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Que esse seja um próspero renascer

   Boas festas e um excelente novo ano !

Os desafios se tornaram constantes. Desde o início da pandemia do coronavírus esperamos por 
novos tempos. O novo ano serve para isso. Para renovar as esperanças e trilharmos 365 dias com 
novas metas e focos, seja na vida pessoal, profissional, familiar, social ... enfim, no dia a dia e nos 

ambientes em que compartilhamos nossa rotina.
A APCD-Regional Piracicaba deseja aos seus associados e aos leitores deste um 
Natal cheio de paz, comemorações reservadas ao ambiente familiar (afinal, a pandemia ainda 

está aí...) e um ano de 2022 com muitas novidades.

InformATIVO 
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Ele sucedeu a Cristina Maria Dumit 
Sewell, sendo diretor-secretário na 
gestão desta. Em seu mandato como 
presidente, Armando incrementou o 
ciclo científico. “Tudo baseado na 
filosofia do professor Jonas Vaz de 
Arruda, que congregava os alunos com 
palestras e depois realizava confrater-
nizações com os nostálgicos garrafões de 
vinho para entreter e aproximá-los da 
vida associativista. Foi nesta época em 
que a sede da APCD, na Carlos Botelho, 
serviu para ser instalada uma clínica onde 
seriam realizadas as aulas. “Havia uma 
demanda de alunos que procurava mas 
não tinha acesso a cursos de extensão; foi 
quando nos unimos a professores e 
c r iamos  cu rs os  de atua l i zação,  
aperfeiçoamento e especialização”, 
relembra. Foram feitas parcerias com os 
amigos Paulo Afonso de Oliveira 
(CTBMF), Fernando Antunes (orto-
dontia), Fernando Martorelli (perio-
dontia) e Maria Regina Santos, a ‘’Reca’’, 
que veio de Amparo para dar aula. Na 
ocasião instalaram-se seis consultórios 
para as aulas e os cursos começaram a 
surtir efeito. “Com isso, houve uma uma 
concentração de ações administrativa e 
financeira, numa época em que a 
localização chegou a atender esta 
carência”, diz. Isso atraiu alunos de 
outros estados e países.

Nosso entrevistado nesta edição pre-
sidiu a APCD-Piracicaba no biênio 
1992/1993. Armando de Barros, 
c i rurg ião- denti sta  graduado em 
odontologia no ano de 1981 pela 
FOP/Unicamp, teve como seu vice-
presidente Waldemar Romano. Ele viveu 
momentos de mudanças na entidade, 
principalmente com a implantação da 
Escola de Aperfeiçoamento Profissional 
(EAP) que marcou a expansão das ativi-
dades da Associação, que exigiu maior 
espaço físico para sua acomodação.

VIDA - Armando é filho de Luiz e 
Ivone. É casado com Sara, pai de Isabela e 
avô de Beatriz. É uma pessoa “família” e 
caseira. Adora o convívio social com os 
parentes. Contou à nossa reportagem 
que seguiu odontologia por convivência 
diária com um primo de sua mãe. 
“Roberto Nobre Ferraz, o 'Bertão' era um 
cirurgião-dentista conhecido em 

FACULDADE - A época da faculdade 
é uma memória que fica para todos. 
Armando foi de uma das primeiras 
turmas (concluída em 1981) que 
ocupou as instalações da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba na avenida 
Limeira, em frente ao Shopping 
Piracicaba. “Saímos de um prédio 
pequeno, que era mais acalorado 
humanamente, e fomos para um 

Armando de Barros é vice-presi-
dente da Credsaúde Cooperativa de 
Crédito e vice-presidente da Uniodon-
to Piracicaba. “Cooperativismo e asso-
ciativismo se confundem, pois pos-
suem os mesmos princípios, provo-
cando ações mútuas com objetivos 
comuns”, lembra.

Sempre teve foco na odontologia 
hospitalar. Tem especialização em 
CTBMF e por anos atuou no depar-
tamento desta área situado na Santa 
Casa de Piracicaba, referência que 
existe desde os anos 1940 e que atende 
mais de um milhão de pessoas que 
residem na recém criada Região 
Metropolitana de Piracicaba. “Quando 
iniciei minha dedicação profissional à 
CTBMF f ui  bem aco lh ido por 
profissionais que já estavam nesta 
rotina como Persio Azenha Faber, Edy 
Walter de Souza e Paulo Afonso de 
Oliveira Júnior”, relembra Armando, 
que se diz realizado profissionalmente 
depois de tantos anos trabalhados na 
área.

