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Almoço da
Primavera

Dia 22 de setembro, domingo
com o delicioso Arroz de Braga
Na Sede da APCD (Rua
José Nardon, 177 - Piracicaba).

Confirme antecipadamente

para melhor organização dos eventos.

Telefones (19) 3421-6090 ou 3414-1442 com Eneida.

Noite do Caldo
Dia 17 de agosto, sábado
às 19h30

Sede da APCD (Rua José Nardon, 177 -
Piracicaba). Confirme antecipadamente para
melhor organização dos eventos. Telefones
(19) 3421-6090 ou 3414-1442 com Eneida.

Jantar do Cirurgião-Dentista em Piracicaba-
Dia 25 de outubro, sexta-feira, às 20 horas, no
Estilo Buffet (Rua Silva Jardim nº. 601 - Cidade
Alta, Piracicaba)

Jantar do Cirurgião-Dentista em Capivari - Dia
18 de outubro (sexta-feira), Espaço Beira Rio (Ala-
meda Faustina Franchi
Anichino nº 2 - Chácara
Clemente, Capivari)

PARTICIPE !

PIRACICABA
252 ANOS

Jantar do Dentista
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* por Professor
Fausto Bérzin

O primeiro
Diretor da FOP
foi o professor
Carlos Henrique
Liberalli, que
além de ser pro-
fissional da área
da saúde, era

O brasão da FOPConversa afiada José
Maria
Amâncio

um historiador e estudioso da heráldica,
ciência e a arte que estuda os significados
dos símbolos dos brasões (escudo de
“armas”).

Uma de suas primeiras providências foi
mandar criar um brasão para FOP.
Solicitou, então, ao professor Archimedes
Dutra, pintor muito conceituado e
especialista em heráldica, que o
desenhasse.

A diretoria da FOP solicitou que
fizéssemos uma análise do brasão, e que
descrevêssemos seu significado:

O brasão da FOP tem como base um
escudo tradicional de armas, português,
significando a nossa origem lusitana.

O segundo elemento em importância
seria o grito de guerra que caracteriza o
clã, a tribo. Por se tratar de uma
instituição de saúde e ensino, o texto do
brasão da FOP foi adequado à sua
natureza, sendo escolhido um texto
tradicional em latim: “Mente. Manu.
Corde” que significa “Com a Mente, a
Mão e o Coração”. A frase está inscrita
sobre uma flâmula inferior vermelha
tendendo para o alaranjado (para
diferenciar da Faculdade de Odontologia
de Bauru), cor que significa vitória,
ousadia, fortaleza.

O fundo verde do escudo significa fé,
esperança e bons serviços.

Atravessando o centro do escudo, uma
faixa ondulada cor prata significa ética,
integridade, pureza. A forma ondulada da
faixa sugere um curso d'água e sobre ela a
figura de dois peixes de olhos prateados.

Ao centro, o Caduceu de Esculápio
(bastão), que representa a insígnia dos
arautos (anunciadores) de Esculápio, o
deus da medicina na mitologia greco-
romana. A serpente, Coliber aesculapii,
símbolo da sabedoria, poder e mesmo
uma divindade curadora, é entrelaçada,
no bastão, da direita para esquerda, em
círculos, que significa a medicina
circunscrita à cavidade bucal.

Portanto, podemos traduzir este
brasão da seguinte forma: A FOP, uma
instituição orientada pela ética e bons
serviços, é vencedora por agir com a
mente, a mão e o coração, num lugar
onde pára o peixe (Piracicaba).

“Antes de dentista, fui locutor ... e dos
bons!!!”. Assim, animado e risonho, começou
a nossa entrevista com José Maria Amâncio,
cirurgião-dentista formado em 1958 pela
Pontifícia Universidade de Campinas.
Amâncio tem longa vida dedicada tanto à
rádio, como ao ensino, assim como à odon-
tologia e também ao cooperativismo.

Nascido em 30 de janeiro de 1934, ele é
filho da ilustre Itu, interior de São Paulo,
cidade que teve grandes nomes como a
fábrica de refrigerantes e cerveja Schincariol,
ou de personalidades como o pintor Almeida
Júnior e de Prudente de Morais, o terceiro
presidente do Brasil. É casado com Suzana
Silveira Amâncio e tem duas filhas, Eliana
(que lhe deu o neto Luís Felipe) e Solange.

