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BEM-VINDO !

Novas esperanças e expectativas

O ano de 2020 foi desafiador não somente para a 
classe odontológica, 

Acredite ! Isso é possível !

Fique em casa. Distanciamento social. Serviços 
parados. Escolas fechadas ... Situações sociais 

que nunca antes havíamos experimentado. 

Foi também um desafio não apenas local, mas de 
proporções globalizadas.

como para todo ser humano. 

Ao iniciar 2021, tenhamos esperanças e 
positivismo de que viveremos um ano melhor, 

com maior afirmação, mais amor e reciprocidade 
entre as pessoas.

REGIONAL
PIRACICABA

Férias coletivas de fim de ano na APCD-Piracicaba: de 21 de dezembro a 9 de janeiro
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Veja a entrevista
completa com o dr.
Eduardo Paparotto
Filho acessando o

QR Code acima

VIDA NO RÁDIO

Bem antes de decidir pela odontologia, em meados de 1966, 
Paparotto dedicou-se na área da radiodifusão. “Iniciei-me numa nova 
profissão. Deixei o laboratório de prótese e parti para trabalhar na 
Rádio Difusora de Piracicaba, atuando por cerca de oito anos. Trabalhei 
na sonoplastia, parte técnica externa de reportagens e esportivas. 
Estive lá em janeiro de 1968 quando o XV retornou à Divisão Especial 
do Futebol Paulista, após cair em 1965”, diz. A Difusora era conhecida 
como “A emissora de grandes realizações”. Na época, a rádio recebia as 
presenças de personalidades como Sérgio Reis e Agnaldo Rayol que 
participavam das festividades de aniversário da emissora, lembrado no 
dia 12 de outubro. “Era época de rádio com auditórios além de 
fazermos gincanas, com escuderias que se tornaram famosas e se 
transformaram em escolas de samba, como a Ekypelanka, Ekyperalta, 
Equipexato e Zoon-Zoon. Paparotto estudava no antigo ginásio e 
colegial enquanto trabalhava na rádio , recorda. Prestou vestibular, e 
passou a frequentar a graduação em odontologia em paralelo.

“

QUEM É
Eduardo Paparotto Filho é nascido em Piracicaba, no dia 4 de setembro de 1951, em uma residência na rua XV de Novembro, 
próximo ao Colégio Dom Bosco e a Igreja Bom Jesus. É filho de Eduardo Paparotto e Maria José Flor Paparotto. Casado com Eloísa 
Aparecida Ducatti Paparotto, também cirurgiã-dentista. “Eu era vizinho de quadra da Eloísa e juntos construímos uma vida 
matrimonial e profissional“, lembra.

A ODONTOLOGIA
O ingresso na odontologia começou quando 

Paparotto tinha 13 anos de idade. “Havia terminado o 
primário e, a família era grande, de forma que tive de 
ajudar na parte financeira; arrumei emprego com 
office boy num laboratório de prótese dentária. Fui 
aprendendo e gostando. Fiquei por um ano e meio 
neste local“, diz. 

Paparotto estudou na FOP (Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba) na época em que a sede era o suntuoso prédio situado na 
rua rua Dom Pedro 2º esquina com a rua Alferes José Caetano, no Centro de 
Piracicaba. “Tive bons professores como o dr. Nóbilo, Dalton Belmudes, Edy Piedade, 
José Merzel, Fausto Bérzin, Nivaldo Gonçalves e colegas como José Lopes do Carmo 
Filho e Reinaldo Salvego (que era da minha turma)“. 

Nosso entrevistado é mestre em biologia e patologia buco dental e especialista 
em patologia bucal. “Após cursar a graduação, o professor Krunislave Nóbilo me 
convidou para o curso técnico em prótese dental. Existia há um ano. Pedi demissão no 
emprego (Rádio Difusora) e fui professor de prótese dental, dando aulas à noite. A 
partir daí, passei a exercer a odontologia apenas em consultório, local do qual me 
aposentei há cerca de três anos“, relembra.

“Participei da gestão de Carlos Eduardo 
Hoppe Fortinguerra. Fui tesoureiro de 
1976/1977. A sede era na Curva do S, 
avenida Armando de Salles Oliveira 
esquina com rua Santo Antonio. O dr. 
Fortinguerra foi meu professor no meu 
primeiro ano de faculdade, com quem 
tive uma grande amizade. Um 
gentleman.

