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BEM-VINDO !

Todos contra !

O relatório nacional foi 
concedido pelo Ministério da 
Saúde para acompanhamento da 
evolução dos casos de conta-
minados com o vírus entre os 
profissionais da odontologia. No 
total de pessoas infectadas no 
Brasil, 0,17% são cirurgiões-den-
�stas, o que representa 2.737 de 
profissionais contaminados, do 

Cirurgiões-den�stas, auxili-
ares e técnicos em saúde bucal 
representam o menor índice de 
contaminados entre os profis-
sionais da saúde que estão na li-
nha de frente contra a Covid-19. 
O número de profissionais da 
odontologia infectados também 
está abaixo da média nacional da 
população. 

O levantamento realizado com mais de 40 mil cirurgiões-den�stas em todo o 
país, reflete a importância das medidas prote�vas de saúde à categoria para ga-
ran�r maior segurança na relação profissional-paciente.

Consulta realizada pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) revelou que, 
82% dos cirurgiões-den�stas entrevistados con�nuam exercendo a odontologia 
durante o período de pandemia do novo coronavírus, com os cuidados de bio-
ssegurança recomendados. Desses, 72% con�nuaram trabalhando com as res-
trições exigidas – a exemplo de horário de atendimento, menor número de auxi-
liares, urgências e emergências; 10% dos entrevistados afirmaram con�nuar tra-
balhando sem qualquer �po de restrição e 18% interromperam os trabalhos 
nesse período.

Recomendações das en�dades de classe fomentaram protocolos específicos 
para o ambiente clínico, o cirurgião-den�sta, a equipe auxiliar e seus pacientes, 
que reforçaram, ainda mais, a capacidade profissional para lidar com ambientes 
de alto risco biológico.

Dentista é o prossional da 
saúde menos contaminado

No caso de profissionais ASB e TSB, o número é ainda menor, 0,12% de 
contaminados, do quan�ta�vo de contaminados no Brasil – apenas 1.852 
profissionais diagnos�cados com Covid-19. De acordo com o Ministério da 
Saúde, dos 169 óbitos de profissionais de saúde, registrados entre os meses de 
março a junho, no Brasil, cinco são cirurgiões-den�stas.

total nacional de 1.603.055 pessoas infectadas. 
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Nosso entrevistado nesta edição é 
cirurgião-dentista há 22 anos. O dr. Re-
nato Zambon tem 46 anos de idade. É 
nascido em 5 de novembro. Formou-
se em odontologia pela UNESP de Ara-
çatuba e atua como especialista em 
implantodontia cirúrgica e protética 
com formação pela Unicastelo

Ele não nasceu em Piracicaba, mas 
se sente filho da “Noiva da Colina”. É 
natural de Americana, cidade vizinha. 
Tem dois filhos: Luigi de 17 anos e Va-
lentina de 11 anos. O dr. Renato é casa-
do com a também cirurgiã-dentista 
drª. Daniela Helena Tozzi, especialista 
em endodontia pela Unicamp.

Por que a odontologia, dr. Renato ?

O dr. Renato também é conhecido 
por seus envolvimentos com a soci-
edade. “Procurei na minha carreira me 
vincular a projetos sociais onde eu 

Ele se integrou tanto à Piracicaba 
que possui dois consultórios na ci-
dade, há exatos 21 anos. Um situa-se 
no Centro e o outro no bairro de Santa 
Terezinha, “onde desenvolvemos nos-
sas atividades de maneira integrada, 
de forma personalizada, propor-
cionando humanização no trata-
mento, objetivando um trabalho com 
padrão premium ouro de excelência”, 
arremata.

- Devido ao meu perfil pessoal criti-
co, científico, arrojado, empreendedor 
e moderno, escolhi a odontologia co-
mo profissão, pois se trata de uma car-
reira em que somente pessoas cora-
josas e a frente de seu tempo podem 
ter sucesso. Sempre almejei uma pro-
fissão onde eu pudesse contribuir para 
o bem estar das pessoas, onde  pudes-
se me doar e acrescentar na vida do 
próximo. Nada melhor do que tirar a 
dor, promover o sorriso, elevar a auto-
estima e poder ouvir o próximo sem 
julga-lo. A odontologia é assim, uma 
verdadeira obra de arte material e 
social. 

E a odontologia responsável ? Qual 
sua opinião ?

- Atualmente vejo um afastamento 
entre os colegas devido as dificuldades 
que os profissionais tem em se 

pudesse oferecer os meus 
conhecimentos e minha mão 
de obra para promover a 
saúde bucal e a prevenção às 
doenças da boca dos menos 
favorecidos. Atualmente 
existe um consultório o-
dontológico montado na 
Escola de Educação Es-
pecial Passo a Passo, em Pi-
racicaba, que leva meu no-
me – a Sala de Prevenção 
Odontológica dr. Renato 
Luiz Donizeti Zambon -, na 
qual se realiza somente 
procedimentos preven-
tivos e orientação de 
higiene bucal a comu-
nidade carente”.