Piracicaba e tinha seu consultório 
próximo à residência de minha família, 
o que proporcionava constantes visitas 
ao seu local de trabalho trazendo este 
gosto pela odontologia”, diz. Armando 
e seu irmão Amauri se formaram como 
cirurgiões-dentistas por esta inspi-
ração familiar.

EPÍLOGO - Nosso entrevistado 
também se lembra de sua vida no 
Exército, quando quase seguiu 
carreira como oficial na área de 
odontologia. “Na época, o convite 
trazia segurança e estabilidade 
profissional, e entrei no Exército 
pensando em atuar nesta área”, mas 
os planos mudaram de foco por um 
ou outro motivo.

Armando também coordenou o 
curso de ASB na APCD. “São dois 
extremos, dois desafios diferentes, 
pois um você conduz o profissional 
da odontologia para uma deter-
minada área de especialização, e no 
outro você encaminha uma profis-
sional iniciante para a odontologia”, 
diz. A criação do curso de ASB foi 
uma necessidade de mercado já que 
uma lei criada na década de 2000 
exigiu curso de formação técnica. 

projeto arquitetônico novo e 
arrojado para a década de 1970; a 
distância era 'quilométrica' entre 
uma sala e o laboratório, o que surtia 
em uma estranha novidade para 
nós”, diz. Foi nesta época em que o 
diretor da FOP, professor Antonio 
Carlos Neder, instalou as clínicas 
odontológicas no local, desativando 
por completo as atividades no 
prédio antigo.

Finalizando, nosso entrevistado 
diz que é muito caseiro e não troca 
nada nesta vida do que ficar com a 
família. Adora assados e diz ser um 
churrasqueiro de mão cheia (hábito 

que infelizmente a reportagem 
deste jornal ainda não pôde com-
provar com toda certeza ...). Ar-
mando diz que adora viajar e tem 
um hobby que é andar de moto-
cicleta, sendo que já percorreu mais 
de 4 mil quilômetros para Santa 
Catarina. “Viajar de avião é simples, 
basta economizar um dinheiro, 
comprar a passagem e partir; o mais 
desafiador é você está em cima de 
uma moto, numa solidão total, com 
o destino em suas mãos; isto sim é 
liberdade!”, comenta. Armando 
pretende um dia fazer de moto o 
percurso para Colonia do Sacra-
mento, no Uruguai, sonho adiado 
pela pandemia, mas não impossível 
de realizar.

Armando é membro do Conse-
lho Deliberativo da APCD.
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APCD Regional Piracicaba

A APCD-Regional Piracicaba comunica que 
estará com suas atividades interrompidas, 

devido às férias coletivas, de 20 de dezembro 
de 2021 a 8 de janeiro de 2022.

As atividades serão retomadas na segunda-
feira, dia 10 de janeiro.

Férias de fim de ano na APCD

Dois associados à APCD-Piracicaba estão entre os 500 pesquisadores mais 
influentes da América Latina. A lista foi publicada recentemente no “Latin 
América Top 10.000 Scientists - AD Scientific Index 2021”. A lista conta com 453 
instituições latino-americanas, na qual 7.656 cientistas brasileiros foram 
destacados dos mais de 45 mil cientistas avaliados na América do Sul. Entre os 
pesquisadores melhores classificados estão os associados Jaime Aparecido 
Cury e Brenda Paula Figueiredo de Almeida. O AD Scientific Index é um sistema 
de classificação e análise baseado no desempenho científico e no valor 
agregado da produtividade científica de cientistas individuais.

CIOSP 2022 será presencial

A APCD-Piracicaba pretende disponibilizar van para condução de seus 
associados e não associados para São Paulo. Dependemos de uma adesão para 
agendar as saídas diárias. As pré-reservas podem ser feitas pelo telefone (19) 
3414-2256 ou pelo What’s (19) 9 7152-1602.