“Sempre tive uma vida cigana,
mudando de cidade para cidade, devido ao
trabalho de meu pai”, comenta. Seu pai,
Sebastião Amâncio, era casado com Elisa
Ciampi Amâncio, ambos descendentes de
italianos, e ele era ferroviário da Sorocabana,
onde começou como mensageiro de
telégrafo. “Conforme ele subia os degraus da
carreira, era transferido para outra cidade,
possibilitando assim que morássemos em
vários pontos do estado”, relembra Amâncio.
Como as principais estações situavam-se em
áreas cafeeiras, sua infância foi passada em
fazendas, longe da área urbana. Morou
próximo às estações Dona Catarina (Mai-
rinque), Quilombo (Jundiaí) e nas cidades de
Salto, Indaiatuba, Campinas e finalmente em
Piracicaba.

Em Salto fez o primário. No ginasial,
viajava todo dia para Itu de jardineira (ônibus
não era disponibilizado na época). “Era um
transporte tão rude e sem segurança que um
grupo de amigos decidiu atear fogo nele”, diz.
Isso foi nos anos 1950, numa época muito
incomum para um fato como este. “Mas foi
uma forma que encontramos para adminis-
tração municipal de Salto trocar o veículo,
pois muitas vezes íamos de jardineira para Itu
e voltávamos a pé pois ela tinha quebrado no
meio do caminho”, enfatiza. Nesta época teve
como amigo de escola o jurista Almir Pazzi-
anotto Pinto, Ministro do Trabalho na gestão
José Sarney.

A vida no rádio – O rádio veio antes de
Amâncio pensar em que profissão seguir. Aos
16 anos entrava para uma área em alta na
década de 1950, em que os locutores eram
considerados galãs e as novelas invadiam a
programação das emissoras. Em 1951, quan-
do morava em Capivari foi convidado a
trabalhar na Rádio Independência, de
propriedade do pai do também dentista
Arnaldo Mattar. Seu primeiro emprego foi
como locutor de rádio. “Um certo dia, estava
apresentando meu programa e o telefone

toca, era uma pessoa me convidando para
trabalhar na PRD-6, a Difusora de
Piracicaba, uma das gigantes da radiofonia
brasileira”, diz. “Trabalhei alguns meses lá,
e conheci o Léo Batista que por anos atuou
na Globo”, relembra.

Amâncio partiu para Campinas onde
trabalhou na Rádio Brasil e um de seus tios,
Antonio Bolsonaro (nada a ver com o
presidente, ele brinca ...) o acolheu por uns
meses. Foi em Campinas que acabou in-
gressando na faculdade de odontologia.
Antes, participou de um concurso da Rádio
América, em São Paulo, a qual tinha
diversas novelas em sua programação. “Fui
um dos primeiros no concurso e, portanto,
um bom radialista”, fala sorrindo. Porém,
na época da contratação, já pensando em
onde iria residir na capital paulista veio a
triste notícia: a emissora faliu e fechou as
portas! Daí foi para um banco onde
trabalhou como auxiliar.

Odontologia – A profissão de cirur-
gião-dentista foi exercida logo após sua
graduação em Campinas. Em 1958 foi
trabalhar na área na cidade de Indaiatuba,
onde casou-se. Um ano depois prestou
concurso para dentista diante do Governo
do Estado. Dos 5 mil inscritos, estava entre
os 50 primeiros. Efetivado, ainda morando
em Indaiatuba, recebeu a proposta de
trabalhar em Ubatuba (litoral) ou Rio das
Pedras (vizinha de Piracicaba). Como Rio
das Pedras era mais próxima, optou por
ela. Como viajava todo dia de Indaiatuba
para Rio das Pedras, tomou nova decisão
na vida.

Firmou-se em Piracicaba em 1961,
sendo que seu consultório foi um dos
primeiros, senão o primeiro, a estar
situado em um prédio, este ainda hoje
existente, situado no cruzamento das ruas
Governador Pedro de Toledo e Dom Pedro
2°, ao lado do Largo do Mercado. Foi nesta
época em que conheceu pessoas que o
incentivaram à vida associativista, entran-
do para a Associação dos Dentistas através
de Antonio Oswaldo Storel, Antonio Durval
Dorta, Milton Nascimento e outros, que

buscavam se nortear para fundar na
cidade uma Regional da APCD.