Ele prossegue no depoi-
mento dizendo: “já contri-
bui em outras ações sociais 
promovidas por diversas entidades da 
cidade ao longo desses anos e foi 
possível perceber e entender a 
carência da população quando o 
assunto é ir ao dentista. ainda a odon-
tologia está elitizada, não tanto quanto 
no passado, mas está ao alcance de 
poucos. Particularmente, em nossos 
consultórios, distribuímos a todos os 
pacientes que nos procuram pela 
primeira vez um kit de higiene bucal 
composto por escova, creme dental, 
fio dental e enxaguatório bucal. 
Contabilizamos nesses últimos 20 anos 
cerca de 45 mil kits distribuídos, núme-
ro bastante expressivo quando se fala 
em prevenção”.

O dr. Renato lembra 
que o paciente precisa 
de um profissional que 
valorize sua queixa, 
resolva seu problema 

dentro de cada limitação e que 
esteja sempre a disposição para 
todos os esclarecimentos sobre os 
tratamentos possíveis e sobre a 
boca de uma forma geral. Ele diz 
que “somos, antes de tudo, 
dentistas generalistas e precisamos 
conhecer aspectos psicossociais 
que fazem a diferença no manejo 
do cliente e de sua família 
também”.

estabelecer no mercado de 
trabalho, haja vista a quan-
tidade de dentistas despejados 
no mercado anualmente. Pre-
cisamos entender que no 

mercado há  lugar  
somente para quem 
encara a odontologia 
de forma séria e res-
ponsável e que se 
reinventa todo dia pois 
o atendimento e o 
compromisso com o 
cliente vem em pri-
meiro lugar. Precisa-
mos entender isso. 
Ética acima de tudo!’’.

Outro fator importante abordado 
durante nossa conversa foi o 
engajamento do dentista com a 
vida associativista: “todo profis-
sional, independente da profissão 
precisa estar vinculado a sua 
entidade de classe pois é ela quem 
nos representa frente a sociedade e 
luta por nossos direitos junto aos 
órgãos reguladores de nossas 
ações. A APCD sempre se mostrou 

ativa, competente e transparente 
na missão de incluir o cirurgião-
dentista na lista dos profissionais 
mais importantes do mundo. e a 
APCD-Piracicaba tem sido um 
exemplo nesse modelo de inclusão 
e sociabilização de nossa classe”.

- Tem sido uma experiência ótima 
dividir os mesmos espaços de 
trabalho e compartilhar da mesma 
profissão, dos mesmos projetos e 
ideais com minha esposa que 
também é dentista. Amar quem a 
gente admira como profissional e 
uma oportunidade única. Trocar 
ideias, discutir planejamentos e 
buscar o melhor para o paciente 
sabendo que outro profissional 
também concorda com sua opinião 
é bastante gratificante. Impossível 
não conversar sobre odontologia 
em casa. Até nossos filhos se 
acostumaram com isso porque 
como já disse, a odontologia e a 
profissão do amor, da doação, da 
resignação e acima de tudo, se 
conversa em casa sobre os assuntos 
do consultório porque trabalhamos 
com coisas que não podem esperar 
e que sempre precisam ter a melhor 
resolução”.

Para finalizar, Renato Zambon diz: 
“diante dessa realidade, o foco é 
não desanimar nunca. Colocar o 
paciente em primeiro lugar. 
Priorizar o atendimento de exce-
lência, sem preguiça e sem fazer 
corpo mole. Atenção total a todos 
os detalhes para minimizar os erros 
e no final de tudo termos como 
recompensa o reconhecimento de 
nosso trabalho pela sociedade. Os 
rendimentos financeiros e a tão 
sonhada estabilidade virão como 
consequência de nossas boas 
ações”. 

Amém !

Vamos agora falar da vida con-
jugal. Como é dividir o dia a dia, 
além do lar, também no consul-
tório?

19 
99679-8933

APCD
Regional 

Piracicaba
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O certificado digital serve para dar 
autenticidade às transações eletrônicas e em 
atos feitos pela internet e, cada vez mais, tem se 
tornado imprescindível para o mundo dos 
negócios. 

Pensando nisso, a AR SIMPLES através da 
Maria Vera de Souza (foto), trouxe para Piraci-
caba um ponto de atendimento cujo diferencial 

A APCD-Piracicaba está firmando novo con-
vênio para o serviço de certificação digital, vol-
tado para seus associados, clínicas e familiares, 
tanto para pessoa física quanto para pessoa 
jurídica.

Antonio Abe nos deixou Krunislave Antonio Nóbilo
Como mais uma vítima da terrível pandemia 

do covid 19 em nossa cidade, faleceu, no dia 30 de 
julho, o nosso querido colega, professor da FOP/ 
Unicamp, dr. Antonio Abe. Muito querido em to-
dos os ambientes que frequentava, Abe primava 
pela simplicidade, pelo respeito às pessoas, pela 
educação e amizade sincera. 