O CIOSP presencial está de volta e acontecerá de 26 a 29 de janeiro de 2022. 
A 39ª edição do Congresso será realizada no Complexo de Eventos Anhembi, 
em São Paulo. As inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia 25 de janeiro. O 
horário será das 10 às 20 horas. Será obrigatória a apresentação do passaporte 
da vacina contra a covid-19 para participar do evento. Visite  e 
tenha maiores detalhes deste evento.

ciosp.com.br

Pacientes para HOF

O agendamento de horários pode ser feito pelos telefones (19) 3414-1442 
ou pelo What’s (19) 9 7152-16029, de segunda a sexta das 8 às 17 horas.

O curso de HOF está abrindo inscrições para pacientes que tenham 
interesse em cuidar de sua estética facial. Serão disponibilizados tratamentos 
como aplicação de botox, fios faciais, bioestimuladores de colágeno, PRP, laser, 
luz vermelha, luz âmbar, ozônio, ácidoh ialurônico e cosmetologia. 

Reconhecimento internacional

Entre as ações, a comissão visa a ampliação do Banco de Dentes Humanos, 
evidente na pandemia, quando os alunos tiveram dificuldade de encontrar 
esses materiais. “Pretendemos fazer a impressão de dentes em 3D na 
impressora da graduação”, comentou Kauani. 

Empossada no dia 2 de dezembro a nova diretoria do Centro Acadêmico 
XXI de Abril, órgão de representação estudantil do curso de odontologia diante 
da FOP/Unicamp. A APCD-Piracicaba parabeniza os seus membros: presidente 
Kauani Costa Cardozo, vice-presidente Gabriela Regina Bezerra dos Santos, 1º 
tesoureira Mariana Akemi Pak Lucon, 2º tesoureira Gabriela Vivili Domingues 
da Silva, 1º secretário Guilherme Gomes Santos Nunes e 2º secretário Raphael 
José de Lima Fonseca.

CA XXI de Abril da FOP

Acesse no Instagram @apcdpiracicaba
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Sua história começou em 13 de março de 1962 quando assembleia 
extraordinária alterou para Regional da APCD a Associação dos Odontologistas 
de Piracicaba e região, fundada em 1945.

A atual sede possui amplo espaço para estacionamento de veículos. Por 
situar-se em uma rua sem saída, tem baixa circulação de automóveis, o que 
garante tranquilidade e segurança em atividades como cursos, palestras, 

Nos anos 1990, através de parceria com a FOP/Unicamp passa a oferecer 
cursos de extensão universitária, criando em 1994 sua Escola de Aper-
feiçoamento Profissional, com cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
outros. As atividades são realizadas até a segunda metade dos anos 2010.

A entidade ficou sediada inicialmente à rua XV de Novembro nº. 827, 
Centro de Piracicaba. No final dos anos 1960 adquiriu sua primeira sede própria 
(rua Santo Antonio nº 298, esquina da avenida Armando de Salles Oliveira, na 
“Curva do S”). Deu um grande avanço em janeiro de 1980 mudando para o 
Jardim Europa (av. Carlos Botelho nº. 306) e na década de 2.000, num projeto 
ousado, adquire terreno de quase 6 mil metros quadrados no Morumbi (rua 
José Nardon nº 177, ao lado do Hospital Unimed, onde se encontra hoje).

A Regional abrange as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, Capivari, 
Charqueada, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra, 
São Pedro. Em Capivari, possui um Núcleo fundado em agosto de 1999.

Prestes a completar seus 60 anos de atividades, a APCD-Regional 
Piracicaba deixa sua marca na odontologia de Piracicaba e da região. Sob a 
coordenação do dr. Edson Zenebra (presidente) e da drª. Marisi Aidar (vice-
presidente) e demais membros da diretoria, a entidade é uma das regionais 
mais importantes do estado de São Paulo.

