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BEM-VINDO !

Todos contra !

Cursos de
Aperfeiçoamento,

Atualização
e Especialização
em Odontologia

Aulas começando em
abril, na APCD

Con!ra os cursos
disponíveis na página 8

Eleição na APCD
é remarcada para julho

19 9 9679-8933
Se precisar, nos ligue

(19) 3414-1442
3421-6090

Mil e uma faces
Vereador, secretário municipal, candidato

a prefeito, filantropo ... e também cirurgião-
den%sta! Uma infinidade de dedicações.
Assim é um brevíssimo resumo das
a%vidades do ex-presidente da APCD-
Piracicaba, dr. Antonio Oswaldo Storel, nosso
entrevistado na “Conversa Afiada” desta
edição. Com esta entrevista, a APCD inicia
sua videoteca com depoimentos de
profissionais que contribuíram com a
odontologia e com a sociedade piracicabana,
através do YouTube. Na foto, Storel segura
foto de evento da APCD nos anos 1960. Leia
mais na página 2.

Em virtude da pandemia que estamos enfrentando, e
atendendo às determinações governamentais, o Conselho
Eleitoral da APCD alterou a data das eleições para o dia 24

de julho de 2020. As inscrições poderão ser requeridas
até às 17 horas dia 25 de maio próximo na nossa da

Regional Piracicaba.
Confira na o novo edital da eleição e napágina 5 página 3
a composição atual da diretoria e as inscrições aceitas até

o fechamento desta edição.

Visite Canal
APCD-Piracicaba
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O coral da FOP
* professor

Fausto Bérzin

Na década
de 60 nós orga-
nizamos um co-
ral na FOP. A re-
gente era nossa
amiga e tinha
especialização
em regência.
Conseguimos um pequeno piano
emprestado do Colégio Piracicabano e
começamos a ensaiar. O problema, na
época, eram as vozes femininas que
estavam em falta. Na minha turma, por
exemplo, havia só uma aluna.

Cantávamos, inclusive, nas ceri-
mônias da FOP que eram solenes com
todo o corpo docente trajando beca.

Mas, o que mais marcava eram as
serenatas que o grupo fazia. Era cum-
prido todo um ritual: primeiro íamos à
Delegacia tirar alvará com o delegado
para fazer a serenata. Como ele sabia
que não faríamos bagunça, ele sempre o
expedia.

Havia um amigo (meio fora do cabo)
que possuía um caminhão, então colo-
cávamos o piano na carroceria e a pri-
meira serenata era sempre onde o
caminhoneiro indicava. Para os outros
lugares era realizado um sorteio, os feli-
zardos indicavam onde íamos cantar
com caminhão, coral e piano.

Enquanto cantávamos invaria-
velmente aparecia à viatura da Guarda
Noturna e tínhamos que mostrar o alva-
rá para poder continuar. A viatura por
diletantismo, às vezes, acompanhava
nossa ronda. Segundo a tradição quem
recebia a serenata acendia e apagava a
luz apenas uma vez, para dizer que es-
tava acordada e ouvindo. Ao final, quan-
do se cantava "amor eu vou partir", ela
acendia e apagava as luzes duas vezes
para agradecer. Quando o grupo era pe-
queno, o que não era nosso caso, o pai
deveria servir cerveja.

Ao sair deixávamos uma rosa ver-
melha presa no portão, acompanhada
de uma quadrinha de amor.

A música “AMO-TE MUITO” era
nosso carro chefe.

Assista a entrevista
do dr. Storel

APCD Piracicaba

Storel é piracicabano da gema. Nasceu
no bairro do Saibreiro, o qual não existe
mais. Era uma casa humilde que lembrava
um paiol. Nesta chácara, de sua avó, ele
aprendeu a cultivar tudo que era para sus-
tento da família e para a venda, como gali-
nhas, porcos e verduras, entre outros.

