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BEM-VINDO !

Em breve, volta-
remos ao normal

Outubro : mês do Cirurgião-Dentista

Esta mensagem é em especial a você que, mesmo em período de 
pandemia, manteve-se na a�va pra�cando um dos princípios que 

aprendemos na graduação: 
a atenção para com o próximo e a preservação de sua saúde. 

Neste mês de outubro, no qual se comemora o dia mundial do 
den�sta (3) e o dia do cirurgião-den�sta brasileiro (25), a APCD-

Regional Piracicaba parabeniza você, profissional da odontologia. 

Feliz dia, CIRURGIÃO-DENTISTA !

Diretoria da APCD-Piracicaba

Nossas mais expressivas felicitações a você que pra�ca a verdadeira 
odontologia, de forma incansável.

Um forte abraço de toda nossa diretoria ao nosso quadro associa�vo e 
aos nossos cerca de 2 mil leitores deste InformATIVO.
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Dorta nasceu em 1934 e praticou a 
odontologia por 60 anos, trabalhando 
em clínica geral, prótese, periodontia e 
ortodontia. Hoje está afastado dos 
consultórios.

O objetivo desta coluna é ouvir cirur-
giões-dentistas que em muito contri-
buíram com a odontologia. Em toda 
edição, entrevistamos uma personali-
dade que se destacou na profissão e na 
sociedade. E note que muitos, têm 
bastante o que contar. Vamos então, 
para mais uma sessão nostalgia.

Nascido em Promissão, interior de 
São Paulo, Antonio Durval Oliveira Dorta 
relembra com emoção sobre sua vida. 
Seu pai era piracicabano, João Oliveira 
Dorta, casado com Josefa Trindade 
Mendes, nascida na Espanha e que veio 
ao Brasil com apenas um ano de vida. O 
casal teve nove filhos. De todos, Dorta é 
único vivo. 

 ------------------------------------------ 

Ele foi casado com Irene Peron, 
falecida há cerca de 30 anos. Tiveram 
quatro filhos: Carlos Eduardo, Sandra 
Mara (que seguiu a profissão do pai e é 
cirurgiã-dentista), Silvana e Luís Alberto. 
Atualmente é casado com Maria Inês de 
Toledo, com quem convive há 15 anos. 

Estudou em Piracicaba mas mudou 
para Lins para se graduar em odonto-
logia. A profissão veio por inspiração 
familiar pois ele tinha um irmão que era 
dentista prático e atendia a zona rural. 
“Com 12 anos, eu o auxiliava em bairros 
como Taquaral, Dois Córregos, Concei-
ção quando ainda eram sítios”, 
relembra. Aos 15 anos trabalhou como 
protético até se formar como dentista. 
“Fui para Lins e lá tínhamos amigos 
provenientes de Piracicaba, entre eles o 
Antonio Oswaldo Storel, Vicente de 
Oliveira, Gilberto Bonilha, Antonio Mei-
ra Barros e outros” diz. A escolha por 
Lins ocorreu por influência do Bonilha, o 
qual já estudava lá e falava bem do 
ensino. Dorta confessa que “na verdade, 
todos queríamos fazer odontologia em 
Piracicaba, mas a Faculdade de Farmácia 
e Odontologia de Piracicaba só surgiu 
depois, e para não perdermos um ano 
de estudo, fomos para Lins”. Ele se 
formou em 1958.

Foi uma época cheia de memórias. 
“Nós morávamos no Centro de Lins. 
Havia um cinema e os jovens praticavam 
o 'footing', que era a caminhada na qual 
os homens paqueravam as mulheres. 

Em seguida, ele retornou a Pira-
cicaba e, com uma economia, com-
prou seu primeiro equipamento para 
montar seu consultório, pago em 
prestação. Dorta foi um conceituado 
cirurgião-dentista na região próxima a 
Paulista, em Piracicaba. Seu primeiro 
consultório foi na rua Boa Morte ao 
lado da Igreja dos Frades. Depois, 
mudou para a rua São Francisco de 
Assis e em seguida construiu con-
sultório na rua Alferes José Caetano nº. 
1528.