Sempre preocupou-se com a visão
que integrasse os membros da profissão.
Teve papel importante no cooperativismo.
Participou de uma cooperativa de
funcionários da Prefeitura de Piracicaba e
presidiu a CODEPI, também em Pira-
cicaba. “O cooperativismo é uma melhoria
social, podendo ser encontrada referência
nos principais pensadores e filósofos
mundiais e melhora a condição do ser
humano”, diz. Teve longa amizade com
Domingos Aldrovani e Manoel Gomes
Tróia, dois cooperativistas que se empe-
nharam na consolidação do Hospital
Fornecedores de Cana e da Unimed
Piracicaba. Ele se alegra ao reconhecer
que deixou um grande pupilo em
Piracicaba, Reinaldo José Ferraz Salvego,
que levou para frente o conhecimento
sobre o cooperativismo.

Visite

apcdpiracicaba.org.br
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Neder e Terra deixam saudade na amizade e na odontologia
Faleceram no dia 26 de junho

passado os associados Antonio Car-
los Neder e Mário Monteiro Terra.
Ambos tiveram longa dedicação à
odontologia e não seria exagero di-
zer que “respiravam” a profissão nas
24 horas do dia.

O corpo de Neder foi velado no
Salão Nobre Helly de Campos Mel-
ges da Câmara de Vereadores. Terra
foi velado no Cemitério Parque da
Ressurreição.

Em homenagem às duas perso-
nalidades, o prefeito Barjas Negri
decretou luto oficial. As bandeiras
da Prefeitura foram posicionadas a
meio mastro, em sinal de respeito às
suas memórias.

Ambos eram amigos e cirurgiões-den-
tistas com doutorado em farmacologia
pela FOP/Unicamp. Neder foi um dos mais
consagrados cientistas piracicabanos na
área da farmacologia, foi diretor da FOP e
coordenador estadual de saúde bucal nos
governos Orestes Quércia e Luis Antonio
Fleury Filho. Mário Terra, além de atuar na

área odontológica, executou intenso
trabalho filantrópico na cidade, sendo
um dos mentores da criação do
Zoológico Municipal e da Associação
de Pais e Amigos de Surdos de
Piracicaba. Também foi colunista social
na década de 70 em “O Diário de Pira-
cicaba” e pela APCD publicou o infor-

mativo “Odontologia em Piracicaba” e
“O Grito da Dentina” pelo C. A. XXI de
Abril nos anos 1960.

Natural de Laranjal Paulista, Terra
era casado com Nilda Teresinha Fillet
Terra e deixou os filhos Mauricio Mon-
teiro Terra casado com Cristina Cury
Pellegrinotti e Estela Mara Monteiro
Terra. No ano de 1983, foi trabalhar na
Unicamp, em Campinas. Na reitoria
implantou o Centro de Saúde Co-
munitária Universitária (Cecom), onde
atuou até 2002.

Neder era casado com Jamile
Sarkis Neder e deixou os filhos Silvia
Sarkis Neder e Alexandre Sarkis Neder.
Foi o criador da citocaína, anestésico
fabricado pelo laboratório Cristália.

Mário Terra e sua esposa, NildaProfessor Antonio Carlos Neder

Curso de ASB entra na fase prática NOTAS
Reunião - A diretoria da APCD
participou de reunião realizada dia
4 de maio, em São Paulo, na APCD
Central. Na ocasião, estiveram pre-
sentes a drª. Sandra Barroso e o dr.
Waldemar Romano. Houve reu-
nião com representantes das
Macro Regiões da APCD 1, 3 e 11,
em conjunto com a diretoria da
Central, do Conselho Deliberativo
da entidade e da FAOA.
Oficina - A associada Floripes
Maria D'Ávilla de Moraes par-
ticipou da Escola do Legislativo, na
Câmara de Vereadores de Pira-
cicaba. Em maio, ela ministrou
uma oficina de escrita, dando no-
ções a respeito de redação e comu-
nicação. Floripes é autora dos
livros “Somos Oito”, Entremuros” e
Rota dos Deuses”. O objetivo é
orientar sobre métodos para
melhorar a comunicação.

“Agora em julho entramos na par-
te mais esperada do curso!”. Assim
iniciou-se a conversa do InformATIVO

com Nataly Luqueto Lopes, aluna da
sétima turma do Curso de ASB, em
andamento desde março passado na
APCD-Regional Piracicaba, realizado
em conjunto com a Uniodonto. O cur-
so teve aulas teóricas envolvendo re-
lacionamento pessoal, ética, admi-
nistração de consultório entre outros
pontos. Agora, as aulas passam a ser

realizadas em laboratórios e clínicas,
na intenção de aplicar o conheci-
mento adquirido, com atividades de
biossegurança e, entre outros pontos,
preparação de moldagem e serviços
correlatos que envolvam a atuação da
auxiliar junto ao dentista.