Sempre disposto a fazer algo pelo próximo, 
participante ativo, juntamente com sua esposa 
Ceres, dos eventos da APCD-Piracicaba. Adepto da 
prática de esportes estava sempre presente no 
time que representava a nossa APCD e nos en-
contros de futebolzinho de chácaras nos finais de A equipe do professor Nóbilo era formada por 

Faleceu, em 21 de junho, Krunislave Antonio 
Nóbilo, professor aposentado do Departamento de 
Prótese e Periodontia da FOP. Ele era associado à 
APCD desde 1º de julho de 1967. Teve uma par-
ticipação muito grande e totalmente dedicada à 
Faculdade, antes mesmo de ter sido encampada 
pela Unicamp. 

O professor Krunislave Antonio Nóbilo era 
natural de São Paulo. Aposentou-se em 1987. Em 
1957, Nóbilo, junto a José Merzel e Plínio Alves de 
Moraes, fundou o embrião da FOP com a Facul-
dade de Odontologia de Piracicaba.

profissionais com experiência clínica e laboratorial reconhecida nacionalmente 
na área de prótese dental: Ângelo Mileck, Waldemar Alves Tosta, José Lázaro 
Barbosa dos Santos, Atahualpa Meneguel, Fernando de Azevêdo Pacheco, Saide 
Sarkis Dumitti, Sérgio Francisco Mazzonetto, Gentil Calil Chaim, Wail Hebing; 
além deles, três técnicos “experts” em prótese laboratorial, Rubens Ortega, na 
área da prótese fixa, total e resinas acrílicas, Arnaldo na área da prótese parcial 
removível e attachments e o “Binho” na área de cerâmicas odontológicas.

Foi o criador, em 1969 do Curso de especialização em prótese dental na FOP. 
Sob a sua coordenação, desde seus primórdios, pautou-o para o ensino da prática 
laboratorial e um desempenho clínico de excelência, na área da prótese dental, 
fundamentados na casuística clínica e em evidências científicas. À época, no 
Brasil, apenas dois outros cursos possuíam o mesmo status acadêmico, na FOUSP 
(São Paulo) e FOP/USP (Bauru).

semana com os amigos. Membro do Movimento Familiar Cristão - MFC por 
muitos anos, o casal em muito colaborou nos Encontros de Noivos e de Casais 
realizados na cidade.

Profissional qualificado na área da endodontia, prestou seus serviços 
profissionais à sociedade piracicabana em seu consultório particular situado 
na Rua XV de Novembro, entre as Ruas Benjamin Constant e Governador Pedro 
de Toledo. Era associado à APCD desde 1º de janeiro de 1963. A Diretoria da 
APCD Regional de Piracicaba, solidariza-se com a dor da família, neste triste 
momento e roga aos céus pelo seu descanso eterno e pelo conforto aos 
familiares. (Antonio Oswaldo Storel)

Outras perdas sentidas

O associado Lotário Martins de Carvalho 

Registramos o falecimento do associado 
Roberto Domingos dos Santos, em 10 de junho 
em Piracicaba, sendo sepultado na cidade de 
Rio Claro, aos 83 anos. Era associado à APCD 
desde 7 de janeiro de 1961.

Faleceu, em 10 de abril, Rafael Nobrega 
Stipp, professor do Departamento de dia-
gnóstico oral da FOP. O professor era natural de 
Santos e foi admitido na FOP em 18 de março de 
2013.

faleceu em 12 de junho, aos 95 anos. Trabalhou no IPASP por muitos anos 
Já no dia 17 de junho, ocorreu o falecimento de Alexandre Augusto Zaia, 

professor do Departamento de odontologia restauradora, área de endo-
dontia, da FOP. Tinha 52 anos e ingressou na FOP em 1992. 

Em 5 de julho faleceu o associado Moacir Forti Júnior (foto acima), aos 58 
anos, associado desde 2 de agosto de 1996. Foi membro da diretoria do Núcleo 
da APCD em Capivari e do Conselho Fiscal da Regional. Era casado com Hosana 
Gláucia com quem teve as filhas Marina, Eloísa e Beatriz. 

Moacir Forti Júnior

JOP será em outubro
A 27ª. edição da Jornada Odontológica de Piracicaba está sendo reor-

ganizada e será realizada 100% on line nos dias 29 e 30 de outubro de 2020, 
com palestras de renomados professores da odontologia e apresentações de 
trabalhos científicos.

O primeiro pré-evento promovido ocorreu dia 30 de julho com a 
participação de Sandra Kalil, abordando a tecnologia para o cuidado diário na 
clínica. No dia 17 de agosto, às 18 horas, haverá outro webinar desta vez com a 
apresentação de Bruno Crozeta abordando novos recursos e expectativas da 
endodontia como arte de salvar os dentes. Informações e inscrições no site 
fop.unicamp.br/jop

Certificação digital na APCD

A AR Simples tem uma unidade em Piracicaba e também em Limeira, Tatuí e 
São Pedro. Nas cidades vizinhas pode atender pelo sistema delivery.