Morávamos em frente ao cinema e um 
colega deixava a janela do quarto 
aberta. Só que no quarto havia um 
armário com um espelho. Ele deixava o 
espelho à vista e ficava de cueca como 
se estivesse fazendo qualquer coisa. Só 
que quem estava caminhando na rua 
via aquela pessoa só de cueca, cuja 
imagem era refletida no espelho e 
consideravam aquilo um absurdo. Era 
uma gozação só ...”, diz aos risos.

“Quando comecei a trabalhar, 
havia três dentistas práticos 
licenciados (Durval, Agenor e 
Stocker), todos trabalhando próximo 
a Paulista. Eu e Dalton Belmudes fo-
mos os primeiros a utilizar a alta 
rotação na cidade. Isso provocava 
uma demanda muito grande de pa-
cientes. Eu trabalhava das 7 horas às 
23 horas, com pausas para almoço e 
jantar, já que ninguém é de ferro”, 
conta.

Além de ser um amante da dança, 
nosso entrevistado também tem 
dom para a pintura, sendo autor de 
diversas telas a óleo. Ele é primo-
irmão do Renato Wagner, renomado 
artista plástico de Piracicaba. “Não 
tinha muito contato com ele, mas na 

Em Piracicaba, presidiu o Rotary 
Club Paulista por duas gestões, clube 
de serviço no qual está há 48 anos. 

Dorta foi presidente da APCD por 
duas gestões bianuais: 1979/1980 e 
1995/1996, além de ter passado por 
várias diretorias internas. “A APCD 
cresceu bastante desde que fui presi-
dente, há 40 anos atrás. Nossa sede 
na época era na rua Santo Antonio, 
esquina com avenida Armando de 
Salles Oliveira, na Curva do S. Foi 
nossa primeira sede própria. Nesta 
época, adquirimos a sede da APCD 
na avenida Carlos Botelho esquina 
com a rua dr. João Sampaio. Fizemos 
uma compra de risco. Compramos a 
prazo, tivemos de fazer rifa com uma 
ajuda muito grande do colega Rei-
naldo Salvego para poder saldar a 
compra. Mas, tudo deu certo. Toda a 
diretoria – fantástica, aliás – sempre 
colaborou. Outro grande apoio que 
tivemos foi do Paulo Dellias, o qual 
também ajudava muito", diz.

Muitas outras histórias foram 
recordadas em nossa entrevista. 
Dorta é um profissional exemplar, 
cheio de vida e lembranças que 
encantam.

A sorte sempre andou ao lado de 
Dorta: “Posso me considerar um 
sortudo. Eu trabalhava no consul-
tório situado na Paulista, isso em 
1964, e vi uma poeira muito grande 
vinda no Centro da cidade. Peguei 
uma condução e fui ver o que era. 
Tratava-se da queda do Edifício Luiz 
de Queiroz, mais conhecido como 
Comurba. Não fui pela curiosidade, 
mas sim para saber se havia algum 
amigo meu soterrado. Por sorte, 
não havia...”. E ele emenda : “outra 
questão de sorte foi quando passei 
na Padaria Jacareí, tradicional da 
Paulista. Estava por lá, o propri-
etário pediu para eu comprar uma 
rifa de ovo de Páscoa. Comprei três 
números. Eram 100 números no 
total e ganhei os três principais sor-
teios. Ganhei três ovos ! O maior, 
doei ao Lar Escola Coração de Maria, 
situado bem em frente”.

família era uma pessoa muito que-
rida”, lembra.

Veja a entrevista
completa com o dr.

Antonio Durval Oliveira
Dorta acessando o

QR Code acima
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O dentista André Luís Icassatti irá receber o Título 
de Cidadão Piracicabano da Câmara de Vereadores de 
Piracicaba. O projeto de decreto legislativo 25/2020 
foi aprovado no dia 1º. de outubro. André Luís Icas-
satti é nascido em 1968, na cidade de Itapira (SP) e 
iniciou as atividades na odontologia em 1992 em sua 
cidade natal. Em 1993, mudou-se para Piracicaba. Em 
1994, casou-se com Beatriz Meneghel Icassatti, 
também dentista e filha do dr. Athaualpa Meneghel. 