R e g i s t r o  d e  1 6  d e  
novembro de 1964, na 
qual aparecem : Antonio 
Durval Oliveira Dorta, Di-
mas de Almeida, Fernando 
Ferraz de Arruda, Mário 
Monteiro Terra, Edio 
Caniatti, Antonio Carlos 
Usberti (em pé); Erasto da 
Fonseca, Antonio Oswaldo 
Storel, Edison da Silva 

APCD-Regional Piracicaba está chegando aos seus 60 anos
encontros sociais, festivos e esportivos. É dotada de salas para reuniões, admi-
nistração, cursos, anfiteatros e laboratórios específicos para as áreas odonto-
lógicas. Possui um centro clínico com 25 equipos de última geração, além de 
centrais de esterilização, radiologia e prótese. Possui também uma área social.

A APCD possui em seu quadro cerca de 600 cirurgiões-dentistas associados. 
Tem seu Conselho Deliberativo composto de um titular para cada 50 associados, 
eleitos simultaneamente com a votação dos demais diretores da Regional. Os 
ex-presidentes são conselheiros vitalícios.

A APCD administra um espaço cedido pela FOP/Unicamp no antigo prédio 
desta situado na rua Dom Pedro II com a Alferes José Caetano onde é abrigada a 
“Biblioteca Dr. Ubirajara Lara” e o “Museu Drª. Grace H. C. Alvarez”.

Furlan (presidente), José Luiz R. S. Fleury e José Maria Amâncio (sentados). Registro da 
primeira diretoria da entidade.

Sindicato dos Odontologistas de Piracicaba e Região

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

Um ótimo ano ! 
E com boas celebrações !

O Laboratório Donato deseja a 
todos os nossos clientes e

amigos um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo !!!

R. Prof. José Benedito de Camargo, 215 
Piracicaba - Vila Independência 
F.: (19) 3426-2830 / 9 9535-8236
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Um Feliz Natal e que 2022 
seja repleto de realizações

LGPD - Como se adequar 
frente à realidade de seu 
consultório ou clínica foi o tema 
de palestra realizada dia 13 de 
outubro na APCD, em atividade 
conjunta com o SOPRE (Sindicato 
dos Odontologistas) e ATEPI 
(Associação de Tecnologia de 
Piracicaba). O palestrante Edél-

Resin Day Concept
A APCD-Piracicaba sediou o Resin 

Concep Day organizado pelo seu 
parceiro Mazzter Odontolearning. O 
evento ocorreu em 21 de outubro, 
quando foram realizadas palestras 
dos professores Carlos Torres (UNESP 
de São José dos Campos) e Daniela 
Rios (FOP/USP) falando sobre materi-
ais bioativos; além do professor Mário 
de Góes, da FOP/Unicamp, que falou 
sobre apl icação dos sistemas 
adesivos.  

A organização foi dos professores 
Melina Copatto, Eduardo Takahashi e 
Wallace Borlot, os quais consideram o 
encontro um grande sucesso. Além do 
conhecimento científico, houve tam-
bém a ação social prestigiada pelos 40 

ASB formou nona turma
Realizada no dia 

13 de novembro a for-
m at u ra  d a  n o na  
turma de ASB, curso 
realizado aos sábados 
de manhã, de março a 
novembro, através de 
parcer ia  entre  a  
APCD-Piracicaba e 

Unimed inaugura centro administrativo
A APCD-Piracicaba participou 

da solenidade de inauguração do 
centro administrativo da Unimed 
Piracicaba, anexo ao Hospital Uni-
med e vizinho à APCD. Na ocasião, 
fomos representados pela vice-
presidente drª. Marisi Aidar. A sole-
nidade de inauguração ocorreu em 
23 de outubro sob a liderança do 
presidente da cooperativa dr. 

LGPD motivou palestra

participantes. Cada qual, contribuiu 
com uma soma que chegou a R$ 
4.800,00 doados à Casa do Bom 
Menino, em Piracicaba.

cio Moraes possui mais de 35 anos de experiência na área de tecnologia da 
informação, tendo atuado em grandes empresas nacionais e internacionais. A 
palestra foi específica para a área de odontologia. Na foto, o palestrante Edélcio, 
o presidente da APCD dr. Edson Zenebra e Vitor Venkovski da ATEPI.