é facilitar a transação para quem precisa do certificado digital, com análise prévia, 
otimizando o tempo do cliente durante o processo de emissão. A parceria com a 
APCD proporciona uma visita da equipe ao dentista, sem custo adicional.

Para solicitar um certificado basta entrar em contato ou enviar Whatt's App 
no (19) 3371-1197, informando o tipo de certificado, CNPJ ou CPF (se E-Cnpj ou E-
CPF respectivamente) e sugerindo uma melhor data e horário para atendimento. 
Prontamente você receberá um contato dos AGRs confirmando quais docu-
mentos serão necessários para o processo e se a data e horário estão disponíveis.

Dispõe de suporte técnico para auxiliar na baixa dos certificados, 
configurações e esclarecimento de dúvidas quanto à utilização.

A AR SIMPLES, está localizada em Piracicaba na Galeria Baronesa de Resende 
na rua Américo Brasiliense, 321 - sala 5. Se precisar do serviço, não esqueça de 
identificar-se como associado à APCD para ter direito ao desconto oferecido. Não 
deixe de ler matéria na página 7 deste InformATIVO.

 Maria Vera de Souza
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Cursos de 
atualização 
para 2020 

Inscrições abertas

Ministrador: Prof. Dr. José 
Lopes do Carmo Filho 

Atualização em Endodontia

Ministrador: 
Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes 

Ministrador: Prof. Dr. 
José Lopes do Carmo Filho 

Ministrador: 
Prof. Dr. Márcio Machado 

C. Cantarelli 

Ministradora: 
Profª Drª. Melina M. Copatto

Ministrador: Prof. Dr. Leandro 
Souza Pozzer 

Ministrador: Prof. Dr. Rafael 
Ortega Lopes 

Implantodontia Cirúrgico/Protético 

Ministradora: Profª. Drª. Maria
José Zanin 

Curso já iniciado

Ministradores:  Prof. Dr. José Lopes 
do Carmo Filho e Prof. Dr. Rafael 

Ortega Lopes 

R$ 850,00 / mês

Cirúrgico em 
Implantodontia

R$ 800,00 / mês

Cirurgias Avançadas 
em Implantodontia

R$ 1.200,00 / mês

Prótese Fixa e Estética 

R$ 700,00 / mês

Prótese Sobre Implante 

R$ 800,00 / mês

Cirurgia Oral Menor

R$ 700,00 / mês

Disfunção Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

R$ 650,00 / mês

Ministradores:  Profª. Drª. Ana 
Carolina B. Antunes Ortega e 

Prof. Dr. José Arthur Cunha Pupo 

Aperfeiçoamento em Ortodontia 

R$ 650,00/mês

Especialização em Ortodontia 

R$ 1.350,00 / mês

Resina Concept

R$ 950,00 / mês

Atualização em Periodontia

Coordenadores: 
Prof. Dr. Renato Maluta

Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

4 X R$ 1.800,00 / mês ou
8 X R$ 900,00 / mês

Coordenadores: Dr. José 
Ricardo de A. Barbosa e 

drª. Célia Marisa R. Barbosa 

Aperfeiçoamento em
Harmonização Orofacial

R$ 900,00 / mês

Veja detalhes em

apcdpiracicaba.org.brLocal dos cursos: APCD Piracicaba (Rua José Nardon, 177)

Especialização em
Harmonização Orofacial

Coordenadores: Dr. José 
Ricardo de A. Barbosa e 

drª. Célia Marisa R. Barbosa 

R$ 2.000,00 / mês

HORA DO ALMOÇO ?
QUALIDADE E PREÇO BAIXO 
NO CONFORTO DE SUA CASA

(19) 3432-9896 
3422-2636

19 9 9679-8933
INFORME-SE

VAGAS REMANESCENTES



5Edição Julho 
Agosto de 2020

O homenageado tem extenso currículo. É 
especialista em implantodontia pela Unicamp e em 
CTBMF pelo Conselho Federal de Odontologia. 
Também é mestre e doutor em CTBMF (Unicamp). É 
o coordenador da Especialização em Implan-
todontia na ABO Campinas, professor de 
Implantodontia da Mazzter, SL Mandic Campinas e 
São Paulo. Rafael também é membro da ITI - 
International Team for Implantology, diretor do ITI 
Study Club Piracicaba e membro titular do Colégio 
Brasileiro de CTBMF. Fundou em Piracicaba a 
Mazzter Odonto Learning, centro de estudos da 
odontologia que oferecer cursos de atualização, 
aperfeiçoamento e especialização.

O InformATIVO bateu um papo com o dr. Rafael 
que nos contou alguns detalhes sobre sua vida. Ele 
contou que a odontologia foi sua carreira 
profissional por inspiração de seus avós. “Quando 
criança eu ficava na casa deles nas férias e via de 
perto o trabalho do laboratório de prótese que é 
anexo a casa... eu achava muito interessante! Pura 
arte”. Cabe lembrar que Rafael é neto de Rubens 
Ortega, protético desde sempre ! Hoje aos 91 anos 
de idade é uma sumidade na questão quando se 
trata da prótese odontológica. Trabalhou na 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba quando, 
em 1957, o professor Krunislave Nóbilo criou o 
departamento de prótese na instituição.