Estamos passando por 
um momento jamais ima-

A Comissão Organi-
zadora do CIOSP está 
acompanhando todas as 
mudanças e preparando a 
39ª edição do maior con-
gresso anual de odonto-
logia do mundo que acon-
tecerá entre os dias 27 e 
30 de janeiro de 2021, no 
Expo Center Norte.

CIOSP será de 27 a 30 de janeiro

Faleceu dia 6 de setembro, em Piracicaba, aos 68 anos, o cirurgião-
dentista Hélio Pereira de Moraes Júnior, casado com Regina Maria 
Luvisotto de Moraes. Ele foi casado em primeiras núpcias com Kátia Nohra 
de Moraes (também cirurgiã-dentista e membro da diretoria da APCD-
Piracicaba em gestões passadas). Nossos sentimentos.

Hélio de Moraes

Homenagem a Graziela Pompermayer

Graziela nasceu em Piracicaba em 1970. Era 
graduada em odontologia pela FOP/Unicamp. 
Funcionária da prefeitura, Graziela atuava no Centro de 
Especia l idades  Odontológicas  (CEO)  como 
endodontista e atuou também no IPASP (Instituto de 
Previdência e Assistência Social dos Funcionários 
Municipais de Piracicaba). A homenageada atendeu a 
população durante 25 anos, vindo a falecer no dia 6 de 
abril de 2017, aos 46 anos, devido a complicações após 
cirurgia cardíaca.

A Unidade de Programa de Saúde da Família do 
loteamento Jardim Vitória, no bairro São Jorge, rece-
berá o nome da cirurgiã-dentista Graziela Pomper-
mayer Morini. O projeto de lei 286/2019 foi aprovado 
na Câmara de Vereadores em 10 de setembro.

Cidadão Piracicabano a Icassatti

A APCD-Piracicaba disponibiliza diversos canais de comunicação para 
seus associados. Confira o que oferecemos para você.

InformATIVO APCD – É este jornal que você tem em mãos. A circulação é 
bimestral, saindo sempre ao final do primeiro mês. Tem a tiragem de 1.500 
exemplares distribuídos via Correios para associados e profissionais da 
odontologia que residam em Piracicaba e região.

Você conhece 
nossos canais 

de comunicação ?

ginado pela humanidade. A pandemia nos fez sofrer uma desaceleração forçada e 
isso tem impactado todos, de várias formas. A realidade hoje é outra e 
precisamos nos adequar com segurança. A APCD Central está trabalhando com 
responsabilidade para promover um congresso seguro, de acordo com as 
orientações das organizações nacionais e internacionais de saúde.

A saúde e o bem-estar dos congressistas, expositores, colaboradores e 
prestadores de serviços são as nossas prioridades. Em breve traremos mais 
informações inclusive relacionadas à Van que leva os associados da Regional 
Piracicaba para a capital paulista

Mídias digitais – Nossas mídias de maior abrangência possuem 
atualização diária. Você pode acessar a fan page do Facebook 
(@apcdregionalpiracicaba), o perfil no Instagram (@apcdpiracicaba) e 
Twitter (@apcdpiracicaba). Temos também nosso canal no YouTube onde 
usualmente são inseridos vídeos voltados para o profissional da 
odontologia e também para o leigo.

Classificados – A APCD disponibiliza a coluna CLASSIFICADOS a qual 
pode ser conferida na home do site ou na página 6 deste InformATIVO. 
Trata-se de um espaço gratuito apenas para os associados da Regional 
Piracicaba, onde ele pode divulgar o que quiser, como aluguel de salas ou 
venda de produtos (equipamentos, bicicleta, entre outros).

Site – A APCD-Piracicaba mantém desde o final dos anos 1990 o seu site, 
acessado através do endereço apcdpiracicaba.org.br. Nele é possível 
navegar em áreas institucionais como os associados que aniversariam no 
mês vigente, a relação de associados, composição da diretoria, home-
nageados com o título de Cirurgião-Dentista do Ano, clube de benefícios, 
matérias científicas sobre odontologia, história da APCD, Museu da 
Odontologia, entre tantos outros assuntos.

Newsletter – Temos também uma newsletter enviada rotineiramente a 
mais de 1.800 cadastros, com informações da Regional. Se você deseja 
fazer parte deste grupo, solicite inclusão através do email informativo@ 
apcdpiracicaba.org.br

Whatt's app – A APCD disponibiliza também um Whatt's (não para 
chamadas) para mensagens de texto e áudio, o qual você pode acessar pelo 
(19) 9 9679-8933.

