFICO

O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis agradece a todos os professores, CDs e acadêmicos de Odontologia que estiveram presentes nas atividades 
científicas, e que abrilhantaram ainda mais os cursos de um dia. No segundo semestre de 2017, a partir do dia 23 de agosto, começa a nova temporada de cursos do 
Departamento de Atividades Científicas/Estudantis. Acompanhe no site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e participe das atividades científicas da ABO-RJ.

Fotos: Afonso Alfaya
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Marcia Nana :: MARKETING

Clientes Inativos: “Dicas para reativá-los”

Existe o grupo de clientes que estão inativos há muito tem-
po (2 ou 3 anos ou +) e os que estão perto da consulta 
de retorno (6 meses). Para cada grupo existe uma abor-

dagem diferenciada. O importante é que ambas as abordagens 
sejam objetivas, rápidas, e que despertem o interesse da pessoa 
em continuar sendo seu cliente. Como?

Você tem alguma novidade para oferecer ao paciente?  Novos 
equipamentos, decoração, especialidade, identidade visual, site, mídias sociais, vídeo (mídias 
internas) etc. Quando você tem algo novo, esta é uma forma de facilitar a aproximação com 
o cliente. Um exemplo: “Estamos entrando em contato para convidá-lo a conhecer as novas 
instalações da clínica”, ou “Venha tomar um chá em nosso consultório e conhecer os novos 
tratamentos e especialidades”.

É importante que seja feito um controle dos inativos, os que foram contatados/que com-
pareceram ao consultório e que fecharam o plano de tratamento sejam tratados como clientes 
especiais. Este recontato pode ser em uma data especial, como Natal, Páscoa, aniversário do 
cliente, aniversário do consultório etc. Mesmo que o cliente não agende uma nova consulta, 
atualize os dados dele: e-mail, WhatsApp, telefones etc. Pois estas informações auxiliam no 
contato futuro.

Existem os clientes que vão retornar com facilidade e aqueles que demandarão um traba-
lho maior. Nestes casos, é preciso paciência e cuidado para não ficar ligando para o cliente 
toda semana. Caso o cliente agende e não compareça, ligue e veja o motivo do não compa-
recimento. Caso ele falte de novo à consulta, não ligue. Caso contrário, você ficará chato, e 
criará uma antipatia por parte do cliente. Use a estratégia de enviar periodicamente, pode 
ser quinzenalmente, via e-mail, mídias sociais ou Correios, folders educativos, mensagens e 
dicas de saúde bucal. E depois de dois meses aproximadamente, faça um novo contato.  “A 
estratégia é reativar o paciente e não bombardeá-lo com ligações, e-mails etc.”

Modelos de abordagens:
“Estamos sentindo sua falta em nosso consultório. Gostaríamos de agendar uma visita 

para apresentar as nossas novas instalações.”
“Nosso consultório está implantando novas especialidades e técnicas para os tratamentos 

odontológicos, e será um enorme prazer receber sua visita para conhecer estas novidades. 
Venha tomar um chá conosco no dia xxxx, às xx h. Aguardo a confirmação de sua presença.”

“Prezado Sr.
O Sr. xxxx sempre foi considerado um dos pacientes mais assíduos do consultório, mas nos 

últimos anos estamos sentindo sua falta. Por este motivo segue um convite para que seja agen-
dada uma consulta e possamos continuar com o ótimo relacionamento profissional. ATT”

“Prezado xxxx
É com enorme prazer que enviamos este convite para que o Sr. xxxx possa conhecer as 

novas instalações do consultório. Confirme sua presença pelo telefone: (21) xxxx-xxxx.  Obri-
gada”

“Tudo bem? O consultório tem o prazer de informar que a partir do dia xx estará aten-
dendo o convênio xxxx. Venha nos fazer uma visita. Confirme sua presença no telefone (21)
xxxx-xxxx.”

ATENÇÃO 
O envio de dicas de saúde bucal e felicitações pelo aniversário pode seguir com uma men-

sagem final de “Venha fazer uma visita ”ou “Agende sua consulta”. O importante é que estes 
contatos por e-mail ou WhatsApp sejam breves, pois textos longos ninguém irá ler, e como 
disse no início deve chamar a atenção (por isso a importância de uma imagem, com um belo 
sorriso e uma logo da clínica ou consultório  com os contatos telefônicos e eletrônicos).