Nataly diz que sempre sonhou
com a área. Atualmente ela faz cur-
sinho pré-vestibular, para depois se
formar como ASB e ir para a gradu-
ação em odontologia. Há três anos ela

já “possui um pé na odontologia”, pois
trabalha como auxiliar administrativo
na Uniodonto Piracicaba, cooperativa
que integra cerca de 350 cirurgiões-
dentistas. Ela diz que, neste seu pri-
meiro emprego, diante do mercado,
está conseguindo realizar uma meta
profissional de vida, pois sempre se
interessou por atividades relaci-
onadas ao bem-estar das pessoas.

O curso acontece aos sábados,
com aulas na APCD, das 8 às 12 horas e
prossegue até novembro.

Nataly Luqueto Lopes

Ministrador: Prof. Dr. Alcides Ricardo Gonçalves
Realização: Segunda e terça feiras (mensal)
Local: Rua José Nardon, 177 (APCD Regional Piracicaba)
Horário Natureza: Das 8 às 18 horas / : Teórico (48 horas/aula)
Valor Vagas: R$ 1.800,00 em 3 x ou R$ 1.500,00 à vista / : 40
Objetivo: Atualizar o cirurgião-dentista (clinico geral ou especialista) no atendimento do paciente
sistematicamente comprometido em ambiente ambulatorial, hospitalar e na modalidade home care.
Programação: Alterações cardiovasculares, alterações renais, alterações hepáticas, diabetes melito,
pacientes oncológicos, transplantes, anemias, HIV e AIDS, sedações oral e inalatória, odontologia
hospitalar, home care

Atualização em Odontologia para Pacientes Sistemicamente Comprometidos
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Um dos almoços mais gostosos realizados nos últimos tempos. Até o frio
ajudou para a realização da feijoada da APCD no dia 22 de julho, um domingo
com muita prosa e feijão gordo. Mais uma vez a equipe do Departamento
Social surpreendeu a todos. Confira os próximos eventos na capa desta edição.

Na noite 31 de maio, o ex-presidente da
APCD Persio Azenha Faber recebeu o
título de Cidadão Piracicabano, em
solenidade na Câmara de Vereadores,
por iniciativa do vereador Marcos
Abdalla. Pérsio é atural de Santos e
mudou-se para Piracicaba a fim de es-
tudar na FOP/Unicamp. Ele tem um
longo currículo, com participações em
congressos internacionais, especia-
lizações e uma carreira acadêmica
sólida, sendo professor responsável pela

Faber é Cidadão Piracicabano
Foto: Davi Negri

Festa Junina animou a APCD Encontro gastronômico
Uma tarde contagiante e animada. Teve até quadrilha e quase houve casamento
caipira na festa junina realizada na APCD no dia 22 de junho, um sábado a tarde. O
salão social da APCD foi especialmente decorado para recepcionar os convidados.
Houve muita comida típica e todos os presentes estavam a caráter. Confira mais
fotos na fan page do Facebook @apcdregionalpiracicaba.

Imóvel no Guarujá

(19) 9 9777-4666
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

formação de 16 turmas em CTBMF e implantodontia através da APCD. O presidente da APCD
Piracicaba, Edson Zenebra, lembrou que, ao acolher Piracicaba para estudar, Pérsio Faber tomou
uma decisão que mudou sua vida e, ao mesmo tempo, também alterou sua história da cidade,
principalmente por sua atenção dada à odontologia. "Ele também esteve à frente da implantação
de um dos primeiros cursos de especialização em CTBMF do país, oferecido desde 1999 por
intermédio da Santa Casa e da Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD-Piracicaba, onde
os cursos tiveram início em 1993, durante a gestão do presidente Armando de Barros", disse.
Emocionado, Persio recebeu diversas homenagens de personalidades e entidades que o
acompanharam na vida profissional. Na foto: Vali Faber, dr. Edson Zenebra, vereador Marcos
Abdalla e dr. Persio Faber.
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Rua Prudente de Moraes, 767
Centro - Piracicaba

(19) 3422-9670

O melhor espaço da cidade
para a realização

de seu evento.
Harmonize-se no ambiente.

Capacidade e cordialidade para
receber seus convidados

numa noite inesquecível.