Ele é filho de Ernesto Storel e Tereza
Adelina Storel, os quais tiveram quatro fi-
lhos. Iniciou seus estudos no Sud Menucci.
Foi lá que teve boa parte de formação de sua
personalidade. Ele lembra, inclusive, o no-
me de suas primeiras professoras: “Dirce Co-
elho Mendes nos primeiro e segundo anos, e
Helena Dutra Furlan, nos terceiro e quarto
anos; ela irmã de Archimedes e João Dutra,
responsáveis por boa parte de minha for-
mação”, salienta.

Na época, formou-se em primeiro lugar
com a nota 99. “Dona Helena me deu um
livro com a vida de Oswaldo Cruz e na
dedicatória ele me alertava para seguir a
história dele”, diz. “Fiquei longe de toda a
história de Oswaldo Cruz, aliás, ele era muito
competente, mas isso serviu para a base em
meu futuro”, comenta.

Da vida no sítio, foi trabalhar na Cons-
trutora Holland (da família da dentista Grace
Alvarez) durante o dia, estudando no
científico à noite. No Colégio Piracicabano,
onde estudou, tomou contato pela primeira
vez com a odontologia, pois a Igreja
Metodista mantinha em Lins seu Instituto
Americano qual oferecia uma faculdade de
odontologia, a qual já estava em sua terceira
turma. “No terceiro ano do científico, eu,
Vicente de Oliveira e Antonio Durval de Oli-
veira Dorta saíamos da escola para estudar e
passar no vestibular; fazia Tiro de Guerra, es-
tudava durante o dia e realizava reforço com
os dois outros amigos durante a noite”, re-
lembra. Storel diz que não teve inclinação
para a odontologia e nem se espelhou em
qualquer profissional ou familiar que pra-
ticasse a área.

Saiu da Construtora Holland em Pira-
cicaba e durante os estudos virou revisor do
jornal “A Gazeta de Lins”, além de dar aula
particular de português e matemática. No
segundo ano da graduação, ele trocava a
revisão do jornal pelas mensalidades da
Universidade. “Foi nesta época em que rea-
lizei o exame de prótese e uma funcionária

negou minha participação; fiquei sabendo
que o dono do jornal não havia cumprido a
promessa e todas as mensalidades esta-
vam abertas”, lembra. Foi um corpo-
rativismo tão grande que quase toda a
classe saiu da sala em solidariedade e
amizade a Storel. E lá foram os alunos pro-
curar o dono do veículo de comunicação
para tirar satisfação desta situação. Storel
avalia como positivo o corporativismo da
classe. Resumindo, o proprietário – sob al-
gumas ameaças ... – arcou as mensali-
dades e Storel pode voltar às atividades
normais na faculdade.

Juscelino Kubistcheck de Oliveira seria
paraninfo de sua turma. Storel foi ao Rio de
Janeiro convidá-lo. O Presidente da Repú-
blica assumiu o compromisso e disse que
estaria presente. Mas, quando a região de
Lins soube que ele estaria na cidade, iria
preparar uma manifestação contra as
taxas impostas ao café. JK acabou decli-
nando o convite e enviou seu ministro
Victor Nunes Leal (Casa Civil) para ser o pa-
raninfo de sua turma de odontólogos
formada em 1958.

“Sempre pensei no coletivo em
qualquer comunidade em que estive e
com esta vocação deixei de lado o indivi-
dualismo sempre pensando no próximo”,
lembra. Foi aí que Storel começou a
trabalhar em 1º de abril de 1959, na Rua
Moraes Barros nº. 1502, em Piracicaba,

onde ficou por 22 anos atuando em seu
consultório. Praticava a odontopediatria.

Em 1959 passou a interagir com a
Associação dos Odontologistas de
Piracicaba. Em 13 de março de 1962
participou da mudança da Associação
para Regional da APCD Central de São
Paulo. Foi um dos fundadores. Participou
das ações com diversos colegas da odon-
tologia. Foi presidente da APCD de 1966 a
1967. “A situação nesta época foi de uma
fase difícil; nossa sede era uma salinha na
rua XV de Novembro em cima do Banco
Brasileiro de Desconto e não tínhamos a
estrutura atual”, diz.