OUTRA DICA
Nunca critique a concorrência. Caso o cliente responda que está em tratamento com outro 

cirurgião-dentista, sempre diga: perfeito. Ele é um ótimo profissional. Mas aos poucos conti-
nue mantendo contato com ele, enviando dicas e felicitações em datas especiais por e-mail e 
WhatsApp. O importante é o cliente saber que você existe e que está ativo no consultório ou 
clínica, pois qualquer dúvida ou insatisfação que ele tenha com o cirugião-dentista atual, ele 
lembrará imediatamente de você.

Sucesso!
Marcia Nana

Gestão & Marketing
ideia_consultoria@yahoo.com.br

www.marciananamarketing.com.br

ANÚNCIO :: 
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Prof. Gustavo Greco realiza curso de 
laminados cerâmicos e estratificação 

de resina na ABO-RJ

:: EVENTO CIENTíFICO :: COMUNICADO

O Prof. Gustavo Greco, de Belo Horizonte, Minas Gerais, realizou nos dias 
12 e 13 de maio um curso de laminados cerâmicos e estratificação de resi-
na, no laboratório de prótese da Sede da ABO-RJ. O curso foi organizado 

pela Ideia Publicidade e Consultoria e pela RGO, com o apoio da ABO-RJ. 
A atividade científica contou com a participação de 10 cirurgiões-dentistas. O 

curso foi dividido em duas etapas, no dia 12 foi dada a parte teórica do curso e no 
dia 13 foi realizada a parte prática da atividade científica. O evento teve como tema 
principal a seguinte pergunta: Como e quando utilizar as restaurações diretas e 
indiretas, buscando um máximo de estética?

Durante o curso, o Prof. Gustavo Greco, que recentemente lançou o livro 
“Odontologia de alta performance”, mostrou o procedimento científico passo a 
passo a cada aluno, que visualizava a ação do professor realizando esta técnica na 
câmera acoplada a sua testa ligada ao data show presente em sala de aula. Deste 
modo, todos os alunos indentiam passo a passo a técnica a fim de se obter sucesso 
neste tipo de trabalho em seu consultório ou clínica.

:: PORTARIA  

PORTARIA Nº 038 – 2015/2018

O Senhor Presidente da Associação Brasileira de Odonto-
logia  -  Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social e de acordo com o Regimento Inter-
no do CAP – Capítulo II – Artigo 7º,  RESOLVE:

1 - Nomear o Dr. Cheung Ka Fai, matrícula nº 1801831-9, 
para o cargo de Vice-Diretor do Centro de Aperfeiçoamento 
Profissional “Evandro Rabello de Castro”.

2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.

      Rio de Janeiro, 13 de junho de 2017.

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

TURMA PEDRO PAULO PENIDO COMEMORA  
JUBILEU DE FORMATURA

A turma de 1967 da Faculdade de Odontologia da UFF 
vai comemorar o seu Jubileu de Formatura com ativida-
des que serão realizadas na Sede da ABO-RJ, no dia 25 
de novembro de 2017, último sábado do mês, com início 
às 11 horas. 

Os organizadores solicitam aos demais colegas da 
turma que entrem em contato para obterem mais de-
talhes:

Contato (Responsável): Dr. Ivan Loureiro
E-mail: loureiroivan@hotmail.com 

Telefone celular: (21) 97590-1881

Fotos: Afonso Alfaya
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Os anúncios poderão ser enviados através do site da ABO-RJ, carta, fax ou entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF 
e matrícula. Os mesmos deverão ser enviados até o dia 31 de JULHO, para publicação na edição de JULHO/AGOSTO. 
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.

• Botafogo – Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala de-
corada 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). Óti-
ma 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 estere-
lização. Local silencioso, com armários, e pronto para instalações de consultório dentário 
e médico, em excelente ponto comercial. Tratar com Anabela ou Ivo, nos telefones: (21) 
2295-8907 ou (21) 99267-3839. Também pelo e-mail: a.milman@globo.com / Matrícula: 
00029410

• Copacabana – Alugo horário em consultório dentário em frente Praça Serzedelo Correa. 
O consultório possui sala espera, esterilização e secretaria. Ele é bem equipado, possuindo 
também laser, ultra-som, micro câmera, foto e raio-x. Contatos com o Dr. Carlos através 
dos telefones: (21) 22367306 ou (21) 987474040

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

• ipanema – Alugo consultório de alto padrão, completo, pronto para uso. Aluguel - R$ 
2500.00, tudo incluído. Contatos com o Dr. Gabriel nos telefones: (21) 22471946 ou (21) 
987211946

HORÁRIOS

EQUIPAMENTOS

• Vendo Modulokart,com elemento de sucção acoplado, bomba de vácuo, compressor, 
mocho, azul celeste, ultrassom Profi, lavadora ultrasonic, seladora, Raio-X Siemens e ou-
tros. 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

• 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.