Prezados colegas!
É com muita alegria que anuncio o primeiro

grande evento dedicado à Implantodontia na
nossa região: o Mazzter Odonto Congress.

Carinhosamente apelidado de MOC, é uma
honra e alegria presentear os cirurgiões dentistas
com este congresso que entrará para o calendário
da implantodontia nacional.

Há tempos, nossa cidade anseia e merece um encontro de grandes nomes da
odontologia, que trabalham e lecionam buscando a excelência por meio da união de
forças, motivo pelo qual o tema desta edição especial não poderia ser outro –

Implantodontia: A Busca da Previsibilidade Integrando Especialidades.
Atualmente sabemos que a união das especialidades faz com que o produto desta

soma tão benéfica seja o alcance de resultados próximos da perfeição e que o resultado
desta integração seja a saúde e satisfação de nossos pacientes.

Berço da Mazzter Odonto Learning, Piracicaba receberá todos os colegas de braços
abertos e para o nosso encontro não poderíamos escolher melhor local: o Hotel Beira Rio,
ao lado do cartão postal da nossa cidade – O Rio Piracicaba. Se depender da alegria e
entusiasmo da comissão organizadora e do brilhante time de
palestrantes, o MOC entrará para a história! Muito além de um
lugar para aprender e se atualizar, nosso objetivo é reunir
colegas, encontrar amigos, integrar pessoas e juntos formar uma
rede de relacionamento crescente, em prol da Odontologia de
excelência!

Dia 10 e 11 de outubro.
Bem-vindos e surpreendam-se. O MOC espera por vocês!
Grande abraço,
Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes - Presidente do Mazzter

Odonto Congress e Fundador Mazzter Odonto Learning

Marisi Aidar é a Cirurgiã-Dentista do ano de 2019
O Conselho Deliberativo da APCD-Piracicaba

indicou a associada Marisi Aidar para receber a
outorga do título de Cirurgiã-Dentista do Ano de
2019. O título é entregue pela entidade desde 1985
na intenção de valorizar o profissional que se
destaca diante da categoria. A entrega será feita em
jantar agendado para 25 de outubro no Estilo Buffet,
em Piracicaba.

Marisi é natural de São José do Rio Preto. É viúva
de Elis Garcia de Figueiredo Tostes e tem um filho,
Filipe Aidar de Figueiredo Tostes casado com Fer-
nanda Inês Montes, pais do seu neto Moisés Montes
Aidar Tostes. “Fiquei muito lisonjeada com a escolha
e aceitei a homenagem com humildade, visto que
tantos outros são tão ou mais merecedores que eu,
mas, também temos que ter disposição em receber
as graças de Deus quando nos são dadas – disse –, e,
para mim, poder representar nossa classe odon-
tológica é uma benção, pois amo minha profissão e

meus colegas”.
Marisi é associada à APCD desde 1982. Des-

ligou-se durante uma breve temporada em que
viveu em Goiás. É membro do Conselho Deliberativo
da APCD desde 2005, sendo sua atual presidente.
Ela diz que “nossa Associação tem, como em outras
associações, a intenção e função de unir a classe e
fazer dela uma segunda família, e, isto, a Associação
de Piracicaba tem sido um exemplo para outras tam-
bém ligadas e não apenas para as associações
ligadas à odontologia”.

Marisi Aidar possui graduação em odontologia
pela Unicamp (1982). Tem especialização em pe-
riodontia pela Unicamp (1992), mestrado (2006) e
doutorado (2012) em biologia patologia buco dental
pela Unicamp. Foi bolsista do programa de estágio
de doutorando no exterior (CAPES), participando
por nove meses das atividades na University of
Tampere-Finlândia (2011).

Santa Casa realiza homenagem

A Santa Casa de Piracicaba e seu Departamento de CTBMF home-
nagearam na manhã de 31 de maio o mestre em CTBMF Persio Azenha Faber
com o descerramento de placa com seu nome no Ambulatório do Depar-
tamento do Hospital.

Faber atuou como cirurgião-dentista no local em vários períodos, sendo o
último de 2006 a 2013. Emocionado, Pérsio Faber, que estava acompanhado
pela esposa Vali Maria Giannetti Faber e pelas as filhas Karina e Andressa
Faber, falou do amor que tem pela especialidade e pela Instituição. "Minha
família, meus amigos, a Santa Casa de Piracicaba e minha atuação como
cirurgião bucomaxilo são minhas verdadeiras paixões”. Persio também foi o
coordenador do Departamento por vários anos.