- Sim... minha família vem da odontologia desde 

O Conselho Deliberativo da APCD 
realizou reunião extraordinária em 
junho para escolher o Cirurgião-

Dentista do Ano 2020, título outorgado pela 
entidade de 1985. O escolhido – por unanimidade ! 
– foi o professor doutor Rafael Ortega Lopes.

Curioso, nosso repórter pergunta : sabemos que 
sua família tem larga tradição na odontologia. 
Poderia falar um pouco disso ? 

De inspiração da família, chegou a vez de 
profissionalizar-se. “Realizei minha graduação na 
Uniararas, entre 1997 e 2000 - lembra. Meu pai era 
professor de prótese nesta instituição e me 
incentivou a fazer o curso. Eu entrei na universidade 
com dúvida, pois minha ideia era trabalhar em um 
laboratório de prótese, mas sendo muito jovem a 
orientação dele foi de fazer uma faculdade e depois 
realizar o curso para ser técnico", disse.

Rafael Ortega Lopes : o Cirurgião-Dentista do Ano 2020

meu bisavô, dentista prático! Depois vieram meus 
avós maternos que fundaram o Laboratório Ortega. 
Criava espanto de meus colegas quando criança e  
falava que minha avó (Esther Ortega) era protética, 
numa época em as mulheres dedicavam-se seu 
tempo para os afazeres domésticos. Hoje o espanto 

Rafael Ortega Lopes

lém da inspiração Afamiliar, houve um 
grande amigo que lhe 

indicou o caminho para a 
odontologia. Trata-se do sau-
doso dr. Renato Mazzonetto. 

é ainda maior: eles ainda trabalham... Diariamente o 
meu avô, Rubens Ortega, está na ativa e com 91 
anos!!! E a história continua: incentivou seu filho 
Rubens Ortega Jr. e nora Célia Ortega a seguir a 
profissão. Hoje trabalham juntos no laboratório. 
Patriarca da família, ele é o grande responsável por 
tudo isso: formou minha mãe Sonia M. Ortega Lopes 

e seu genro (meu pai) José Lopes na odontologia. Em 
seguida veio minha irmã Daniela Ortega Lopes e eu - 
todos cirurgiões-dentistas. É engraçado dizer que 
aprendi muita odontologia em churrascos de 
domingo”. (risos)

Além da inspiração familiar, houve um grande 
amigo que lhe indicou o caminho para a 
odontologia. Trata-se do saudoso dr. Renato 
Mazzonetto. Rafael se emociona e recorda que logo 
após graduar-se em odontologia, foi realizar estágio 
na Unicamp na área de CTBMF. “Lá conheci o 
saudoso Renato Mazzonetto que me apresentou a 
implantodontia. Fiz especialização e depois ele me 
orientou no mestrado e doutorado, tudo na 
Unicamp”, diz. Ambos ficaram muitos próximos. Ele 
ainda tem outras lembranças: “trouxe ele para a 
APCD onde demos o início dos cursos de 
implantodontia (enquanto eu ainda era seu aluno). 
Falar pouco do que ele me ensinou é difícil porque 
ele me ensinou tudo. Posso dizer que o Mazzonetto 
é o meu mentor, meu eterno mestre. Tive o 
privilégio de trabalhar com ele dez anos da minha vi-
da. Minha gratidão por ele eu levo comigo 
diariamente... e a melhor forma de externar isso foi 
nomeando o nome da nossa equipe, uma mistura de 
"mestre" e "Mazzonetto": a Mazzter”. 

Nestes 20 anos de atuação na odontologia, Ra-
fael lembra que tudo o que foi realizado até agora é 
uma junção de sorte, gente boa e competente lhe 
ajudando e muito esforço. “Eu sou novo, tenho 
muito para aprender... mal comecei... (risos). Eu 
agradeço a indicação do meu nome, fico lisonjeado, 
uma honra! Creio que quando fazemos por amor, 
pela família e pelo bem do próximo essas coisas 
acontecem... e nos deixam muito felizes”. Parabéns !

Rafael Ortega Lopes lembra que sua atividade 
como docente começou na APCD-Piracicaba. 
Quando a entidade possuía sua Escola de Aper-
feiçoamento Profissional (EAP), ele, logo após sua 
formatura, atuou como auxiliar do Curso de Prótese 
de seu pai. “Também me matriculei no curso de 
Cirurgia Oral da escola, área que mais gostava. 
Presente semanalmente, logo fui convidado para 
fazer parte do Conselho Nova Geração da APCD. 
Frequentava reuniões, e tinha o objetivo de trazer 
recém reformados para o quadro associativo”, 
recorda.