Uniodonto Piracicaba. A coordenação do curso foi do dr. Cláudio Zambello, ex-
presidente da APCD. Os organizadores parabenizam às novas profissionais que já 
podem auxiliar os cirurgiões-dentistas na rotina de seus consultórios: Amanda 
de Almeida, Andressa Almeida Bitencourt, Bruna Manoela Tartaglia Aqui-
no, Deborah Cristina Lino Morais, Emanuelle Beraldo Pachano Ribeiro, 
Luana de Jesus Henrique de Proença, Maria Deusilândia da Rocha Bispo, 
Maria Neide Guimarães da Silva, Marisa Regina Ferreira, Nathalia 
Aparecida Manoel Carolino, Noemi Costa dos Santos, Rita de Cássia 
Fermino Pezzatti, Rosilene Rocha da Silva, Sabrina da Silva Pereira, Stefani 
Soares Santos e Thabata Cristina Ferraz Domingues.

Foto: divulgação Foto: divulgação

Carlos Joussef. O espaço tem quase 4 mil metros quadrados e centraliza junto ao 
Hospital as atividades administrativas da Unimed. Na foto, Sandra Joussef junto 
à drª. Marisi Aidar.

Foto: divulgação
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Pague em 
até 3 X

Atualize seu 
cadastro diante

da APCD !!!

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

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

* Vaga para implantodontista em Piracicaba. julianasilvaodonto@gmail.com

* Vendo sala com 57 m² em Piracicaba com elétrica e hidráulica para consultório 
(16) 9 9185-6344

* Alugo consultório completo em Piracicaba, com raios-x. (19) 9 8276-0069
* Contrata-se clínico geral, endodontista, protesista, ortodontista, especialista 
em dentística e estética, periodontista, TSB, ASB, TPD, laboratórios de pró-tese. 
julianasilvaodonto@gmail.com

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

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

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

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

Associado à APCD-Piracicaba anuncia de graça em nossas mídias 
digitais. Envie seu recado para o e-mail 

informativo@apcdpiracicaba.org.br

- Gentil Calil Chaim

- Carlos Roberto Prezotto

- Ana Maria Jacomazzi Fusatto, André 
Juliano Berto Pinto, Andres Humberto 
Cáceres Barreno e Ângelo Stefano 
Secco

- Daniela Elias Romanelli Carvalho
- Elizabete Orlando e Elizabeth Cleusa 
May Pimenta Neves
- Fátima Rosana Albertini, Fernando 
Celso Moraes Antunes e Floripes Maria 
Davilla Moraes

- João Carlos Leme Júnior, José Lopes 
do Carmo Filho e José Valdir Dressano

- Leandro Souza Pozzer e Lígia Bueno 
Utimura
- Márcia Maria Assis Bonetti Sallum, 
Maria Ângela de Souza Gobeth, Maria 

- Katia Regina Carrara Michel

Angélica M. Pecorari, Maria Cristina 
Modesto de Paula Santos, Maria 
Graziela Santoro Caldari, Maria Silvia 
Pereira Leite e Maristela Maia Lobo
- Nilmara Alves Lara
- Oslei Paes de Almeida e Otavio Soares 
de Souza
- Pedro Francisco Martins Rodrigues

- Sandra Regina Facciolli Hebling, 
Sérgio Antônio Ferrazzo e Silvia Maria 
Paparotto Lopes

- Vanessa dos Santos Rodrigues
- Willian Fernando Felipe

Parabéns a todos !

- Tania Mara Zenero e Thais Assalin 
Casado Pupo

- Reinaldo José Ferraz Salvego, Renato 
Henrique Benatti, Rogério Natario 
Roveri

Associados aniversariantes de dezembro
A APCD-Piracicaba registra o falecimento 

de seu associado dr. Bruno Ferraioli Filho, aos 
69 anos, ocorrido no dia 8 de novembro na ca-
pital paulista. Ele era professor dos cursos de 
odontologia ministrados na APCD pela Mazzter 
Odontolearning. Era filho de Bruno Ferraioli, 
também cirurgião-dentista, coordenador do 
setor de CTBMF na Santa Casa de Piracicaba e 
criador do Sindicato dos Dentistas em 1944.

Uma grande perda e uma saudade que 
fica para todos nós da APCD.

Bruno filho era casado com a cirurgiã-
dentista Marcia Aparecida João Ferraioli. Foi 
velado e cremado em Piracicaba.