A partir do anos 1970, Storel passou a
dedicar-se com o envolvimento político.
Em 1973, assumiu a Coordenadoria de
Educação, Saúde e Promoção Social de
Piracicaba. Nesta época, ele consegue
instalar o Serviço Odontológico Muni-
cipal (SOM) auxiliado pelo colega Gentil
Calil Chaim. Por décadas o serviço funci-
onou na rua Tiradentes, Centro de Pira-
cicaba, além de realizar atendimento
odontológico na zona rural da cidade.

Depois Storel chegou a ser Secretário
Municipal do Desenvolvimento Social,
presidente da Empresa de Habitação
(EMDHAP), vereador e candidato a
prefeito por Piracicaba. Além disso, sem-
pre se envolveu em outras atividades
assistenciais sendo atualmente um dos
responsáveis pelo Banco de Remédios do
Lar dos Velhinhos.

É vida e dedicação que não cabe nesta
página do nosso . Cabe darInformATIVO

um pulinho no YouTube assistir um pouco
mais desta história.
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Homenagem
Será denominada de Rua Benedicto José Olavo, por projeto de lei 219/2019, a

rua 27 do Loteamento Terras di Treviso, em Piracicaba. O homenageado nasceu em
Piracicaba, em 1937. Trabalhou, a partir de 1967, como funcionário público na FOP.
Casado com Zilda Aguiar de Oliveira, teve quatro filhos e faleceu em 19 de agosto de
2017, aos 80 anos.

Para tornar público o reconhecimento dos associados, estamos divulgando a
composição da diretoria, dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral e da
diretoria do Núcleo de Capivari que tomaram posse em 30 de junho de 2017.

Diretoria da Regional: Presidente, Dr. Edson Zenebra; 1º Vice Presidente: Dr.
Ricardo Rodrigues da Costa; 2º Vice Presidente: Dr. Renato Luiz Donizeti
Zambon; Secretária Geral: Drª. Sandra Aparecida Barroso Furlan; Tesoureiro
Geral: Dr. Waldemar Romano.

Diretoria do Núcleo de Capivari: Presidente: Dra. Andrea Lopes de Souza
Soraggi; Vice Presidente: Dr. André Luiz Colmanetti; Secretária: Drª. Claudia
Aparecida Forti; Tesoureira: Drª. Maria de Lourdes Martins Hoppe.

Conselho Deliberativo
a) Membros titulares: Drs. André Roberto Settem Arana, Dirce Aparecida

Valério da Fonseca, Elisabeth Spinola de Almeida Zenebra, Eloisa Zenebra
Costa, Francisco Dimas Tranquilim, Marçal Leite Bastos Filho, Marcelo Caixeta
Novaes, Maria Lucia Baumgartner Fortinguerra, Marisi Aidar, Neusa Maria
Ribeiro Fernandes e Vera Lucia Rasera zotelli.

b) Membros vitalícios (ex-presidentes da Regional e que não estão
ocupando outros cargos eletivos): Drs. Andres José Tumang, Antônio Oswaldo
Storel, Antônio Durval Oliveira Dorta, Antônio Wilson Sallum, Renato Henrique
Benatti, Persio Azenha Faber, Cristina Maria Dumit Sewell, César Roberto
Schmidt e José Antônio de Moura.

Conselho Fiscal: Drs. Claudio Roberto Zambello, Thales Rocha de Mattos
Filho, Maria José Zanin e Silvia Maria Paparotto Lopes. Atualmente, é composto

Atuais diretores e eleições na APCD
de quatro membros; com a reforma estatutária ocorrida no ano de 2019, serão
cinco membros.

Conselho Eleitoral: Drs. Armando de Barros, Nanci Aparecida Catandi
Perrone, Marcelo Fernandes Ferrazzo e Otavio Soares de Souza. Na reforma
estatutária de 2019, este Conselho foi extinto, sendo substituído por uma
Comissão Eleitoral que já foi designada pelo Conselho Deliberativo e divulgada
em nosso de novembro/dezembro de 2019.InformATIVO

Para os cargos de Diretoria da Regional permite-se uma reeleição e para os
demais (Capivari e Conselhos) são permitidos quatro mandatos consecutivos. A
Regional de Piracicaba tem dois representantes como titulares no Conselho
Deliberativo da APCD Central: Drs. César Roberto Schmidt e Renato Henrique
Benatti. Com a reforma estatutária ocorrida no mês de setembro de 2019 na
APCD Central, todas as Regionais terão direito a apenas um titular e um
suplente.