• Vendo um consultório com cadeira, mocho e compressor por R$ 6.000,00, tudo conser-
vado. Também estou vendendo dois fotopolimerizadores e um forno para prótese. Conta-
tos através dos telefones: (21) 99617-1739 e (21) 2622-4572.

CLASSIFICADOS DA ABO-RJ ::

• ipanema – Alugo horários em consultório completo, com raio-x e laser. A localização 
dele é na Rua Visconde de Pirajá, nº 550 – Edifício Top Center, em andar alto.  Contatos 
com Ângela, tel: (21) 2239-0395 ou (21) 99941-6142

• Leblon - Alugo horários em consultório odontológico de excelente padrão localizado em 
prédio comercial com segurança. O consultório possui secretária, central de esterilização, 
raio-x e vista para o mar. Período - 4hs: R$ 575,00 e  8 hs: R$1050,00. Tratar com Sonia no 
telefone: (21)2239-0854 (segunda a sexta-feira).

• Tijuca - Alugo horários, divido despesas ou passo o consultório. Localizado na rua Ge-
neral Roca  nº 440 – sala 203. Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 2234-4702 
ou (21) 98854-0810.

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

Todo associado da ABO-RJ em dia com suas contribuições sociais tem direito a consultar o advogado da instituição para 
esclarecer somente dúvidas jurídicas em casos odontológicos. O advogado da ABO-RJ, o Dr. André Nascimento, está de 

plantão na Sede da ABO-RJ – Rio Comprido, toda a terça-feira, das 13 às 17 horas.
O associado da ABO-RJ que tiver qualquer dúvida em relação ao atendimento jurídico gratuito pode entrar em contato 

com a Secretária da ABO-RJ, no telefone: (21) 2504-0002, ramal - 242, ou entrar em contato diretamente com o Dr. André 
Nascimento, às terças-feiras, no ramal – 207. Agende a sua visita!

Assessoria Jurídica Gratuita da ABO-RJ
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Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943
Odontopediatra – Odontologia para Bebês 
– Ortodontia Interceptativa - Centro Profis-
sional do Barra Shopping - Av. das Américas, 
4790 Salas 525 e 526 – Barra da Tijuca - Tel.: 
3325-5621 / www.marassiortodontia.com.br

Odontopediatria

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA / CRO-RJ 20164

Especialista em Dor Orofacial e DTM (UNIGRANRIO - RJ) / Pós-Graduado em Oclusão e DTM 
(USP - BAURÚ) / Pós- Graduado em Oclusão e DTM (CEDDA - São José dos Campos) - Endereço: 
Av. Evandro Lins e Silva, 840, sl. 1205, Edifício Office Tower - Barra da Tijuca/RJ - Tel: (21) 2178-
2134 / 2178-2135 - www.cro mf.com.br

   DTM e Dor Orofacial

RADIUS ODONTO DIGITAL - CLM1492
Radiografias Intra-Orais (Periapicais,Oclusais e 
Bite-Wings) - Radiografias Extra Orais(Panorâ-
micas,Cefalométricas e ATMS) - Documentação 
Ortodôntica - Cefalometria Computadorizada 
- Modelos e Fotos - Próximo ao METRÔ - Cine-
lândia, Rua das Marrecas 36 - gr.301- Cinelândia 
- Tels.: (21)2240-2890/2240-1450 - Email:radius.
odonto@terra.com.br

ODONTORAD - CLM 1873
CLíNICA 100% DIGITAL. Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic a - 
Radiografias intra e extra-orais, traçado cefalométricos computadorizados, 
modelos zoocalados, fotografias intra e extra-orais, Tomografia computado-
rizada, Cone-Beam(NOVO), CD DICOM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Con-
vênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 - Taquara - RJ / Tel.: (21) 3685-
9191 - 3592-0314 -2423- 6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

PERFECTA - X  / CLM 1870 
Radiologia Odontológica, Radiografias Extra e 
Intra orais, documentação ortodôntica - Praça 
da Fé, 26 - Bangu  - (Largo da Igreja Stª Cecília) 
- Tel.: (21) 2401-2085  - Telefax: (21) 2401-2081 
/ Email: perfectax@terra.com.br

SRE OCTAVIO PEREIRA  - Radiologia Odontológica - CLM 1748
Tomografia computadorizada de feixe cônico, radiografias intra e ex-
tra-orais digitalizadas e documentação ortodônticas. Atendimento per-
sonalizado sem hora marcada - Diversos convênios R. Gonçalves Dias 
30A /401/403  - Centro - Tels: 2242-4366 / 2507-2598  / E-mail: sreop.
rj@gmail.com