APCD

EXÉRCITO BRASILEIRO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA
“Três anos atrás fui convidado para integrar a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, junto ao 

provedor João Orlando Pavão. Uma das contribuições dada foi na reforma da área odontológica da Santa Casa, 
cujos consultórios são utilizados pelos profissionais da CTBMF. Além disso, fomos várias vezes a Brasília solicitar 
verbas para esta entidade filantrópica. O Ministério da Saúde foi alvo de visitas inclusive durante solicitação para 
adquirir um acelerador linear para o Cecan (Centro do Câncer), o qual foi cedido para tratamento do câncer, já foi 
entregue e montado para os usuários de toda a região”, diz. 

Paparotto perpetua uma paixão incomum. Adora o culto à vida militar. Designado Cabo R2 do Exército, após servir 
como atirador no Tiro de Guerra de Piracicaba. “Tenho um Jeep 51 adquirido através de um leilão do Exército. 
Realizo ações junto ao TG 02-028 com objetivo de estimular os jovens e as crianças diante da memória e do culto 
de nossos valores como cidadão, além de preservar a história. Integro uma associação que congrega 
colecionadores e revitalizadores de viaturas militares. Com isso, representamos Piracicaba em atividades como os 
75 anos do desembarque no Dia D, lembrado ano passado”, disse orgulhoso.
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Dr. Andrés Tumang, primeiro presidente da APCD-Piracicaba
No dia 31 de outubro, faleceu 

o professor doutor Andrés José 
Tumang, uma das principais lide-
ranças entre os profissionais da 
classe odontológica na década de 
1.960. Professor da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba, da 
UNICAMP, na área de odontologia 
social. Formado pela PUC-Cam-
pinas em 1955, desde que iniciou 
suas atividades em Piracicaba, se 
interessou pelos movimentos 
classistas, liderando um grupo de 
profissionais jovens em torno da 
transformação da Associação dos 
Odontologistas de Piracicaba, na 
época praticamente desativada, 
em Regional da Associação Paulista 
de Cirurgiões Dentistas, fato o qual 
acabou por acontecer em março de ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REGIONAL DE PIRACICABA

Para a Diretoria da Regional, Diretoria do Núcleo, as inscrições serão por chapas 
completas e para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, a inscrição será individual.

A posse será no dia 19 de março de 2021 (sexta feira) e o encerramento do 
mandato será no dia 30 de junho de 2023 (sexta feira).

As inscrições deverão ser feitas através de requerimentos em três vias 
endereçados ao Presidente da Comissão Eleitoral e protocolados na secretaria da 
Regional à Rua José Nardon 177, encerrando-se o prazo no dia 24 de dezembro de 
2020 (quinta-feira), às 17h.

Núcleo de Capivari: Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÕES

Piracicaba 18 de novembro de 2020.

Os inscritos como candidatos para as eleições que seriam realizadas no dia 20 de 
maio de 2020 (adiada devido à pandemia) para o dia 24 de julho de 2020 (não 
realizada na Regional de Piracicaba devido à pandemia se encontrar em fase 
vermelha) não necessitam de nova inscrição.

Nos termos estatutários ficam convocadas eleições a serem realizadas no dia 26 
de fevereiro de 2021 (sexta-feira), na sede Rua José Nardon 177, em Piracicaba, das 
12h às 19h, e na cidade de Capivari, à Rua Barão do Rio Branco 17, das 13h às 17h, 
para os seguintes cargos, mandato de 2020 a 2023:

Membros dos Conselhos: Deliberativo e Fiscal;

Diretoria da Regional: Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 
Secretário Geral, Tesoureiro Geral;

Semana de Prevenção ao Câncer de Boca
A APCD-Piracicaba foi entidade apo-

iadora da Uniodonto Piracicaba na Semana 
de Prevenção ao Câncer de Boca, realizada 
de 1º a 8 de novembro através das mídias 
sociais digitais de ambas entidades. No perí-
odo foram postadas mensagens de orien-
tação ao leigo sobre o câncer de boca e 
realizadas lives no Instagram com a doutora 
Silvia Maria Paparotto Lopes (estomato-
logista), com o professor Márcio Ajudarte 
Lopes (coordenador do Centro de Patologia 
Oral da FOP/Unicamp) e doutora Adriana Brasil (presidente do conselho de 
administração do Hospital Ilumina). Os vídeos estão disponíveis no canal da 
APCD-Piracicaba no YouTube bastando apontar seu celular para o QR Code 
acima para acessá-los.