Acesse o 
Clube de Benefícios

apcd.org.br/clubedebeneficios
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HORA DO ALMOÇO ?
QUALIDADE E PREÇO BAIXO 

ENTREGA E ATENDIMENTO NO SALÃO
(19) 3432-9896 / 3422-2636

Especialização em Harmonização Orofacial foi iniciada
Iniciado em setembro o curso de especialização em Harmonização Orofacial, 

com aulas realizadas na APCD-Piracicaba. Ele tem a coordenação do professor José 
Ricardo Albergaria e conta com a participação das professoras convidadas Célia 
Rizzatti, Gisele Dônola e Andréa Riani.

A especialização é um curso intenso e de grande diferenciação dos profissionais. 
Segundo a professora Andréa Riani, a procura por parte dos alunos foi intensa e de 
muito sucesso: “nossos alunos já entenderam que sairão dos nossos cursos com um 
treinamento de altíssimo nível, prontos para brilhar!”, comemora.

A proposta na especialização em HOF é diferenciar os alunos alicerçando a 
excelência em diagnóstico, planejamento global das possibilidades de tratamento e 
muito treinamento clínico. Para isso, a equipe trouxe o que há de mais atual em 
tecnologia e técnicas associadas como o uso de ultrassom, ozônio, agregados 

plaquetários, ativos dermatológicos, preenchedores, bioestimuladores, toxina e 
técnicas cirúrgicas. Sempre com muito embasamento científico.

Os alunos participantes são : Ana Maria O. Magalhães; Ana Maria Alleoni, Carla P. 
de Araujo, Danielle Makino, Fabrício M. Fonseca, Juliana T. Braga, Lara B. Della 
Gracia, Selma D. Tomazela. Sérgio T. Buher e Valdir dos R. Esteves. 

A drª. Andréa lembra que a HOF é a área odontológica de maior crescimento na 
atualidade, pois abriu um campo gigantesco para os profissionais além de muito 
estudo que vem preparando dentistas com elevada capacitação. Isso abre portas do 
consultório odontológico para uma demanda de pacientes que anseia por este tipo 
de tratamento. Ela diz que a especialização se faz necessária, pois prepara o 
profissional com técnicas integradas que levam o tratamento de forma crescente e 
gradual, cujos conceitos atendem os desejos dos pacientes e dos profissionais.

R. Prudente de Morais, 821 
Centro - Piracicaba
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A equipe “Endodontia em Destaque” avalia com grande satisfação esta 
retomada de cursos na área. Segundo o professor Carlos Augusto de Morais 
Souto Pantoja, coordenador do curso, “os colegas interessados em se atualizar, 
com os novos conceitos e novas técnicas executadas dentro da terapia 
endodôntica, poderão escolher por fazer desde o Curso de Atualização em 
Endodontia até o Curso de Acidentes e Complicações com Ênfase em 
Microscopia Operatória”. 

Nova turma iniciada no Curso de Endodontia realizado na APCD. As aulas são 
mensais ocorrendo sempre de sexta-feira das 8 às 22 horas, com pausas, já que 
ninguém é de ferro...

O conteúdo programático de endodontia traz novas condutas relacionados 
ao preparo químico-mecânico do sistema de canais radiculares (técnicas de 
irrigação, modelagem dos canais com o uso de diferentes sistemas rotatórios e 

Endodontia iniciou novo curso 

Devido à este contato diário, ela diz que em “algumas das 
atividades práticas eu já conhecia, mas manusear junto aos 
professores e saber a definição, clareou muito mais no meu dia a dia”. 
Ela ainda afirma que o curso foi muito bem elaborado.

O Curso de ASB, realizado pela APCD-Piracicaba e Uniodonto, 
entrou na fase prática, com aulas laboratoriais. O curso prossegue até 
21 de novembro quando serão entregues os certificados de 
conclusão. Devido à pandemia provocada pelo Sars Cov-2, não será 
realizada solenidade de formatura.