Bruno Ferraioli Filho

Onde está a felicidade?
Por Fausto Bérzin

Quando há uma defesa de mes-
trado ou doutorado, no Programa de 
Pós-graduação, na área de anatomia 
da FOP/UNICAMP, há uma tradição de 
se realizar um almoço em comemo-
ração ao sucesso alcançado.

Quando uma defesa ocorre na se-
gunda feira, geralmente esse almoço 
é no restaurante Canto’s, além do óti-
mo churrasco de peixe, é o único que 
está aberto nesse dia. Enquanto os 
outros da Rua do Porto  estão fecha-
dos.

Certa segunda ao chegarmos ao 
restaurante, observamos uma reu-

- Professor estamos de folga, so-
brou um “dinheirinho”, então compra-
mos asinha de frango e estamos fa-
zendo um churrasco, ganhamos o car-
vão e temos uma cerveja cada um. 
Estamos muito felizes e contentes.

E eles responderam:
- O que vocês estão fazendo?

Como eram “velhos” conhecidos, 
perguntamos:

nião do pessoal que trabalhava nos 
outros restaurantes que estavam de 
folga, no terreno vizinho ao Cantos.

Daí pensei: Tem gente que sabe ser 
feliz! E que esta história traga boa 
moral ao nosso cotidiano !

ASSOCIADO !
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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

Endodontia e Microscopia Clínica
CROSP 80459

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

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

Patrick  Baltieri

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

çã

r

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

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

Endodontista
Exclusivamente

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

Dr. Tiago Garcia CROSP 78.535

Especialista em Ortodontia
Invisalign Doctor

Tratamento com alinhadores Invisalign 
Sistema Cerec Ortho de escaneamento

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

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

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

@dra.danielapinckecosta

Dr. André Arana CROSP 52.589

ODONTOLOGIA DIGITAL - SISTEMA CEREC – REABILITAÇÃO IMEDIATA – SPA DAY
REABILITAÇÃO DE MAXILA ATRÓFICA COM IMPLANTES COM E SEM ENXERTOS ÓSSEOS
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InformATIVO encerra uma fase de 
comunicação com o dentista

Em decisão tomada por sua dire-
toria, a APCD-Regional Piracicaba está 
encerrando a publicação impressa des-
te O jornal estava sendo 
publicado bimestralmente pela enti-
dade, distribuído aos dentistas associ-
ados e outros profissionais da odonto-
logia que atuam em cidades próximas a 
Piracicaba. A distribuição era feita por 
mala-direta através da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos (ECT). 

InformATIVO. 

Desde a década de 2000, muitas 
mídias tradicionais estão abando-
nando o papel para atender a uma 
necessidade de informação e de mer-
cado. Jornais que por décadas eram 
entregues em casa, logo de manhã, 
transferiram seu conteúdo para sites 
compartilhados pelas mídias digitais.

A decisão foi tomada também pela 
tendência ao mundo digital com a co-
municação sendo propagada por 
diversas plataformas como compu-
tadores e smartphones.

Isso tudo faz parte de um avanço 

Esta comunicação impressa com o 
cirurgião-dentista foi iniciada em 1964 
através do pioneirismo de José Maria 
Amâncio e Mário Monteiro Terra. Ini-
cialmente em mimeógrafo, depois em 
xerox e off set, o jornal sempre foi o elo 
de interação junto à classe odonto-
lógica divulgando as atividades da 
associação e as novidades da odonto-
logia.

Nesta última edição, agradecemos 
aos nossos constantes leitores e apo-
iadores comerciais.

tecnológico natural, se pensarmos que 
há cerca de 100 anos atrás a comu-
nicação individual era feita por 
telégrafo e a comunicação em massa 
era realizada através de jornais impres-
sos, divulgação em autofalantes e 
assemelhados. O rádio, deu grande 
impulso na comunicação a partir de 
1925. A televisão em 1951. E assim, 
sucessivamente, a história da comuni-
cação tomou novos passos como 
conhecemos hoje.