Tumang, tornou-se então, o primeiro presidente da nova Regional, cujo 
maior objetivo foi iniciar uma luta institucional com intensa mobilização dos 
vários setores sociais para conseguir colocar em prática a lei que havia sido 
aprovada na Câmara de Vereadores, em 1.967, de autoria do então vereador 
doutor Waldemar Romano e que dispunha sobre a obrigatoriedade de 
fluoretação das águas servidas à população de Piracicaba. Motivado pelo 
entusiasmo que o professor da mesma cadeira, professor doutor Alfredo Reis 

1962. Portanto, dentro em breve, comemoraremos nossos 60 anos. 

Portador de um estilo todo peculiar em seus relacionamentos, foi alvo de 
grandes e sinceras amizades, de muito respeito e admiração, tendo inclusive o 
colega doutor Milton Nascimento sido seu padrinho de casamento. 

Tumang deixou a esposa Maria Elisa Guerra Tumang e o filho Luciano. Seu 
corpo foi cremado no dia 1º de novembro. Que Deus lhe proporcione o descanso 
eterno e brilhe para ele a Luz que não se apaga.

Viegas, sempre demonstrou pelo método de prevenção às cáries através do flúor 
colocado nas águas servidas à população, Tumang não descansou até que 
conseguimos, em 1971, através do prefeito doutor Cássio Paschoal Padovani, 
implantar tal metodologia de saúde pública, transformando a lei em prática, que 
perdura até hoje e já beneficiou milhares e milhares de piracicabanos. 

Foi um colega apegado à organização da classe, procurando, sempre que 
possível, prestigiar os eventos da nossa Regional, sendo sua última participação, 
bastante emocionado, na cerimônia de inauguração da Galeria de Ex-Presidentes, 
ocorrida em local de destaque, na nova sede da nossa Regional. Era também ativo 
participante de instituições da sociedade civil, como Rotary, Loja Maçônica, entre 
outras.

Adeus, querido amigo! (Antonio Oswaldo Storel em 16/11/2020)
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HORA DO ALMOÇO ?

(19) 3432-9896 / 3422-2636

R. Prudente de Morais, 821 
Centro - Piracicaba

Av. Juscelino Kubistcheck de Oliveira, 655 
Piracicaba - (19) 3421-6729 

Resp Tec Liziane de Azevedo Silva Giacomini - CRO-TPD 11.789

R. São João, 978 - S. 1 - B. Alto 
Piracicaba - Tel. (19) 9 9771 3080

Especializada em Prótese Total e Sobre Implante, 
Ortodon a e OFM, Apnéia do Sono

A nova resolução autorizou a divulgação de autorretratos (selfies) de 
cirurgiões-dentistas, acompanhados de seus pacientes ou não. Porém, assim 
como é necessário para a divulgação de imagens de “antes” e “depois”, o 
profissional deverá ter a autorização prévia do paciente ou de seu representante 
legal, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para as 
publicações de selfies.

No entanto, é proibida a veiculação de imagens que permitam a 
identificação de equipamentos, instrumentais e materiais utilizados nos 
tratamentos, o que seria caracterizado como propaganda comercial dos mesmos.  

É ainda proibido pela resolução o uso de “expressões escritas ou faladas 
que possam caracterizar o sensacionalismo, a autopromoção, a concorrência 
desleal, a mercantilização da odontologia ou a promessa de resultado”.

“Antes e depois” podem ser permitidas pelo paciente

A comunicação nas mídias sociais está revolucionando o universo das 
profissões e com a odontologia não foi diferente. Com a explosão das redes 
sociais, novas questões sobre divulgação de imagens emergiram, apontando 
para novos rumos na publicidade odontológica. Em 2019, o Conselho Federal 
de Odontologia lançou a Resolução CFO 196/2019, trazendo atualizações 
importantes que todos os cirurgiões-dentistas devem estar a par para o 
exercício seguro da profissão e a utilização da publicidade dentro de preceitos 
éticos. 