Em virtude da pandemia que estamos enfrentando, e atendendo às
determinações governamentais, o Conselho Eleitoral da APCD alterou a data
das eleições para o dia 24 de julho de 2020, e as inscrições poderão ser
requeridas até às 17 horas dia 25 de maio próximo em nossa sede.

O Edital de rerratificação está sendo publicado nesta edição.
Saliente-se que uma Associação de Classe, considerada instituição “sem fins

lucrativos” até 2002; com o novo Código Civil, reconhecida “de fins não
econômicos” é dirigida de forma gratuita, não podendo seus diretores
receberem qualquer tipo de remuneração direta ou indireta, constando
obrigatoriamente no texto estatuário.

JOP é cancelada
A Jornada Odontológica de Piracicaba, o XII Congresso Internacional de

Odontologia e o IV Congresso Uniodonto Piracicaba, eventos que ocorreriam de
forma simultânea, foram cancelados. A previsão era de que os eventos fossem
realizados de 27 a 29 de maio na FOP. O motivo foi a pandemia de Coronavírus que
alterou a programação da sociedade em março e abril.

Medalha a Morano Júnior
O professor Miguel Morano Júnior receberá Medalha de Mérito Legislativo por

meio do projeto de decreto legislativo 52/2019. Miguel Morano Júnior nasceu em
São Paulo em 1938. Ingressou na FOP em 1963. Durante o curso, dedicou-se à Saúde
Pública, tendo sido diretor deste Departamento na APCD-Piracicaba. Formou-se em
1966 e, por se desenvolver bem nessa área, foi convidado por docentes e pelo
diretor da faculdade a permanecer na instituição como professor.

Dia do Cirurgião-Dentista
A Câmara de Vereadores aprovou, em sua sessão realizada no dia 27 de

fevereiro, o requerimento 137/2020 que prevê a realização do Dia Municipal do
Cirurgião-Dentista. A iniciativa é do médico e vereador Ronaldo Moschini e
determinando que sua realização ocorra em outubro na própria Câmara.

Dia de Tiradentes
A APCD-Piracicaba cancelará, este ano, a solenidade de 21 de abril, em

homenagem a Tiradentes, mártir da nação brasileira e patrono da
odontologia. Ela estava agendada para o própria dia 21 na sede da APCD-
Piracicaba. É uma das únicas vezes que isso ocorre, motivado desta feita pela
pandemia do CVS.

Candidatos já registrados para concorrer aos cargos de nossa Regional nas
eleições que foram agendadas para 24 de julho de 2020:

Diretoria da Regional: Presidente: Dr. Edson Zenebra; 1º Vice presidente:
Drª. Marisi Aidar; 2º Vice presidente: Drª. Melina Miotto Copatto; Tesoureiro
geral: Dr. César Roberto Schmidt; Secretária geral: Drª. Sandra Aparecida Bar-
roso Furlan

Diretoria Núcleo Capivari: Presidente: Drª. Andrea Lopes de Souza Soraggi;
1º Vice presidente: Dr. José Gilberto Campos Forti; Secretário: Drª. Claudia
Aparecida Forti; Tesoureiro: Drª. Maria de Lourdes Martins Hoppe

Conselho Deliberativo da Regional:
Drs. André Roberto Settem Arana; Dirce Aparecida Valerio da Fonseca;

Elizabeth spinola de Almeida Zenebra; Eloisa Zenebra Costa, Francisco Dimas
Tranquilin, Marçal Leite Bastos Filho; Maria Lucia Baumgartner Fortinguerra;
Ricardo Rodrigues da Costa e Vera Lucia Razera Zotelli

Conselho Fiscal da Regional: Drs. Armando de Barros; Claudio Roberto
Zambello; Silvia Maria Paparotto Lopes; Thales Rocha de Mattos Filho e
Waldemar Romano.