Ouvimos a aluna Karina Schultz, que reside em Limeira, e todo 
sábado está presente neste curso. Ela optou pelo curso de ASB pois, 
“antes de começar as aulas, já trabalhava como instrumentadora 
cirúrgica, e surgiu a oportunidade de trabalho em uma clínica 
odontológica; meus chefes me despertaram o interesse para a saúde 
bucal, e soubemos que em Piracicaba iria iniciar mais uma turma; foi aí 
que aproveitei essa oportunidade de me matricular no curso”.

Karina atualmente trabalha em uma clínica odontológica em 
Limeira com foco em odontologia digital, formada por especialistas 
em implantodontia, periodontia, prótese, ortodontia, estética, além 
de odontopediatra e endodontista.

ASB na reta final

A aluna Karina Schultz As aulas práticas ocorrem na APCD

Aulas práticas ocorrem nos laboratórios da APCD

Os professores Stanley
Batagini e Carlos Pantoja Alunos participantes do curso de endodontia

Pantoja lembra 
que, além das ativi-

reciprocantes), novos 
protocolos dentro dos 
procedimentos obtu-
radores (aplicação de 
técnicas termoplas-
tificadora da guta-
percha) e novas for-
mas de execução do 
selamento coronário 
de dentes tratados 
endodonticamente. 

dades teóricas, os alunos terão aulas laboratoriais, seminários de discussão de 
casos clínicos e de artigos científicos e o atendimento clínico dos pacientes 
previamente selecionados por toda a equipe de endodontia.

Dentre os inúmeros diferenciais oferecidos nos cursos destaca-se, em 
primeiro plano, a equipe qualificada e treinada para as diversas situações 
relacionadas à terapia endodôntica. Ao mesmo tempo, os alunos poderão 
comprovar as vantagens obtidas com o emprego dos diferentes recursos 
tecnológicos disponíveis dentro da endodontia, tais com os localizadores 
foramina is ,  motores  endodônt icos ,  apare lhos  de  u l t rassom,  
termoplastificadores da guta-percha, raio X digital e microscópio clínico 
operatório.

Participam do Curso de Endodontia os seguinte cirurgiões-dentistas: Bárbara 
Cecília Oliveira Souza, Felipe Pego Braga, Fernanda de Araujo Lino, Marilize de 
Carvalho Pereira, Maryna Vieira, Natiele Gomes, Patrícia Carlin Martins, Patrícia 
Perez e Rafaela Velloso. Parabéns a todos os participantes pela escolha deste 
curso oferecido através da APCD.



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

* Contrata-se: ASB e TSB. Enviar currículo no e-
mail: gerencia@odontosecco.com.br

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

* Implantodontista oferece-se para atuar em clí-
nicas com motor Piezzo-elétrico. (19) 9 7401-1974

* Vendo armários odontológicos semi-novos. (19) 
3422-5922.
* Endodontistas: ofereço-me para trabalhar por 
porcentagem ou valor fechado. (19) 9 9901-8209

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

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

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

OUTUBRO
1º - Dirce Aparecida Valério da 
Fonseca

3 - Edy Walter de Souza
4 - Ataualpa Francisco Pacheco 
Meneghel, Rosane Ruschel, 
Rosemari Aparecida Maschietto 
Rossi
6 - Eduardo Luna Soliz, Elizabeth 
Zambom e Maria Lúcia Bellon
7 - Imahar Cavassaki, Kátia Nohra 
de Moraes e Maria de Fatima A. 
de Sousa
8 - André Roberto Setten Arana e 
Arthur Costa Lemos

2 - Karina Matheus Cezarin 

9 - Osvaldo Di Hipolito Júnior
10 - Ada Elizabet Giusti de Souza, 
Enilson Antonio Sallum e Nivaldo 
Gonçalves
11 - Andrés José Tumang

16 - Camila Rodrigues de Moraes

13 - Ricardo Barbosa
14 - Michelle Aparecida de 
Carvalho Moraes
15 - Clarissa Costa Motta, Kátia 
Maria de Souza Pacheco Favaro, 
Nanci Aparecida Catandi Perrone 
e Tarsis Cavagioni