A nova resolução, dentre outras mudanças, autorizou a divulgação por 
parte de pessoa física do “Antes e Depois” dos tratamentos, o que antes era 
proibido expressamente. Isso significa que imagens relativas ao diagnóstico e 
ao resultado final estão agora liberadas, desde que com a devida autorização 
formal do paciente ou responsável legal e os fins de utilização. É preciso 

Equipamentos e instru-
mentais são proibidos

observar, porém, que esse tipo de divulgação não 
se estende a pessoas jurídicas, pois, além de não 
atender os requisitos da Resolução, fica 
caracterizada como publicidade comercial.

É proibida ainda a exposição de imagens e 
vídeos da realização dos procedimentos 
(“durante”) e a exibição de tecidos biológicos (tais 
como dentes extraídos, bola de Bichat, material 
de biópsia etc) nas redes sociais.

Embora a resolução traga flexibilizações, 
ela também chama atenção para alguns pontos 
importantes. O texto destaca que é fundamental 
que as publicações de antes e depois contenham 
o nome do profissional e o número de inscrição 
junto ao CRO.

Sindicato dos Odontologistas de Piracicaba e Região

Rua José Nardon, 177 - Morumbi - Piracicaba | sopre@sopre.org.br

Um ótimo ano ! 
E com boas celebrações !

Vale ressaltar mais uma vez que a publicidade poderá ser feita em qualquer meio de comunicação, desde que 
obedecidos os preceitos da legislação vigente - Código de Ética Odontológica, as resoluções do CFO e o CDC.
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Imóvel no Guarujá 

Sobrado mobiliado, com churrasqueira, garagem, geladeira, televisor, ar condicionado. 
Próximo a mercados, padaria, farmácia, pizzaria posto de gasolina.

Localizado na Astúrias perto do Tombo, Pitangueiras, Enseada e Guaiuba

para temporada

Um Feliz Natal e que 2021 
seja repleto de realizações

laboratorio.ortega@terra.com.br

BOAS
FESTAS !

Na manhã do dia 11 de novembro, no salão 
nobre Plínio Alves de Moraes, da FOP/Unicamp, foi 
realizada cerimônia em homenagem ao professor 
Miguel Morano Júnior, pelos trabalhos desen-
volvidos junto ao Pibic-EM, na qual recebeu a 
Medalha de Mérito Legislativo, concedida pela 
Câmara dos Vereadores de Piracicaba. A honraria é 
considerada um dos reconhecimentos mais impor-
tantes da casa de leis de Piracicaba. A FOP também 
recebeu moção de aplausos por tornar possível a 
realização do projeto. Essa homenagem foi proposta 
pelo vereador Pedro Kawai.

Morano é homenageado
O Journal Plos Biology publicou, em 16 de 

outubro, o banco de dados de um estudo que 
fez a análise do ranking mundial de cientistas. 
Esse ranking elenca os 100 mil cientistas do 
mundo, em pesquisa conduzida por uma 
equipe da Universidade de Stanford (EUA), 
liderada por John Ioannidis e intitulada: "Up-
dated science-wide author databases of 
standardized citation indicators"

Destes 600, 18 cientistas são da área de 
odontologia. A FOP/UNICAMP, foi a que mais 
contribuiu, com quatro cientistas citados: 
Brenda Gomes (endodontia), Caio Ferraz 
(endodontia), Jaime Cury (bioquímica) e Sérgio 
Line (histologia e embriologia).

Há muito tempo atrás 
viviam cinco alunos da FOP 
morando em uma república. 
Certo dia, resolveram fazer 
um churrasco de cabrito.

Foram à periferia e aca-
baram roubando uma cabra. 
Mas mesmo assim resolveram 
ir em frente. Foram ao porão 
da casa - os cinco mais a cabra, e para criar coragem 
de matar o bicho que os olhava com profundo olhar 
melancólico, resolveram tomar uma "cachaçazinha" 
para dar coragem, o super ego é solúvel em álcool, a 
cabra também entrou na beberagem para amaciar a 
carne.

* por Fausto Bérzin

Diz a lenda que a cabra só não foi à formatura 
porque não havia beca para ela

Tantas foram as doses, que os cincos mais a cabra 
acabaram dormindo todos abraçados. Depois disso 
ninguém mais teve coragem de matar a cabra, que 
ficou morando para sempre na república como 
mascote.