Conselho Deliberativo da APCD São Paulo: Dr. Renato Henrique Benatti

Candidatos registrados

Comissão Eleitoral
Comunicado
A Drª. Maria de Lourdes Martins Hoppe, de Capivari solicitou desligamento

da Comissão Eleitoral para ser candidata ao cargo de Tesoureira do Núcleo. Foi
substituída pela Drª. Maria Angela Forti
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Aproveite os
descontos para você,

cirurgião-dentista

O que é o Clube de Benefícios?
Um novo canal de relacionamento com os associados que trará informações
pertinentes à categoria profissional e inúmeras ofertas de produtos e serviços de
empresas parceiras com condições diferenciadas. Nossa missão é possibilitar que
o associado e sua família tenham acesso à maior e mais completa rede de
produtos, serviços e parcerias profissionais que ofereçam conforto, segurança e
melhor qualidade de vida. Acesse e conheça www.apcd.org.br

Faleceu no dia 4 de março passado o sr.
Nelson Nascimento, da área de Serviço Social da
FOP/Unicamp. Era natural de Piracicaba. Nasceu
em 1934, foi admitido na FOP em 1958, apo-
sentando-se em outubro de 1989. Contava com
85 anos e era casado com Arlette Agueda Scan-
diuzzi Nascimento. Presidiu o Centro Social Cári-
tas. Para muito era o verdadeiro assistencialista
piracicabano, se envolvendo em diversas ações
e sempre auxiliando o próximo, dando muito de
si para atender às suas necessidades.

Nelson Nascimento

Rafael Ortega no Ciosp

MAIO
(à confirmar)

19 99148-3702

O professor Rafael
Ortega Lopes participou
do CIOSP 2020,
apresentando, no dia 31
de janeiro, a palestra
“Implantodontia
contemporânea: o que
mudou na cirurgia para
otimização de
resultados”. Sua
exposição foi bem
prestigiada pelos
congressistas. Parabéns!

Qualquer pessoa que teve renda
anual superior a R$22.847,77 em 2019

precisa declarar o Imposto de Renda.

Dentistas autônomos - No caso

dos dentistas autônomos, existem du-

as possibilidades:

1 - Dentistas que prestam ser-
viços para empresas

Nessa situação, você precisará re-

ceber um informe de rendimentos da

pessoa jurídica. E, com base nas infor-

mações especificadas nesse docu-

mento, será possível lançar na decla-

ração o nome e o CNPJ da instituição, o

IR retido na fonte e o INSS recolhido

pela empresa contratante (já que,

assim como os profissionais assala-

riados, a empresa contratante é obri-

gada a recolher imposto na fonte rela-

tivo aos serviços prestados).

2 - Dentistas que prestam ser-
viços para pessoas físicas

Se os rendimentos declarados

são provenientes de serviços pres-

tados à pessoas físicas, como os paci-

entes que vão diretamente ao consul-

tório, você precisará inserir esse dado

na ficha “Rendimentos tributáveis

recebidos de pessoa física”.

Lembrando que, nesse caso, o

profissional liberal é o responsável por

Imposto de Renda 2020

recolher, todos os meses, os impos-

tos referentes por meio do programa

Carnê-Leão, onde o IR é calculado é e

emitido um DARF que pode ser pago

em qualquer instituição bancária.

Quando for fazer sua declara-

ção, é só importar os valores infor-

mados no Carnê-Leão para o progra-

ma gerador da declaração. Se você

tiver que recolher imposto atrasado,

deverá usar outro programa, o Sicalc,

que calcula a multa e os juros devidos

e gera um DARF para pagamento.

CPF - Os dentistas autônomos

são obrigados a informar o CPF dos

pacientes para os quais prestaram

serviço na declaração do imposto.

Assim, cada paciente que efetuou o

pagamento deverá ser informado in-

dividualmente, com a indicação do

número do documento.

Isso é válido mesmo caso o paci-

ente não seja o responsável pelo pa-

gamento, como acontece no caso de

consulta paga pelos pais ou outros

responsáveis. Sem essa informação,

você não conseguirá transmitir seu

Imposto de Renda.