18 - Gustavo Sato Uemura, 

3 - Giulia Quarentei Barros 
Brancher

NOVEMBRO

20 - Camila de Oliveira e Daniel 
Lamas

29 - Ana Caroline Semmler e 
Carmen Lúcia Benetti Pardo Buck

31 - Renato Tadeu Cillo

5 - Renato Luiz Donizeti Zambom

6 - René Guerrini

30 - Antonio C. Pazianotto Júnior

25 - Rolando Karell

21 - José Carlos Cera, Marcela 
Ramos e Silvana Cristina Batista

24 - Alexander Lopes de Souza e 
Valkiria Eugenia Gigo

Isabela Campache e José Roberto 
Lovadino

2 - Lúcia Patelli Juliani

5 - Ana Luiza Bueno Barrichello 
Tosello, Ivan Luis Carravero e 
Márcia Regina Brunelli

6 - Marcos Fernando Baldinato 
Santiago

27 - Ana Maria Ayres Montebelo

26 - Clotildes Fernandes Peters e 
Marcelle Rodrigues de Moraes

23 - Antonio Durval Oliveira 
Dorta

15 - Eduardo Daruge Júnior e 
Ennes Macari de Abreu

24 - Júlio César G. Villela

26 - Miguel Arcanjo Pavilhão

30 - Andréia Faulin Ré Luvisotto

21 - Neimar dos Santos

7 - Clayde de Fátima Trevizam
9 - Daniele Justina P. Leite, Darcy 
Oliveira Tosello e Luciana Tavares
10 - Mônica Simoni Calile Franck, 
Flávia Regina Feltre e Thiago Paris 
de Medeiros

13 - Luís Marcos Castro 
Nascimento
14 - José Merzel

11 - Giovanni Sampaio Gardin

19 - Luciana Bozzo Elias, Nelson 
Arnaldo D'Angelo e Paulo Itamar 
Dellias

22 - José Francisco Fuzato
23 - Fabiana Cristina Pagotto

25 - Cláudio Donizete Campache 
e Mário Adimir Patreze

27 - César Roberto Schmidt, 
Eunice Miuki Kurossawa 
Mizutani, Renata Aparecida Rovai 
Bado e  Samira Aparecida Maluf

PARABÉNS A TODOS !
São dos desejos da 
APCD - Piracicaba

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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Museu da Odontologia
Uma visita ao passado

da odontologia 

Apoio: APCD / FOP-UNICAMP

Faça sua visita virtual
pelo site

apcdpiracicaba.org.br

* Fausto Bérzin, professor da FOP/Unicamp
Esta história foi enviada pelo Antônio Carlos Sam-

paio Silveira, vulgo “Strogonoff”, da turma de 1976. 
Uma das matérias mais difíceis da FOP era anatomia 

dental. O aluno tinha que sentar e decorar todos os deta-
lhes de cada dente. Assim na prova teria que diagnos-
ticar se era um segundo molar superior esquerdo, 
depois, um incisivo superior lateral esquerdo e assim 

por diante, até completar um número de dentes que o professor achasse 
necessário. Os alunos diziam que precisava de “muita bunda”, pois tinham que 
ficar sentados por horas para decorar esses detalhes.

A disciplina de anatomia tinha um técnico, o sr. Esteves do Amaral, um 
profissional diferenciado que, quando não estava atendendo alunos, estava es-
tudando ou dissecando. Dizia-se até que ele sabia mais anatomia dental que os 
próprios professores, inclusive estava escrevendo um livro sobre o assunto.

Ele se gabava de não precisar olhar para o dente para diagnosticá-lo, 

Na próxima edição deste 
InformATIVO e nas mídias digitais 

da APCD você acompanhará a 
relação destes cursos a serem 

disponibilizados. Nos siga!

A APCD e professores parceiros 
estão finalizando a grade de 

cursos de atualização, 
aperfeiçoamento, imersão e 
especialização para o ano de 

2021. A preocupação é grande 
principalmente em praticar as 
ações protetivas contra o Sars 

Cov-2, determinadas pelos órgãos 
de saúde sanitária, além de 

manter a mesma qualidade de 
ensino e o alto padrão de 
conhecimento científico e 

tecnológico que é notório na 
APCD-Piracicaba. 