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

Reabilitação
Oral, 

Protocolos 
Imediatos, 

Convencionais 
e em Zirconia 
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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 | patrickbaltieri@gmail.com | www.patrickbaltieri.com.br

Patrick  Baltieri

Urgências

Tratamentos e retratamentos endodônticos

Remoção de pinos intrarradiculares

e instrumentos fraturados

Tratamentos de perfurações

Microcirurgias endodônticas

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

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

* Aluga-se sala para consultório odontológico, 
médico ou da área de saúde. (19) 9 8133-2356

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

* 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

* Vendo armários odontológicos semi-novos. (19) 
3422-5922.

* Vendo equipamentos (cadeira Dabi, equipo Da-
bi, RX Spectro 70, amalgamador (16) 9 9185-6344

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

informativo@apcdpiracicaba.org.br
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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

ANIVERSARIANTES

AGOSTO

6 - José Lázaro Barbosa dos Santos
7 - José Antonio de Moura e Lídia 
Loenert Lopes
8 - Nicolau Constantino, Raquel 
Grisotto Sansígolo e Raul Sartini 
Filho
9 - Miguel Guardia Filho e Miscia 
Martins Moraes
10 - Lourenço Bozzo
11 - Lucas Franzin Pavan 
Mazzonetto e Rafael Ortega Lopes
14 - Rogério de Andrade Elias

16 - Ivan Almeida Aguiar e José 
Roberto Caldari Filho
17 - Eloisa Aparecida P. Ducatti 
Paparotto
18 - Gladi Patricia Cruz Taglieta e 
Karen Cristina Simões Camargo

2 - Adriana Delantonia

19 - Elisabeth Spinola de Almeida 
Zenebra
21 - Flávia da Silva Magalhaes

15 - Roberto Conforti Aguiar

23 - Ben Hur Zambello

3 - Paula Ercília Bertolini Chaves
4 - Célio Domingos Mazzonetto

26 - Maurício Cardoso Ortega

24 - José Roberto Di Fabio, Marco 
Antonio Carvalho e Tayne Ferretti 
Torrezan

29 - Ana Beatriz Mendes Ferrazzo
29 - José Roberto Gomes

30 - Coriolano Ferraz Correa e 
Daniela Galvani Fuzatto Carlin

6 - João Paulo Bergamo Pacanaro e 
Marilena Tozzi
8 - Josette Maria Marques Alonso 
e Nally Figueiredo Passarelli

11 - Maria José Zanin

5 - Ricardo José Schiavuzzo Filho

SETEMBRO

4 - Alexa Nicole Guerrero Aizpurúa 
e Eduardo Paparotto Filho

1 - Ana Maria Spinelli Negro, 
Fernanda Rodrigues e José Artur 
Cunha Pupo

9 - Jaime Aparecido Cury, Maria 
Beatriz Rovina, Mário Roberto 
Vizzioli e Renata Wilson Romero

12 - Maria de Fátima Falone

29 - Jussara Marinho Dias Frasson

16 - Cátia Elvira Ortiz Scarpari, 
Lucas Cavalieri Pereira e Paulo 

15 - Marli Aparecida Travalini de 
Lima

31 - Fernanda de Lemos Silva 
Chaves e José Gilberto Campos 
Forti

3 - Alessandra Rocha e Silva e 
Lidiane Mendes Louzada

30 - Fernando Marcos Prates Sachs

29 - Denise Colombini Galvão do 
Amaral Almeida Prado e Nicole 
Furlan Pecorari

26 - Emerson José Sallum

São dos desejos da 
APCD - Piracicaba

27 - José Roberto Nardin Ribeiro e 
Raquel Melotto Correa
28 - Andrea dos Santos Crispim 
Silva e Jamil Roberto 
Pompermayer Lopes

PARABÉNS A TODOS !

20 - Carolina Barrichello Clemente 
Tonolli e Eliana Saltão Ferracciu 
Helminsky
22 - Lázaro Roberto da Silva e 
Sabrina Berto da Silva
23 - Fernando Antonio Azevedo 
Pacheco e Janai Cezarin Balaminut

Zaidan Filho
17 - Paula Vieira Azzini Lourenção
18 - Lara Bianchim Della Gracia
19 - Cinthia Nascente Ishimoto e 
Fernanda Sallum Haddad Dib
19 - João Faggioni Bellato, Hélio 
Sinatura, Patrícia Perez, Paula 
Cristina dos Santos Watanabe e 
Sandra Giacomini Louça

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

Especialista em Enododontia

Graduada pela

Unesp/Araraquara

@dra.danielapinckecosta
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Pague em 
até 3 X

Layout em até 5 dias úteis !
Baixo custo de desenvolvimento
Atualize seu site em poucos cliques !
Publique por email, 
    computador ou celular !

Para maiores informações, 
visite-nos !

Museu da Odontologia
Uma visita ao passado

da odontologia 

Apoio: APCD / FOP-UNICAMP

Faça sua visita virtual
pelo site

apcdpiracicaba.org.br

Confusão na
Agrodonto

Antigamente 
a Agronomia era a 
única faculdade da 
cidade. Apesar da 
maioria dos estu-
dantes ser gente 
boa, havia uma 

turma de alunos arrogantes, a quem cha-
mávamos de “agricolões” que, inclusive, 
editavam um jornal fazendo chacotas dos 
“nativos”, ou seja, dos piracicabanos. Por 
exemplo, os rapazes para eles eram 
chamados de “natiboys”. 