Lembramos que o prazo de

entrega da declaração vence em 30

de junho próximo.
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Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas
Regional de Piracicaba

Assembleia Geral Ordinária de Eleições
Edital de Rerratificação

Nos termos estatutários ficam convocadas as eleições a serem realizadas no dia

24 de julho de 2020 (sexta-feira), na sede Rua José Nardon 177, em Piracicaba, das

12 às 19 horas, e na cidade de Capivari, à Rua Barão do Rio Branco 17, das 13 às 17

horas, para os seguintes cargos, mandato de 2020 a 2023:

Diretoria da Regional: Presidente, 1º. Vice-Presidente, 2º. Vice-Presidente,

Secretário Geral, Tesoureiro geral.

Membros dos Conselhos: Deliberativo e Fiscal

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

As inscrições deverão ser feitas através de requerimentos em três vias

endereçadas ao Presidente da Comissão Eleitoral e protocoladas na secretaria da

Regional à Rua José Nardon 177, encerrando-se o prazo no dia 25 de maio de 2020

(segunda-feira) às 17 horas.

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.

Os candidatos que já realizaram a inscrição não precisam se inscrever

novamente, pois as inscrições realizadas serão consideradas válidas

Juntamente serão eleitos Presidente, 1º e 2º. Vice-Presidentes, Secretário Geral

e Tesoureiro geral da APCD-Central, Diretor e Vice-Diretor de Departamentos

Científicos, Diretor e Vice-Diretor de Grupos de Estudo, Conselheiros do Conselho

Deliberativo, do Conselho Eleitoral e do Conselho Fiscal da APCD-Central.

Piracicaba, 08 de abril de 2020.

O associado e ex-diretor da APCD-Piracicaba, Mário Monteiro Terra, foi

homenageado na manhã de 14 de março passado com denominação de área

localizada no entroncamento das ruas Assis Chateaubriand e Cardeal Arco

Verde, no bairro Nova Piracicaba. A iniciativa foi do vereador Ronaldo Moschini.

Mario Monteiro Terra formou-se como cirurgião-dentista em 1962 pela

FOP (Unicamp). Em 1983 obteve o título de doutor na área de farmacologia e

começou a trabalhar na Unicamp, em Campinas. Teve longa vida dedicada ao

odontologia e a Piracicaba. Faleceu em 26 de junho do ano passado. Veja mais
fotos em @apcdpiracicaba (Instagram).

Iniciado o 8º. Curso de ASB em fevereiro passado, com aulas ministradas na

APCD-Piracicaba, em parceria entre a entidade e a Uniodonto Piracicaba. As aulas

prosseguem até o final do ano. Participam desta turma as seguintes alunas: Aline

Cristina de Souza Lopes, Ana Júlia Batista, Angela Helena da Silva dos Santos,

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, Laís 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.

Começa o Curso ASB 2020 Mário Terra é homenageado

Alunas e coordenadores da oitava turma de ASB

Familiares de Mário Terra durante a inauguração



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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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

* Contrata-se ASB e TSB. Enviar currículo no e-mail

gerencia@odontosecco.com.br

* Implantodontista oferece-se para atuar em cli-

nicas (19) 9 7401-1974

* Aluga-se sala na área Central de Piracicaba. Ven-

do equipo completo usado. (19) 9 8133-2356.