Ernesto Valvano, Eduardo Paparotto, Armando de Barros, João Orlando Pavão,
Persio Faber, Paulo Zaidan Filho e Paulo Afonso de Oliveira Júnior



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 hMeneg el

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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www.endodontiamicroscopica.com.br

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 radicularesr

e instrumentos fraturados

Tratamentos de perfurações

Microcirurgias endodônticas

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

* Ortodontista - Procura-se profissional com expe-

riência. Clinica de alto padrão. (19) 9 7401-1974

* Procuro sala para alugar já pronta para instalar
equipamento.denisefontana38@gmail.com.
* Precisamos de ACD e THD para consultório . (19)

3434-0444

* Alugo sala em consultório no Centro de
Piracicaba. (19) 3422-5900
* Alugo sala montada para dentista próximo ao

Pão de Açúcar, em Piracicaba. (19) 9 8155 6681

* Contrato Auxiliar Odontológica com prática em
clinica de reabilitação oral (19) 9 97401-1974

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

Agosto

1º. - Guilherme da Gama Ramos
2 - Adriana Delantonia
4 - Célio Domingos Mazzonetto
5 - Frab Norberto Boscolo
6 - Darcy Flávio Nouer e José Lázaro
Barbosa dos Santos
7 - Lídia Loenert Quintela e Jose Antonio
de Moura
8 - Augusto Rodrigues Lima, Nicolau
Constantino e Raquel Grisotto Sansigolo
9 - Miguel Guardia Filho e Miscia Martins
Moraes
10 - Paula Priscila de Carvalho B. Farias e
Lourenço Bozzo
11 - Rafael Ortega Lopes

14 - Rogério de Andrade Elias
15 - Raul Sartini Filho e Roberto Conforti
Aguiar
16 - Ivan Almeida Aguiar e José Roberto
Caldari Filho
17 - Eloísa Aparecida Ducatti Paparotto
18 - Gladi Patrícia Cruz e Karen Cristina
Simões Camargo
19 - Elisabeth Spinola de Almeida
21 - Flávia da Silva Magalhaes
22 - Gisele Ramos Gayoso Rosa
23 - Ben-Hur Zambello e Krunislave
Antonio Nóbilo
24 - José Roberto Difabio, Marco
Antonio Carvalho e Tayne Ferretti
25 - Roberto D. dos Santos
26 - Maurício Cardoso Ortega
29 - Ana Beatriz Mendes Ferrazzo, José
Roberto Gomes e Jussara Marinho Dias

Frasson
30 - Coriolano Ferraz Correa, Daniela
Galvani Fuzatto Carlin e Osvaldo
Carvalho Chaves
31 - Fernanda de Lemos Silva Chaves e
José Gilberto Campos Forti

Setembro

1°. - Ana Maria Spinelli Negro, Fernanda
Rodrigues, José Artur Cunha Pupo,
Norma Sabino Prates e Luis Valdrighi
3 - Alessandra Rocha e Silva e Lidiane
Mendes Louzada
4 - Eduardo Paparotto Filho
5 - Ricardo José Schiavuzzo Filho e Valter
Luiz Goldoni
6 - João Paulo Bérgamo Pacanaro,
Marilena Tozzi, Tereza de Lourdes
Scarpari Barrichello e Valéria Maria Totti

ANIVERSARIANTES
8 - Josette Maria Marques Alonso e Nally
Figueiredo Passarelli
9 - Jaime Aparecido Cury, Maria Beatriz
Rovina, Mário Roberto Vizzioli e Renata
Wilson Romero
11 - Maria José Zanin
12 - Maria de Fátima Falone e Sandra M.
O. Dorta Piccoli
15 - Marli Aparecida Travalini de Lima
16 - Cátia Elvira Ortiz Scarpari, Lucas
Cavalieri Pereira e Paulo Zaidan Filho
17 - Paula Vieira Azzini Lourenção e Thais
Vieira Azzini de Araújo
19 - Cinthia Nascente Ishimoto, Fernanda
Sallum Haddad Dib, Hélio Sinatura, João
Faggioni Bellato, Patrícia Perez, Paula
Cristina dos Santos e Sandra Giacomini
Louça
20 - Carolina Barrichello Clemente e

Eliana Saltão Ferracciu Helminsky
21 - Ana Livia Fileto Santana
22 - Lázaro Roberto Da Silva
23 - Fernando Antonio Azevedo Pacheco
e Janai Cezarin Balaminut
24 - William Ferraz Bello
25 - Paulo Afonso de Oliveira Júnior
26 - Emerson Josée Sallum e Sheila
Cristina Fraletti
27 - José Roberto Nardin Ribeiro e
Raquel Melotto Correa
28 - Andrea dos Santos Crispim Silva e
Jamil Roberto Pompermayer Lopes
29 - Denise Colombine Galvão do
Amaral Almeida Prado e Nicole Furlan
Pecorari
30 - Fernando Marcos Prates Sachs

PARABÉNS A TODOS !