A república e a cabra

Pedro Kawai, Morano e Flávio Henrique Baggio Aguiar

Maiores do mundo

Cursos livres
Cursos de parceiros 

estão sendo realizados 
na APCD, como o Resina 

Concept (esquerda), 
coordenado por Wallace 
Borlott e a especialização 

em HOF (direita), 
coordenado por Ricardo 
Barbosa e Célia Rizzati.

Parabéns a todos !

APCD
Regional 

Piracicaba



Estomatologia (diagnóstico de 
lesões bucais), Clínica Geral, 

Clareamento, Laserterapia (aftas, 
herpes, mucosite pós 

quimeoterapia e radioterapia)
TRATAMENTO DE HALITOSE

HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA

Centro de Odontologia Especializada    Meneghel - CRO-SP 3.933

Clínica Meneghel

Dr. Ataualpa Meneghel

www.clinicameneghel.com.br

Prof. Dr. Angelo Stefano Secco - CRO 53890
Especialista, Mestre e Doutor pela Unicamp

F: (19) 3433-2474 / What’s (19) 9 9784-2255 / Facebook Odonto Secco
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Endodontia e Microscopia Clínica
CROSP 80459

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 655, sala 5 | Vila Areão | 13414-000 | Piracicaba | SP

Fone 19 3421 6729 | @ .compatrickbaltieri gmail  | www.patrickbaltieri.com.br

Patrick  Baltieri

Urgências
Tratamentos e retratamentos endodônticos
Remoção de pinos intra radiculares
e instrumentos fraturados
Tratamentos de perfurações
Microcirurgias endodônticas

çã

r

Preparo e instala o de pino de fibra de vidro
e núcleo metálico fundido
Endodontia em dentes decíduos

R. Barão de Piracicamirim, 908 - S. Dimas - Piracicaba (SP) - 13.416-005 
Fone 19 2533 1515 - contato@iendo.com.br - www.iendo.com.br

Endodontista
Exclusivamente

R. Prudente de Moraes, 409
Sala 72 - 7º. Andar
Tel.: (19) 3434-4744

Dr. André Arana CROSP 52.589

Sistema Cerec   - Reabilitação Imediata
Reabilitação de maxila atrófica com e sem enxertos ósseos

Regulador Funcional Aragão (R.F.A.)

R. Luiz Razera, 21 - Jd. Elite - Piracicaba - Fone (19) 3426-1913

* Vendo equipamentos (cadeira Dabi, equipo Da-
bi, RX Spectro 70, amalgamador (16) 9 9185-6344
* Vendo armários odontológicos semi-novos. (19) 
3422-5922.

* Precisa-se CD para cidade próxima à Piracicaba. 
Ter especialização orto. nodonto@gmail.com

* Endodontistas: ofereço-me para trabalhar por 
porcentagem ou valor fechado. (19) 9 9901-8209

* Ortodontista – Procura-se profissional com 
experiência - Whattsapp (19) 9 7401-1974

* Contrata-se: ASB e TSB. Enviar currículo no e-
mail: gerencia@odontosecco.com.br
* Implantodontista oferece-se para atuar em clí-
nicas com motor Piezzo-elétrico. (19) 9 7401-1974

Associado à APCD-Piracicaba anuncia aqui 
de graça.  Envie seu recado para 

informativo@apcdpiracicaba.org.br

Dr. Tiago Garcia CROSP 78.535

Especialista em Ortodontia
Invisalign Doctor

Tratamento com alinhadores Invisalign 
Sistema Cerec Ortho de escaneamento

R. Luiz Razera, 21 - Jd. Elite - Piracicaba
Fone (19) 3426-1913 

tiago@clinicaandrearana.com.br
clinicaandrearana.com.br

R. D. Pedro I, nº. 519 - Piracicaba 
(19) 3433-3843 - (19) 99962-3843

@dra.danielapinckecosta

6 - Fátima Rosana Albertini

9 - Angelo Stefano Secco, José 
Valdir Dressano, Maria Ângela de 
Souza Gobeth e Maria Angélica M. 
Pecorari