* 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 Pira-

cicaba. (19) 3422-5900

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

ABRIL

2 - Renata Valvano Cerezetti,

Silvia Helena Gonçalves

Domingues dos Santos, Viviane

Travaglini de Abreu Silva

3 - Francisco Braga

5 - Wania Elisabeth Angeli Jordão

Falanghe

6 - Gabriela Bonassi Giudice e

Guilherme Elias Pessanha

Henriques

7 - Dulcina Aparecida Everaldo

Boaretto

8 - Edmur Cazelato e Wilson

Amâncio Marchi

10 - Persio Azenha Faber e Rosana

Duarte Spolidório

11 - André Luis Icassatti e Karine

Keila Cavalcanti

16 - Luiz Antonio Morais Cardoso,

Margareth Dallara e Simonides

Consani

17 - Neudival José Travolo e

Rafael Leonardo Xediek Consani

18 - Alessandra Fabretti Sturion,

Beatriz Meneghel Icassatti, Fausto

Bérzin e Kátia Nunes Elias

20 - Leonardo Schiavuzzo Cazelato

21 - Ana Carolina Bannwart

Antunes Ortega

25 - Djalma Clemente da Silva,

Eduardo Dias de Andrade e

Emerson Ambrogi

26 - Marcos Moretti Magro

27 - Ligia Grisoto Sansigolo

Andrello, Marcos Shingo Matsui e

Maria Angela Forti Teixeira

28 - Neide Mescolotti Horii

29 - Marcelo Fernandes Ferrazzo

MAIO

1º - Eliana Cecilia Binatto e Maria

Helena de Souza Coelho Lastória

3 - Marcelo Valdrighi

4 - Maria de Lourdes Martins

Hoppe

5 - Cristiane Gomes de Oliveira

Secco

6 - Jose Ranali

7 - Keiziane Silva Moreira e

Moacir Forti Junior

8 - Frab Norberto Boscolo

9 - Karina Schievano Everaldo

10 - Arlindo Azeredo Filho

11 - Marcelo de Castro Meneghin

e Maria do Carmo França

12 - Mayara Ribeiro Reche de

Souza

14 - Juliana Salton Leites

15 - Alexandre Pacheco May,

Cristiane Thais Stefani

Fortinguerra e Daniela Beatriz de

Toledo Rossini

16 - Flavia Salviano Alves, Marcelo

Mamede Selber e Mário Antonio

Santin

18 - Dimas de Almeida

19 - Ary Bianchim Della Gracia

21 - Edson Zenebra

22 - Carlos Humberto Bacci,

Claudia Rahal Baboni, Marilene

Boscolo e Roberto Sergio Forti

Busato

23 - Renata Dante Da Silva

Petkovic

24 - Cynthia Ayumi Kamogawa

Mafra, Ibrahim Carlos Fleury de

Toledo, Lucimeire Aparecida

Furlan e Paula Cristina Barnabé

26 - Antonio Abe e Eduardo Luna

Soliz Filho

27 - Cintia Maria Zanin de Moura

28 - Marcelo Consani Ceribeli e

Maria Lúcia Baumgartner

Fortinguerra

29 - Marco Antonio Pinto Couri

30 - Cilene Chalita

31 - Arnaldo Mattar e Marcely

Travalini de Lima

PARABÉNS A TODOS !!
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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

Harmonização facial terá aperfeiçamento no 2º. semestre
Está progra-

mado para 2020

o C u r s o d e

Atualização em

Harmonização

Facia l , tendo

como coorde-

nadores o pro-

fessor doutor

José Ricardo de

Albergaria Bar-

bosa e a pro-

fessora doutora

Célia Marisa Ri-

zzatti Barbosa.

O objet ivo

Início no segundo semestre de 2020 / Duração de 14 meses /

Aulas mensais de segunda e terça-feiras das 8 às 17 horas /

Vagas: 16.

Informações pelo email apcd@apcdpiracicaba.org.br ou

pelos telefones (19) 3421-6090 e 3414-1442

deste curso é prover informações ao cirurgião-dentista relacionadas aos

recursos que a HOF pode proporcionar ao tratamento odontológico

convencional, enquanto terapia complementar. Finalizando o curso, o aluno

deverá estar apto a compreender, discernir, diagnosticar e praticar os

tratamentos funcionais e estéticos envolvidos na harmonização orofacial,

integrando os conhecimentos adquiridos no curso regulamentar ao uso dos

recursos da HOF.