Patologias Bucais, Cirurgia Oral
Menor, Odontologia Hospitalar
CTBMF e Prótese Buco-Maxilo-

Faciais

SAVIO COSTA
CRO-SP 97.193

Rua Riachuelo, 442 - Sala 3
(19) 3422-3363 / Whatt’s 99747-1256

saviobucomaxilo@hotmail.com

* Mestrando em Odontologia
* Habilitaçâo em Laserterapia

* Especialista em Estomatologia
* Cirurgia Buco-Maxilo- Faciais

Atendimento sob anestesia local e
geral, Sedação consciente
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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

Simpósio - A APCD, através de sua diretora Sanda Barroso Furlan participou
do 3°. Simpósio do Departamento de CTBMF do Hospital dos Fornecedores de
Cana de Piracicaba, realizado na Coplacana dias 24 e 25 de maio. Foram dois dias
de conhecimento aprofundado sobre a CTBMF e áreas correlatas.
Apresentaram-se dezenas de profissionais como Hugo Trevisi, Messias
Rodrigues e Lucas Cavalleri.

Registro - Resolução estabelece novas regras para a emissão da inscrição
provisória. O objetivo é unificar e aperfeiçoar as rotinas administrativas nos
Conselhos Regionais para conferência da autenticidade dos documentos
emitidos pelas Instituições de Ensino Superior (IES). Ao final de cada semestre
os Conselhos oficiarão as universidades de sua jurisdição para obter a relação de
todos os alunos que colaram grau oficialmente.

Prêmio - A cirurgiã dentista Mabelle de Freitas Monteiro, da pós-graduação
da FOP/Unicamp, conquistou o primeiro lugar, na categoria pesquisa clínica, do
Prêmio Hatton na IADR (International Association for Dental Research). O
encontro é o maior congresso de odontologia do Mundo, e este ano foi realizado
em Vancouver, Canadá, entre os dias 19 e 22 de junho. A pesquisa intitulada
“Resilience to microbial shift in children from periodontitis parents”, teve a
orientação do professor da área de periodontia, Renato Corrêa Viana Casarin.

EAD - Ensino a distância de profissões de saúde. Projetos de Lei sobre o
assunto tramitam no legislativo. No âmbito federal, o Projeto de Lei 5414 de
2016, prevê a alteração do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
que incentiva o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância em curso da área de saúde. O PL está pronto para pauta na Comissão
de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados.

Escaneamento - O CFO aprovou e publicou a resolução CFO-2017, na qual
permite que TSB possa realizar a prática do escaneamento digital em pacientes
com finalidade odontológica, desde que com supervisão do cirurgião-dentista.

Posse - O CRO-SP empossou no dia 27 de junho sua nova diretoria,
responsável pela gestão da entidade para o período de 2019 a 2021. A posse
ocorreu no Teatro da APCD Central. Foram empossados os conselheiros Marcos
Capez (presidente), Rogério Kairalla, Marco Manfredini, Sofia Uemura e Sandra
Bussadori, além dos conselheiros suplentes. A Regional Piracicaba foi
representada na posse pelo seu presidente Edson Zenebra e pelo vice Ricardo
Rodrigues da Costa.

Fórum - O CROSP realizou em Piracicaba o fórum “Prescrição e dispensação
de medicamentos utilizados em odontologia”. A coordenação foi de Sidney
Neves e Daniela Camargo Veríssimo, com realização na sede da Uniodonto. O
objetivo foi apresentação uma visão na atuação clínica odontológica sobre a
receita de medicamentos, além da atuação ambulatorial, hospitalar e no
exercício da CTBMF.

Visita - O presidente Edson Zenebra e o diretor Waldemar Romano
participaram a reunião do CORE realizada dia 18 de maio em Jaú. Na pauta de
discussão a responsabilidade civil do cirurgião-dentista, assuntos diversos além
de homenagem à Nilcéia Baldacci, viúva de Raphael Baldacci, falecido em
dezembro.