13 - Maristela Maia Lobo

11 - Carlos Roberto Prezotto, 
Gentil Calil Chaim e Maria Silvia 
Pereira Leite

8 - Fernando Celso Moraes 
Antunes

4 - Márcia Maria Assis Bonetti 
Sallum e Rogério Natário Roveri

Dezembro
1º- Elizabeth Cleusa May Pimenta 
Neves

5 - Nilmara Alves Lara

7 - Carlos Alexandre Wisch e José 
Lopes do Carmo Filho

10 - Katia Regina Carrara Michel, 
Oslei Paes de Almeida e Sérgio 
Antônio Ferrazzo

16 - Maria Graziela Santoro Caldari 
e Thaís Assalin Casado Pupo

15 - Renato Henrique Benatti

17 - André Juliano Berto Pinto, 
Elizabete Orlando e Regina Helena 
Zuin Lobo
18 - Otávio Soares de Souza e 
Vanessa dos Santos Rodrigues

20 - João Carlos Leme Júnior, 
Leandro Souza Pozzer e Tania Mara 
Zenero

19 - Pedro Francisco Martins 
Rodrigues

22 - Ana Maria Jacomazzi Fusatto

26 - Floripes Maria D'Avilla 
Moraes, Maria Cristina Modesto 
de Paula Santos e Willian Fernando 
Felipe
27 - Sandra Regina Facciolli Hebling 
e Silvia Maria Paparotto Lopes
29 - Reinaldo José Ferraz Salvego

Janeiro

23 - Daniela Elias Romanelli 
Carvalho

2 - Cristina Maria Dumit Sewell
3 - João Baptista Rodrigues Filho, 
Mirlena Mansur e Rosa Ariana 
Bueno Miglioranza

5 - Jorge Luis Enjiu Okazaki
6 - Luciana Marina Rezende 
Naccarato Casarini

4 - Sérgio Antonio Casale

8 - Alexandro Bortoletto e Lister 
André Barrichello Tosello
9 - Fernanda Ajudarte Lopes, 
Letícia Fernandes, Luiz Valdrighi, 
Márcia Benedita Piccoli Fodra 

27 - Raul Gobeth

29 - Admilton José Biscalquim, 
Antonio Oswaldo Storel, Enio 
Geraldo Saccon, Geraldo Antonio 
Marcuz e Roberto Cury

26 - Ademir Gozzo

30 - René Martins Gerdes

22 - Rosemeire Braga Lovatto

28 - Hélio José Benatti Júnior

31 - Melina Mioto Copatto

23 - Sheila Fenerich Petinari

19 - Iliana Athiê Lima, José Adauto 
Rocha Di Giovanni e Marisi Aidar
20 - Carlos Alberto Sartore
21 - Mariana Gimenes Pancini e 
Mário Fernando de Góes

14 - Thiago Mesanelli Nunes

16 - Cláudia Aparecida Forti e 
Thales Rocha de Mattos Filho

11 - Everaldo Oliveira Santos 
Bacchi

13 - Jéssica da Silva Sousa e 
Marcelo Caixeta Novaes

18 - Valéria Polidori Berni

12 - Márcia Aparecida João 
Ferraioli

Furlan, Norma Sabino Prates e 
Sônia Maria Ortega Lopes

15 - Douglas Moretti e Glycinia 
Crestana Cantarelli
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Pague em 
até 3 X

Informe publicitário

CURSOS LIVRES
ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL

Março a dezembro de 2021 - 10 meses - com aulas 
quinzenais às sextas-feiras, das 8 às 12 horas e das 13h30 
às 17h30. 12 vagas para cirurgiões-dentistas que 
desejam se aprimorar em cirurgias de elementos 
inclusos, biópsias, tracionamentos, preservação 
alveolar, entre outros - 10 pagamentos de R$ 800,00 ou 
10 pagamentos de R$ 600,00 (25% off exclusivo para 
recém-formado)

Professores: Prof. Me. Fábio Alves Jóia, Prof. Dr. Leandro 
Souza Pozzer, Prof. Me. Maurício G. Passarinho, Prof. Me. 
Renato Maluta, Prof. Tiago Assirati Xidieh e Prof. Me. 
William Fernando Felipe

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA AVANÇADA

Coordenador: Prof. Dr. Leandro Souza Pozzer 
(especialista em implantodontia/Unicamp, especialista 
em CTBMF/SL Mandic, mestre e doutor em 
CTBFM/Unicamp) 