Ministradores: Wallace Borlot (especialista e mestre em prótese dental, 

criador do Resin Concept), Melina Miotto (especialista e mestre em prótese), 

Eduardo Takahashi (especialista em prótese)

Informe-se : APCD (19) 3414-1442 e Mazzter (19) 9 9763-3945Realização Mazzter Odontolearning / Apoio: APCD-Piracicaba
Local de realização: APCD-Piracicaba (rua José Nardon, 177 – Piracicaba)

Conteúdo: Planejamento estético (o que fazer para não errar), seleção de cor, 

tipos de resina composta, morfologia de dentes anteriores, formas dentais 

(retangulares, ovais e trianqulares), visagismo, moldagem e confecção de 

modelos, isolamento, vazamento dos modelos e preparo para o trabalho, 

confecção das lentes, aplicação de resina, anatomização, acabamento e 

polimentos, preparo da peça e cimentação.

Dias 9 e 10 de novembroRESIN CONCEPT TARGET - Facetas em resina composta

Diagnóstico dental sonoro
Então, certo dia, o sr. Esteves foi desafiado 

pelo Antônio Carlos em uma competição, dizendo 
que só pelo barulho do dente jogado na bancada 
do laboratório ele saberia diagnosticar qual era.

Um ditado corrente na FOP: “Do aluno pode-se esperar o pior...... que ele 
fará um pouco mais”.

Combinaram então que seu colega de turma, 
Renato, jogaria os dentes na bancada e o Antônio 
Carlos daria o diagnóstico apenas pelo som de 
cada um. Então foram ao laboratório e a competição começou, chegando ao 
ponto de às vezes o Antônio Carlos dizer para o Renato:

bastava apalpar e dizia que tipo de dente era, sem 
olhar.

- Jogue de novo, por favor, o barulho do corredor interferiu no som.
E assim, pelo som de cada dente acertou todos os diagnósticos. O Esteves 

ficou chocado, pois, nosso conhecimento era maior que o dele. O coitado do 
Esteves morreu sem saber da sacanagem, pois, o Renato tinha combinado a 
sequência dos dentes com o Antônio Carlos.

Cursos 
para 2021
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Durante a Segunda Guerra Mundial e sob a ditadura de Getúlio Dorneles 
Vargas,  em Piracicaba,  no dia 7 de abril de 1944 na sede do Centro Cultural e 
Recreativo Cristóvão Colombo, com entrada pela rua Governador Pedro de 
Toledo, atualmente rua São José nº 860, reuniam-se 28 profissionais da 
odontologia, para a fundação do Sindicato dos Odontologistas em Piracicaba. 
Realizaram-se diversas reuniões e assembleias no mesmo local e na Sociedade 
Sírio Libanesa (rua Governador Pedro de Toledo nº 1045). Entretanto, para 
atendimento à legislação da época, em 22 de setembro do mesmo ano de 1944, 
em Assembleia Geral Extraordinária, modificou-se o nome da instituição, 
passando a ser Associação Odontológica Piracicabana. Em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 3 de agosto de 1945 à rua São José n°. 659, sob a 
presidência de Antônio Martins Belmudes de Toledo e secretariada por Júlio 
Soares Dihel, foi alterado o nome para Associação dos Odontologista de Pira-
cicaba e Região.

Antônio Martins Belmudes de Toledo, Paulo Teixeira Mendes, Eneas Lemaire 
de Moraes presidiram-na até 16 de dezembro de 1961, data em que foi eleita 
diretoria presidida por Andrés José Tumang e secretariada por Antônio Oswaldo 
Storel.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13 de março de 1962, 
passou a ser Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (Secção) Regional de 
Piracicaba, com a mesma diretoria.

Em dezembro de 2000, foi adquirido um terreno de aproximadamente 6.300 
metros quadrados na rua José Nardon, para a construção definitiva de suas ins-
talações, com recursos próprios, sem qualquer financiamento.