Banco de Remédios D. Koaik
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Gilmar Rotta (presidente da Câmara de Vereadores),
Selma Ferratto e Storel durante divulgação na Câmara

O ex-presidente da
APCD, Antonio Oswaldo
Sotrel, está envolvido com
o Banco de Remédios
“Dom Eduardo Koaik”,
serviço que oferece me-
dicamentos à população
de baixa renda e funciona
dentro do Lar dos Velhi-
nhos. Com um novo espa-

ço desde o dia 1º junho, a iniciativa é mantida a partir do trabalho de
voluntários. “Estamos ampliando os postos de coleta para que possamos
atender ainda mais pessoas que, sem recursos financeiros, precisam de
medicamentos para manter tratamentos de saúde”, explica. Ele informa
que as caixas para a população depositar remédios são colocados em
instituições, como igrejas, e comércio, como supermercados.

Podem ser doados qualquer tipo de remédio, exceto os que são tarja
preta. O Banco de Remédio conta com um farmacêutico que distribui os
medicamentos de acordo com a receita médica. Para serem doados, as
cartelas não precisam estar completas, mas os produtos não podem estar
vencidos.

O Banco de Remédios “Dom Eduardo Koaik” atende de segunda a
sexta-feira, das 14 às 17 horas, e fica localizado ao lado da portaria do Lar
dos Velhinhos (avenida Torquato da Silva Leitão nº. 615, São Dimas).

Pequenas notas da odontologia

A Prefeitura de Piracicaba publicou o edital de abertura de seu concurso
público nº 003/2019 que tem por objetivo preencher mais de 20 vagas para
profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para nível fundamental haverá
contratação de Auxiliar em Saúde Bucal (uma vaga, salário de R$ 1.962,45). Para
cargos de nível superior, cirurgião-dentista (duas vagas para plantonista, salário
de R$ 4.597,59).

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço
www.vunesp.com.br até 9 de setembro. A prova objetiva será realizada na data
provável de 27 de outubro de 2019. O prazo de validade deste concurso público
será de um ano.

Concurso público para CD e ASB

@apcdregionalpiracicaba
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Local de realização: APCD-Piracicaba - Informações: www.apcdpiracicaba.org.br
apcd@apcdpiracicaba.org.br / (19) 3421-6090 e 3414- 1442

Cursos de atualização - Inscrições ABERTAS

EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTE (TURMA 2020)
MINISTRADOR: Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho

IMPLANTODONTIA CIRÚRGICO/PROTÉTICO (TURMA 2020)
MINISTRADORES: Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho e

Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

ACIDENTES E COMPLICAÇÕES EM ENDODONTIA
MINISTRADOR: Prof. Dr. Carlos Augusto de

Morais S. Pantoja

CIRÚRGICO EM IMPLANTODONTIA
(TURMA 2020)

MINISTRADOR: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes
Novo curso em março de 2020

IMERSÃO EM RESTAURAÇÕES SEMI-INDIRETAS
(DIRETA/INDIRETA)

COORDENADORA: Profª. Drª. Melina Miotto Copatto

ENDODONTIA ESTÁGIO EM MOLARES
MINISTRADOR: Prof. Dr. Carlos Augusto de Morais

S. Pantoja

PRÓTESE FIXA E ESTÉTICA (TURMA 2020)
MINISTRADOR: Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho

ORTODONTIA INICIAÇÃO EM ORTODONTIA FIXA
MINISTRADORA: Profª. Drª. Maria José Zanin

ORTODONTIA INTERCEPTADORA
MINISTRADORA: Profª. Drª. Maria José Zanin

IMERSÃO RESINA COMPOSTA PARA DENTES
ANTERIORES E POSTERIORES

EQUIPE: Profª. Drª. Melina Miotto Copatto, Prof.
Dr. Wallace L. Borlot e Dr. Renato Voss Rosa

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
E DOR OROFACIAL

MINISTRADORES: Profª. Ana Caolina B. Antunes
Ortega e prof. José Artur Cunha Pupo

CURSO EM ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA
PACIENTES SISTEMICAMENTE COMPROMETIDOS

MINISTRADOR: Prof. Dr. Alcides Ricardo Gonçalves

8º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
Agosto de 2019 - COORDENADORES :

Prof. Me. Márcio Machado Crestana Cantarelli e
Profª. Me. Daniela Belisario Baroni

Siga-nos
@apcdpiracicaba