Responsável técnico: Leandro Souza Pozzer (CRO-SP 
95.934)

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Responsável técnico: Rafael Ortega Lopes - CROSP: 
72.504
Início em abril de 2021 - Duração 10 meses - 160 horas - 
aulas durante duas sextas-feiras no mês das 8 às 12 horas 
e das 13h30 às 17h30. 10 vagas para profissionais com no 
mínimo três anos de formação e com experiência em 
implantodontia. 10 pagamentos de R$ 1.200,00

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Professores: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes e Profª. Da-
niela Lopes

ATUALIZAÇÃO CIRÚRGICO EM IMPLANTODONTIA 

Coordenador: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes (especialista 
em implantodontia/Unicamp, especialista em CTBMF/ 
CFO, metre e doutor em CTBMF/Unicamp e co-autor do 
livro “Reconstruções ósseas em implantodontia”

Responsável técnico: Rafael Ortega Lopes - CROSP: 
72.504

Local de realização : Rua José Nardon, 177 - Morumbi 
Atrás do Hospital Unimed - Piracicaba

APOIO

Março a dezembro de 2021, com aulas quinzenais das 8 
às 17h30 - 160 horas - 10 pagamentos de R$ 850,00 - 14 
vagas destinadas a cirurgiões-dentistas que desejam se 
atualizar ou iniciar-se na implantodontia

ATUALIZAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICO EM IMPLAN-
TODONTIA

ATUALIZAÇÃO PRÓTESE FIXA E ESTÉTICA

Março a dezembro de 2021 - 140 horas - 14 vagas para 
cirurgiões-dentistas que desejam se atualizar sobre 
estética analógica e CadCam - Duração de 10 meses com 
aulas semanais, toda segunda-feira das 8 às 12 horas.

Responsável técnico: José Lopes do Carmo Filho - 
CROSP: 13.819

Coordenadores: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes (cirurgia) e 
Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho (prótese)
Professores: Prof. Bruno Ferraioli Filho, Prof. David 
Moratti, Prof. Me. Fábio Jóia, Prof. Marcelo Furlan 
Roveratti, Prof. Me. Maurício Cardoso Ortega, Profª. Me. 
Melina Miotto Copatto, Prof. Renato Maluta, Prof. Me. 
William Fernando Felipe

Responsável técnico: José Lopes do Carmo Filho - 
CROSP: 13.819

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br
Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Março a dezembro de 2021, 10 meses, duas sextas-feiras 
ao mês das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30, 160 
horas, 12 vagas para profissionais que desejam iniciar ou 
se atualizar em implantodontia (cirurgia). 10 pa-
gamentos de R$ 800,00
Coordenador: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes (especialista 
em implantodontia/Unicamp, especialista em 
CTBMF/CFO, mestre e doutor em CTBMF/Unicamp e co-
autor do livro “Reconstruções ósseas em im-
plantodontia”
Professores: Prof. David Moratti, Prof. Me. Fábio Alves 
Jóia, Prof. Dr. Leandro Souza Pozzer, Prof. Me. Maurício G. 
Passarinho, Prof. Tiago Assirati Xidieh e Prof. Me. William 
Fernando Felipe

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br
Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

INSCRIÇÕES ABERTAS !

Professores convidados: Prof. David Moratti e profª. drª. 
Tathiana de Vicente Leite

Coordenador: Prof. Me. José Lopes do Carmo Filho 
(mestre em prótese dental pela FOP/Unicamp, espe-
cialista em prótese USP/SP, especialista em periodontia e 
radiologia FOP/Unicamp

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Coordenador: Prof. Me. José Lopes do Carmo Filho 
(mestre em prótese dental pela FOP/Unicamp, 
especialista em prótese USP/SP, especialista em 
periodontia e radiologia FOP/Unicamp

Equipe: Wallace Loureiro Borlot, Melina Miotto Copatto, 
Eduardo Massaro Takahashi, Renato Voss Rosa e 
professores convidados

Professores: Prof. Me. Maurício Cardoso Ortega e Prof. 
Me. William Fernando Felipe

Março a dezembro de 2021 - 10 meses de duração - aulas 
quinzenais das 8 às 17h30 - 12 vagas para cirurgiões-
dentistas que desejam se atualizar ou iniciar em prótese 
sobre implante. 10 pagamentos de R$ 850,00