Conteúdo Programático do Curso: Legislação, ética e conceitos básicos de

José Ricardo de
Albergaria Barbosa

Célia Marisa
Rizzatti Barbosa

harmonização orofacial; envelhe-

cimento; classificação dos dife-

rentes biotipos de pele; caracteri-

zação da face e diagnóstico; ana-

tomia e histofisiologia aplicada;

toxina botulínica e preenchedores

faciais; fios para lifting facial e in-

dução de colagênese; lipólise

química sub-mandibular e sub-

mentoniana; microagulhamento

e mesoterapia; ozonioterapia;

cosmetologia e nutracêuticos; fo-

toterapia no envelhecimento;

aplicação terapêutica direcionada

da HOF na odontologia; agregados plaquetários e indutores de colá-geno;

planejamento estratégico e integrado; intercorrências - porque ocorrem e como

solucionar.

O curso Resin Concept – Reabilitação em resina

composta será realizado na APCD através em seis mó-

dulos. Ele ocorrerá nestas datas: 3 a 5 de junho, 8 a 10

de julho, 5 a 7 de agosto, 16 a 18 de setembro, 30 de

setembro a 2 de outubro e de 4 a 6 de novembro.

Conteúdo programático: fotografia odontológica

e artística, planejamento analógico e digital, anatomia

dental, enceramento estético de dentes anteriores-su-

periores, preparos dentários (coroas e facetas), ade-

são e sistemas adesivos, pinos estéticos anatômicos,

restaurações diretas e semi-diretas, cimentação ade-

siva, acabamento e polimento, oclusão e placas oclu-

sais e preservação de reabilitações estéticas.

O curso terá a coordenação da professora e mes-

tre Melina Miotto Copatto - cirurgiã-dentista, mestre

em Prótese Dentária - São Leopoldo Mandic Campi-

nas, especialista em Prótese Dentária - Unesp Ara-

raquara, professora dos Curso da Mazzter Odon-

tolearning Especialização em Prótese Dental, Aperfeiçoamento Cirúrgico-Pro-

Resin concept - reabilitação em resina composta
tético em Implantodontia, Aperfeiçoamento em Pró-

tese Sobre Implante; professora do Curso de Espe-

cialização em Prótese Dentária - INOVI/Vitória-ES,

professora do Curso de Residência em Estética – INOVI

Vitória (ES) e coordenadora dos cursos de Resina Com-

posta da Mazzter Odonto Learning – Piracicaba/SP

Participam como auxiliares o professor Wallace

Loureiro Borlot (mestre e especialista em prótese

dentária) e o professor Renato Voss Rosa (professor

auxiliar do curso de especialização em Dentística Res-

tauradora ABO-PG).

O curso ocorrerá na APCD-Piracicaba (R. José

Nardon, 177 - Bairro Morumbi). Investimento: 10

pagamento de R$ 950 (seno ofertado 10% de desconto

para ex-alunos Mazzter Odonto Learning e associados

da APCD-Piracicaba).

Inscrições e maiores informações: (19) 3414

2256 ou pelo WhatsApp (19) 99763-3945 / e-mail contato@mazzter.com.br.

Aproveite esta oportunidade !
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Cursos de
atualização
para 2020

Inscrições abertas

Ministrador: Prof. Dr. José
Lopes do Carmo Filho

Endodontia Instrumentação
Rotatória e Reciprocante

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

Ministradora: Profª. Drª. Carmen
L. Benetti Pardo Buck

R$ 650,00/mês

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 Ortotontia

R$ 650,00/mês

Especialização em Ortodontia

R$ 1.350,00 / mês

Resina Concept

R$ 980,00 / mês

ATENÇÃO !
Cursos com início

programado
a partir de abril

Atualização em Periodontia

Coordenadores:
Prof. Dr. Renato Maluta

Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

4 X R$ 1.800,00 / mês

Coordenadores: Dr. José
Ricardo de A. Barbosa e

drª. Célia Marisa R. Barbosa

Aperfeiçoamento em
Harmonização Orofacial

R$ 900,00 / mês

Informações dos cursos
(19) 3421-6090 r. 2 / 3414-2256

Início: 24 de abrilInício: 15 de maio

Início: 13 de maioInício: 4 de maio

Início: 13 de maio

Local: APCD Piracicaba (Rua José Nardon, 170)

Especialização em
Harmonização Orofacial

Coordenadores: Dr. José
Ricardo de A. Barbosa e

drª. Célia Marisa R. Barbosa

R$ 2.000,00 / mês