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

   

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

Odontogeriatria

   

   

DR. ANTONIO MARTINEZ MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Pe-
trobras - Br. Camed Rio de Janeiro - Copa: 
Av. N.S. de Copacabana 195 / sala 1204 
- Tel.: 22542-2146 - Centro: R. Evaristo da 
Veiga,16/sala 905 - Tel.: 2220-7287

DRA. MÁRCIA VALERIA  BOUSSADA 
VIEIRA - CRO-RJ 13.111

Especialista  em Endodontia Mestre 
em Endodontia pela UFPel-RS - Rua do 
Catete, 274/211 - Catete - RJ  - Tel.: (21) 
2285-0242 - Tel./fax: (21) 2285-0036 - 
Exclusivamente Endodontia

DR. JOSE CARLOS  GOUVEIA 
CRO-RJ 7477

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

DR. PAULO ANDRÉ  F. GOMES
CRO-RJ 28.164

 Especialista em  Endodontia - Bar-
ra da Tijuca - Tel.: 2178-2462 Ilha do 
Governador - Tel.: 3383-8215 - Vista 
Alegre - Tel.: 3372-5196 / (21) 98169-
2007 - Email: pauloandre@globo.com

Endodontia

estomatologia/ Cirurgia BMF

   

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

DR. MARCO ANTONIO MARTINEZ OMONTE - CRO-RJ 17766
Especialista em Periodontia e Implantodontia / Copa: Av. N. S. de Copaca-
bana, 195/Sala 1204 / Tel 2542-2146 / Centro: Rua Evaristo da Veiga, 16/
Sala 905 / Tel 2220-7287 / E-mail: drmarcomartinez@gmail.com

PIERRE GENTIL - REABILITAÇÃO 
ORAL - CRO-RJ 20936
Especialista em Prótese Dentária 
pela FOB-USP - Especialista em 
Implantodontia pela Unigranrio 
- Av. Rui Barbosa 688, BL C, Sala 
202 - Centro - Macaé/RJ - (22) 
2772-1728 / 2772-7161

CRONI – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
(CLM 1090)
Tomografia Computadorizada Cone Beam 
- Programa Dental Slice - Radiografias 
Digitais Intra e Extra-Orais - Análises Ce-
falométricas - Fotografias Digitais - Mo-
delos Recortados, Zocalados e de Acrílico 
- Pasta - CD. Endereços: Rua Lopes Trovão, 
52 - Sala 607 - Icaraí Niterói - Tels.: 2610-
3761 e 2610-5178 - Rua Luiz Leopoldo F. 
Pinheiro, 551 / Salas 1201/1202 - Centro 
Niterói- Tels.: 2719-8195 e 2621-0853 
/ Site: www.croni-rj.com.br / E-mail:  
croni007@terra.com.br 

CMVS RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
EPAO 1280
 Radiografias Intra e Extra Orais - Docu-
mentação 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

CONTRASTE / CLM 1623
NOVO:SISTEMA DIGITAL - Imagem e Documen-
tação Informatizada da Face - Radiografias In-
tra e Extra- Orais - Documentação Ortodôntica 
- Rua Uruguaiana, 13 - Gr. 602-603-604 - Tel.: 
2221-2105 - Telefax.: 2242-8362 - Cel.: 98450-
1136 - radiocontraste@gmail.com - Convênios.

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, Cefalo-
métricas e ATMs) - Cefalometria Computadorizada - Documentações - Tomografia Computadorizada Co-
ne-Beam (NOVO) Uma nova realidade na Odontologia! Rua Almirante Cochrane, n.º 35 - Tijuca - Tels.:2567-
1363 / 2567-8060 / 2204-2194 / 9855-2909 - Site: www.rorrj.com.br - Email: rorrj@rorrj.com.br

Facenter Centro de Diagnóstico Digital da 
Face Ltda. - CLM- EPAO-1678

Tomografia Computadorizada - Cone Beam - I 
Cat - Programa Dental Slice - Todos os nossos 
Equipamentos são Digitais, desde uma peria-
pical e pacotes ortodônticos a tomografias 
- Atendemos aos principais convênios - Rua 
Visconde de Pirajá, 550 - Sobre Loja 322 - Ipa-
nema 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