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning
Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

ATUALIZAÇÃO EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Responsável técnico: José Lopes do Carmo Filho - 
CROSP: 13.819

Professores: Prof. Bruno Ferraioli Filho, Prof. Me. 
Maurício Cardoso Ortega, Profª. Me. Melina Miotto 
Copatto, Prof. Me. William Fernando Felipe

Responsável técnico: Melina Miotto Copatto -CRO 
62.461

RESIN CONCEPT - REABILITAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA 
COMPOSTA

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Residência em oito módulos mensais a qual aborda os 
mais variados assuntos relacionados a este material, 
desde restaurações diretas em dentes posteriores à 
reabilitações estéticas avançadas com levante de DVO e 
correção de guias de desoclusão. 

Informações
 9 9679-8933 (What's)
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Concluída, em 21 de novembro, a oitava turma do curso de auxiliar bucal, promovido pela 
APCD-Piracicaba em parceria com a Uniodonto Piracicaba. As aulas foram iniciadas em março 
passado e prosseguiram mesmo durante a pandemia com apresentações virtuais e, depois 
presenciais. A coordenação do curso foi do doutor Armando de Barros. Uma nova turma está 
sendo informada e os detalhes podem ser obtidos no site uniodontopiracicaba.com.br

ASB formandas: Aline Cristina de Souza Lopes, Ana Júlia Batista, Gisele Gomes Barbosa da 
Silva, Gleiciane Bernardo de Souza Castro, Jaqueline Teixeira Rocha, Jerciane Rodrigues Leão, 
Jessica Silveira da Cruz, Jussara Lemes Perdigão, Karina Schultz, Karol Daniele de Almeida, Lais 
de Souza Padilha, Letícia Vieira Arbex, Lidiane Cristina Amarante Motta, Lorena Defant, 
Mariana Struziato, Mônica Regina Buarque e Silva, Raquel Barbosa Nicolai, Rebeca Freire e 
Talita de Almeida Castro

Concluída a 8ª turma do curso de ASB da APCD

Dentre as formandas, estas encontram-se habilitadas para exercer a função de ASB em seu 
consultório. Contate-as !  Ana Júlia Batista – (19) 9 7139-3580 ou juliapark2001@gmail.com / 
Raquel Barbosa Nicolai - (19) 3424-2448, (19) 9 835-9654 ou raquelbarbosakell@gmail.com / 

Rebeca Freire - (19) 9 9988-6764 ou rebeccafreire5@hotmail.com

Alunas falam sobre suas experiências no curso de ASB

Possui curso superior em outras áreas e trabalha como 
ASB. “Minha família praticamente é da área da saúde”, 
diz. São todos dentistas, o que fez com que ela 
adquirisse interesse pela área. Conheceu a 
odontologia quando tinha 15 anos. “Professores bem 
qualificados que nos passaram não só o que a ASB 
pode e deve fazer, como também dar conhecimento 
nas suas respectivas áreas. É muito importante fazer 
além do que é necessário para ter maior 
confiabilidade”, lembra. Ela diz que o curso a fez 
entender que a ASB é aquela que tem que saber de 
“tudo” e fazer “tudo” para dominar o trabalho um 
consultório odontológico. “Digo isto, porque gosto 
muito da parte administrativa e um consultório bem 
administrado, é bem sucedido”, confessa. 

Mônica Regina Buarque e Silva

O Laboratório Donato
deseja a todos os
nossos clientes e

amigos um Feliz Natal
e um

Próspero Ano Novo !!!

Agora trabalhando na área da odontologia pela 
primeira vez, pretendo pegar bastante prática e 
futuramente fazer o curso técnico!”.

Leticia Vieira Arbex
“Trabalho como ASB em Santa Barbara D'Oeste, 
numa clínica especializada em ortodontia, clínica 
geral e harmonização facial. Iniciei o curso para 
ter uma nova área profissional, e não imaginava 
que iria me encontrar tão bem! Aulas dinâmicas, 
professores muito competentes! Serviu como 
norte para eu me aprofundar mais! Mesmo ter 
sido um ano atípico, e ficarmos sem aula por 
quase três meses e, chegar ao seu final, traz uma 
satisfação muito grande de dever cumprido! E só 
tenho a agradecer a toda equipe docente por 
todo aprendizado!