De 1945 até os dias atuais, presidiram a APCD Regional de Piracicaba, em 
ordem cronológica: drs. Antônio Martins Belmudes de Toledo, Paulo Teixeira 
Mendes, Eneas Lemaire de Moraes, Andrés José Tumang, Edison da Silva Furlan, 
Antônio Oswaldo Storel, Samir Tuffic Arbex, Saide Sarkis Domitti, Waldemar 
Romano, Edy Franceschi Piedade, Carlos Roberto Fortinguerra, Antônio Durval 
Oliveira Dorta, Antonio Wilson Sallum, Renato Henrique Benatti, Claudio 

Ressalte-se que em 2008, para contenção de despesas, desativou-se a sede da 
Av. Carlos Botelho nº. 306, transferindo as atividades para a sede alugada, Av. 
Presidente Kennedy nº. 220. Em 2010, a sede da Carlos Botelho foi vendida e 
com os recursos a diretoria conseguiu concluir a construção no terreno ad-
quirido. A mudança ocorreu em junho de 2013.

Na ocasião, sua sede se resumia em uma sala alugada, rua 15 de novembro nº. 
827, sala 12, de onde mudou-se em fins de 1968 para a rua Santo Antônio nº. 
298, sua primeira e humilde sede própria. Deste endereço mudou-se em fins de 
1979, para av. Carlos Botelho 306. Neste endereço em janeiro de 1994 tiveram 
início os cursos práticos, com instalação de área cientifica denominada Escola de 
Aperfeiçoamento Profissional, continuando até sua desativação em 2008. 
Paralelamente, a área administrativa, mudou-se em imóvel alugado, rua Samuel 
Neves nº. 1316, permanecendo até junho de 1996, mudou-se para rua 15 de 
Novembro nº. 520 (em imóvel de propriedade da Uniodonto) permanecendo 
até setembro de 2001, assumindo também as atividades cientificas práticas 
anteriormente administradas pelo Sindicato dos Odontologistas de Piracicaba e 
Região.

Dia do Cirurgião-Dentista  - durante a pandemia

De 1976 a 1996, a Regional manteve convênio com a FOP/UNICAMP para ser 
administradora de seus cursos de pós graduação.

Como participação na Saúde Pública de nossa cidade, teve destacada atuação 
na promulgação da lei e na instalação do processo de fluoretação das águas de 
abastecimento público, nas décadas de 1960 e 1970.

A primeira galeria de ex-presidentes foi instalada na sede da Rua Santo Antônio 
nº. 298, transferindo-se para av. Carlos Botelho nº. 306. 

A Regional está se aproximando de seus 60 anos (como APCD); torna-se 
necessário, planejar as comemorações (março de 2022). No cinquentenário, as 
comemorações foram intensas e de homenagens.

Em agosto de 2006, ocorreu o lançamento do livro “Museu Odontológico”, 
com solenidades em Piracicaba e em Capivari, publicação que traz muito mais 
informações sobre a APCD, a FOP/Unicamp, D.A. (C.A.) XXI de abril, Museu 
Odontológico Drª. Grace H. C. Alvarez, etc. podendo ser encontrado no Instituto 
Histórico e Geográfico de Piracicaba.

A Regional teve primordial importância na fundação da Cooperativa de 
Compras em Comum dos Cirurgiões Dentistas de Piracicaba (07/08/1965) e 
encerrando suas atividades em 27/07/1979.

A foto superior dos ex-presidentes que estamos publicando é dos que 
estiveram presentes na inauguração da galeria, no dia 21 de abril de 2014. 

Roberto Zambello, Pérsio Azenha Faber, Thales Rocha de Mattos Filho, Cristina 
Maria Dumit Sewell, Armando de Barros, César Roberto Schmidt, José Antônio 
de Moura, Edson Zenebra, Sandra Aparecida Barroso Furlan e, atualmente, 
Edson Zenebra.

Desde 1983, a Regional Piracicaba mantém convênio com o CRO-SP com a 
existência de uma sub sede nas instalações da APCD.

A Uniodonto de Piracicaba (1981) e o Sindicato dos Odontologistas de 
Piracicaba e região (1989), tiveram todo o apoio das diretorias da Regional de 
Piracicaba no momento da fundação e nos primeiros anos de vida. O Sindicato, 
no momento, acha-se instalado na sede da Regional.

Piracicaba sediou, por diversas vezes, reuniões do Conselho de Regionais da 
APCD, recebendo inúmeros profissionais na av. Carlos Botelho, na av. Presidente 
Kennedy e na rua José Nardon. Algumas reuniões da Macro Região 3 também 
foram realizadas em nossa cidade.
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