ODONTORAD
CLM 1873

Radiologia Dentária - Documentação Ortodô-
ntic - Profissionais experientes e equipamen-
tos 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 - Ta-
quara - RJ - Tel.: (21) 3685-9191 - 2423-6010 / 
Email: odontoradtaquara@gmail.com

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

DRA. RÊNI APARECIDA DA SIL-
VEIRA 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@re-
novedente.com.br

Implantodontia

   
INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante - 
Odontologia Estética - Facetas e Fechamen-
tos de Diastemas - Pós-Ortodontia - Atuali-
zação nos Cursos “Atingindo a Excelência” 
e “Atingindo a Maestria” em Resinas Com-
postas do Dr. Newton Fahl Jr. - Edifício Tijuca 
Office Center - Rua Conde de Bonfim, 120 
- Salas: 818 e 819 - Tijuca - RJ - Tels.: 21 2254-
9011 / 2264-0209 / Site: soniacanto.com.br / 
Email:  soniacanto@soniacanto.com.br

Prótese

   radiologia odontológica e imaginologia

   
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR - Den-
tista no Lar CNPJ 14.795.331/0001-70  EPAO 3601
Equipe com experiência em pacientes com neces-
sidades 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

Pacientes Especiais

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7
Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Im-
plantes osseointegrados - Av. das 
Américas, 500/bl13 - Sala 231 - Cen-
tro Empresarial Downtown - Barra da 
Tijuca - RJ - Tel / Fax.: (21) 2493-0137 
- Urgências: (21) 2491-8422

   Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

DR. MARCELO CORREA MANSO 
CRO-RJ 15516-4

Cirurgião Maxilo-Facial - Espec. Mestre 
e Doutor em Implantodontia - “Diplo-
mate - Board Certified” by the Inter-
national - Congress of Oral Implanto-
logists (NJ/USA) Instalações Clínicas 
- Cirúrgicas integradas e independentes 
Flex Center - Laranjeiras - Conj 906, 907, 
908 - Tels: (21)2205-6785 / 2205-1190 / 
Email: marcelo@manso.odo.br

DR. EDUARDO JOSÉ DE MORAES
CRO-RJ 10.572

Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - Mes-
tre e Especialista em Implantodontia - Cirurgia 
Oral Reparadora e Maxilofacial - Implantes Zigo-
máticos, Enxertos ósseos Intra e Extra-orais - Rea-
bilitações com Implantes Osseointegrados e Carga 
Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e Hospitalares 
Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Copacaba-
na, 690 gr 1201 - Copacabana - RJ - Tels: (21) 2235-
2049 / 2256-1135 Site:www.coimplante.odo.br 
- E-mail: edujm@uol.com.br
DR. HENRIQUE MARTINS DA SILVEIRA
CRO-RJ 15.693

Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Cirurgia Or-
tognática / Condomínio Le Monde - Ed. Hong
-Kong 3000 - Av. das Américas,3500 sala 211, 
Barra da Tijuca - RJ - Tel: 2431-2265
Edifício Chicago - Rua Tavares de Macedo,95 - 
sala 1113 - Icaraí - Niterói - Tel: 2710-7772

DR.MARIO GROISMAN
CRO-RJ 11548

Periodontia - Implantes osseointegrados - 
Master pela Universidade de Lund - Suécia 
Avenida das Américas, 3500 - Ed. Londres 
- Sl. 601- Centro Empresarial Le Monde - 
Barra da Tijuca - Tel.: (21)2431-1840

DR. ALEXANDER HÖHN
CRO-RJ 115681
 Implantes - Osseointegrados e Cirurgia Oral 
- Shopping da Gávea - Tel.: 2239-9945 - Bar-
ra da Tijuca - Tel.: 2495-1258 / 2493-6993

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA
CRO-RJ 20164
Mestre em Implantodontia (SLMANDIC - 
CAMPINAS) / Coordenador do Curso de Es-
pecialização 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 / 2178-
2135 - www.cromf.com.br

DR.  EDSON DE SOUZA MACIEL
CRO-RJ 9852
Especialista em Implantodontia - USF-SP e 
Especialista em Prótese Dentária - ABO-RJ 
/ R. Cel. Francisco Soares 46/101 - Nova 
Iguaçu - RJ / Centro - Tel.: (21) 2768-3022 
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:: DR. WAGNER HESPANHOL - CRO-RJ 15061

Convênio Petrobrás / Diagnóstico e tratamento das doenças da boca
Rua Conde Bonfim 310/ sala 410 - Tijuca - RJ / Cel: 98188-9442
Tel: 3174-1338 / E-mail wagnerhespanhol@hotmail.com



::  ANÚNCIOS