 * professor 
Fausto Bérzin

Quando a FOP foi fundada, o 
reinado exclusivo da Agronomia foi 
dividido. Em certo momento, apesar 
das “rixas”, houve uma tentativa de 
integração dos dois grupos. Assim, 
combinou-se de fazer uma compe-
tição esportiva que foi denominada 
“AGRODONTO”.

O desequilíbrio de forças entre 
os grupos parecia notório. Éramos 
não mais de 160 alunos e a agrono-
mia certa de 1000 alunos.

A primeira competição foi ven-
cida pela odontologia, para a surpre-
sa geral, inclusive a nossa.

Acontece que por uma feliz 
conjunção entre os alunos da FOP 
haviam atletas que eram recordistas 
de natação, jogadores de basquete 
de nível de seleção e equipe de tênis 
de mesa tão boa que representava a 

A revolta desses agricolões foi 
tanta que eles no dia seguinte tentaram 
invadir a FOP e promover um “quebra-
quebra”, mas, não conseguiram.

Na segunda competição, a de-
cisão final do campeonato estava na 
partida de futebol. A odonto marcou 
um gol e estava prestes a vencer.

Como naquele tempo a cidade de 
Piracicaba era pequena, essa situação 
causou um mal estar geral. Foi preciso 
até o dr. Losso Neto (diretor do Jornal 
de Piracicaba) publicar um artigo 
intitulado “Calma, moçada!”.

Os agricolões inconformados pro-
vocaram uma confusão e briga, “melan-
do” a partida e, por consequência, toda 
a competição.

cidade de Piracicaba. Esse pequeno 
núcleo de atletas foi o responsável pela 
vitória na primeira competição.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS - REGIONAL PIRACICABA
CNPJ 54.406.731/0001-60 - Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Dr. Edson Zenebra (presidente)                                                                     Dr. Waldemar Romano (tesoureiro) 
Alex Francisco Paschoalini (CRC 154.877/0-2)

A regulamentação da pres-
crição digital foi apressada pelo 
cenário de pandemia. Todos os es-
forços estão direcionados para 
concluir essa etapa de trabalho 
até o mês de setembro. 

Conheça um pouco mais 
- A assinatura digital permite 

definir formulários de prescrição, 
atestado, solicitação de exames e 
relatórios para que possam ser 
validados eletronicamente. Além 
da facilidade, os novos mecanis-
mos garantem maior segurança 
na relação entre o cirurgião-den-
tista e o paciente, não somente 
neste período de pandemia de 
Covid-19, mas também contribui 
com a cidadania digital.

- A assinatura digital pode ser 
utilizada para uma gama de ser-
viços públicos, com a mesma se-
gurança e validade legal da as-
sinatura física de próprio punho, 
permitindo assim, a demo-
cratização da cidadania digital. 
Esse mecanismo permite, por 
exemplo, a assinatura da decla-
ração de renda e outros serviços 
prestados pela Secretaria da 
Receita Federal, de processos ju-
diciais e administrativos em meio 
eletrônico, a obtenção e envio de 
documentos aos cartorários, 
transações seguras com institu-
ições financeiras, e assinatura de 
contratos e outros documentos 
digitais.

- A assinatura digital é neces-
sária para validar documentos 
eletrônicos relativos aos formu-
lários de prescrição, atestado, so-
licitação de exame e relatórios. 

Não deixe de ler o convênio 
assinado pela APCD na página 3.

Assinatura digital 
para dentistas
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A APCD Central elegeu e empossou sua nova 
diretoria. Ela é composta pelo presidente, Wilson 
Chediek; 1º vice-presidente, Silvio Jorge Cecchetto; 2º 
vice-presidente, Sidney Rafael das Neves, secretário-
geral, Pedro Antonio Fernandes, e a tesoureira-geral, 
Marie Eid. 

A posse da nova diretoria da APCD São Paulo foi 
transmitida em uma live no Instagram, no dia 30 de 
julho, diretamente do Teatro da APCD. Por conta do dis-

APCD Central empossou Chediek no dia 30 de julho

Wilson Chediek durante
live de sua posse

Os diretores da APCD Central e de todas as Regi-
onais, os membros do Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal, e Conselho Eleitoral e os dirigentes dos 
Departamentos Científicos e Grupos de estudos do 
Conselho Científico foram empossados.

tanciamento social e do plano de retomada de cada 
região do país, a entidade encontrou uma alternativa 
para todos os associados e dirigentes participarem e 
estarem juntos.

A eleição da APCD-Regional Piracicaba, 
inicialmente reagendada para 24 de julho, foi 
adiada. Nesta ocasião, os associados esco-
lheriam a nova diretoria para a Regional, assim 
como seus respectivos conselhos e diretoria do 
Núcleo de Capivari.

Nesta votação que ocorreria em julho, houve 
também a preocupação com a ausência dos 
votantes e com a integridade dos associados. 
Segundo Zambello, diretoria e conselhos terão 
prorrogados os prazos de mandato. A Regional 
está finalizando a documentação para que os se-
us ocupantes possam atuar por tempo indeter-
minado (até o fim da pandemia) conforme re-
zam os estatutos da entidade e as deliberações 
jurídicas tomadas neste delicado instante.

Isso ocorre por Piracicaba estar na fase 
vermelha do Plano SP de retomada gradual da 
economia. Assim, o Comitê Eleitoral da Central 
orientou que as Regionais que se encontrassem 
nesta fase, não realizassem a votação pre-
sencial, com intenção de resguardar os 
associados.

Segundo o dr. Ben Hur Zambello, presidente 
do Comitê Eleitoral da APCD-Piracicaba, a vota-
ção é um momento muito importante para a 
entidade, haja visto que a primeira convocação, 
seguindo o edital original, ocorreria em final de 
maio, também adiada por estarmos na fase 
inicial da pandemia.

Eleições de julho 
foram adiadas

Zenebra avalia que a renovação é necessária e 
está sendo feita uma mudança na composição de sua 
chapa atual. No novo mandato, ele continua como 
presidente, tendo como vice-presidente a associada 
Marisi Aidar. Novos diretores foram convidados sendo 
que alguns ainda tomarão contato com a vida na 
Associação, conhecerão a administração da entidade e 
se engajarão em ações para conhecer sua rotina. 
“Duas pessoas importantes estarão se distanciando da 
nossa diretoria por decisões pessoais, mas gostaria de 
salientar que colaboraram em muito em minha gestão, 
que são os amigos Ricardo Rodrigues da Costa e 
Waldemar Romano”, diz o presidente. Zenebra 
ressalta também a importância dos funcionários pelo 
apoio, pela dedicação e honestidade durante o desem-

O dr. Edson Zenebra, presidente da Regional 
Piracicaba, lembra que a pandemia segue as orien-
tações governamentais e sanitárias. Mesmo, a APCD 
possuindo um espaço imenso, aberto, com ventilação, 
a entidade achou por bem não realizar a votação: 
“decidimos como consenso manter os mandatos 
atuais e resguardar a saúde dos associados”. Os prazos 
iniciais de inscrição serão mantidos, seguindo edital 
anteriormente publicado neste InformATIVO. Não 
haverá mudança inclusive na composição das chapas 
inscritas.

A eleição vai ocorrer. Tudo depende do controle 
ou fim da pandemia e da classificação de Piracicaba no 
Plano SP de recuperação. O adiamento das eleições, 
marcadas para 24 de julho, fez com que Piracicaba 
aguardasse orientação da APCD São Paulo, a qual não 
foi apresentada até a conclusão deste InformATIVO. A 
Central irá nomear um interventor, devendo ser o 
atual presidente, motivado por ter apenas uma chapa 
concorrente.

Edson Zenebra avalia situação
penho de suas funções, ajudando em muito na gestão 
administrativa.

Nesta nova gestão, as ações envolvem desafios e 
muito trabalho. Dentre elas, Zenebra enumera duas: a 
colocação de uma rede de esgoto na sede da APCD, 
ligada à rede pública com despejo em área de 
tratamento do Ribeirão Piracicamirim. Em parceria 
com a Unimed, o projeto será implantado durante a 
construção do novo hospital daquela cooperativa 
médica. O outro ponto é reformular o salão social da 
APCD, hoje aberto e sujeito às intempéries da natu-
reza. Zenebra proporá um estudo para tornar o local 
mais aconchegante, com forro antitérmico, paredes e 
climatização do ambiente.

Edson Zenebra segue, assim, para mais um 
mandato. Ele considera o atual mandato foi um 
período de novidades, principalmente por ações 
desafiadoras, como a nova forma de administração 
dos cursos sugerida pela APCD Central e a pandemia 
do coronavírus.

“Aprendemos também a dar a volta por cima”, 
relembra: “em 2018, por iniciativas da APCD Central, 
acabamos extinguindo a Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional e necessitamos nos reinventar. O ano de 
2019 foi um ano de crescimento. Pensamos que 
iriamos ter o mesmo ritmo em 2020, mas a pandemia 
veio e ainda hoje está marcando presença. Estamos 
enfrentando um novo desafio de saúde e econômico. 
Estamos enxugando nossos gastos, mantendo as 
ações aprendidas no passado. Este 2020 será um ano 
para se manter estável, pois crescimento prova-
velmente não haverá. Temos de nos manter soli-
damente. Como ordem do dia, rédeas curtas deverão 
ser usadas para que não venhamos a sair do caminho 
traçado e perder o foco”, enfatiza.

jbmellegaimoveis.com.br

O seu sonho pode ser realizado !
Imóveis para venda
Perito imobiliário

Veja vídeos sobre a eleição
no Youtube da Regional
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