Mídias digitais 
serão fortalecidas

Incentivar o acesso da comunicação através dos meios digitais. Este será 
o planejamento de um trabalho a ser desenvolvido pela APCD-Piracicaba 
em 2022, ano em que completa suas seis décadas de atividades. Como um 
processo natural, a comunicação será 100% migrada para os canais digitais. 
A Regional criou seu site em 1998, quando realizou parceria com a ZAZ 
Comunicações (depois denominada de Terra). Nos anos 2000, alimentou a 
informação complementar em seu site. É conveniente lembrar que os meios 
impressos possuem limitação de espaço para textos e fotos. Muitos dos 
encontros sociais da APCD eram registrados no site e servidores em nuvem 
proporcionando o compartilhamento e salvamento de fotografias em alta 
resolução em qualquer local do mundo.

Na mudança das plataformas do PC para o tablet ou notebook e dele 
para o smartphone, a linguagem exigiu mídias responsivas, as quais 
pudessem ser visualizadas em qualquer plataforma sem prejudicar seu 
conteúdo ou estética. Foi a partir deste momento que a APCD criou seus 
perfis no Facebook (voltado para a sociedade), no Intagram (para o 
profissional da odontologia), Twitter e outros. 

Para 2022, serão incrementados estes canais além da comunicação 
dirigida através de email marketing e do What's app.

Na década de 2010, com a massificação das mídias digitais, a entidade 
criou caminhos como seu perfil no YouTube, com destaque para o espaço 
“Memória Viva APCD”, uma sequência de vídeos com profissionais que 
dedicaram sua vida à odontologia e em prol da APCD. Neste período tam-
bém abrigou perfis em canais que não existem mais como o Orkut e Koffee. 
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Informe publicitário

Professores Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes, Prof. 
Dr. Leandro Souza Pozzer, Prof. Me. Renato Ma-
luta - Duração 4 dias – 14 a 17 de Fevereiro/22

Professores Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes, Prof. 
Dr. Leandro Souza Pozzer, Prof. David Moratti - 
Duração 2 dias - 14 e 15 de Março/22

IMERSÃO MAZZTERPERIO CIRURGIAS PLÁS-
TICAS

IMERSÃO MAZZTERVIP

RESIN CONCEPT CLINICAL

Atualização Cirurgia Avançada
Professores Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes, Prof. 
Dr. Leandro Souza Pozzer, Prof. Tiago Assirati Xi-
dieh, Prof. Me. Mauricio César Goes Passarinho, 
Prof. David Moratti, Prof. Me. Willian Fernando 
Felipe, Prof. Me. Fábio Alves Jóia, Prof. Me. 
Renato Maluta - Março a dezembro/22 - Dura-

Professores Profª. Me. Melina Miotto Copatto, 
Prof. Wallace Loureiro Borlot, Prof. Eduardo Ta-
kahashi - Março a outubro/22 - Duração 8 
meses - início 9/03/2022

Cursos livres em odontologia para o ano de 2022
ção 10 meses
ATUALIZAÇÃO CIRÚRGICO EM IMPLAN-
TODONTIA
Professores Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes, Prof. 
Dr. Leandro Souza Pozzer, Prof. Tiago Assirati Xi-
dieh, Prof. Me. Mauricio César Goes Passarinho, 
Prof. David Moratti, Prof. Me. Willian Fernando 
Felipe, Prof. Me. Fábio Alves Jóia - Março a 
dezembro/22 - Duração 10 meses
ATUALIZAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICO EM 
IMPLANTODONTIA

ATUALIZAÇÃO PRÓTESE FIXA, ESTÉTICA E 
REABILITAÇÃO ORAL
Professores Prof. Me. Maurício Cardoso Ortega, 
Prof. Me. José Lopes do Carmo Filho, Prof. David 

Professores Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes, Prof. 
Me. José Lopes do Carmo Filho, Prof. Marcelo 
Furlan Roveratti, Prof. David Moratti, Prof. Me. 
Willian Fernando Felipe, Prof. Me. Fábio Alves 
Jóia, Prof. Me. Renato Maluta - Março a de-
zembro/22 - Duração 10 meses

Professores Prof. Me. José Lopes do Carmo 
Filho, Prof. Me. Willian Fernando Felipe, Prof. 
Me. Fábio Alves Jóia - Março a dezembro/22 - 
Duração 10 meses

ATUALIZAÇÃO PRÓTESE SOBRE IMPLANTE

Moratti, Prof. Me. Willian Fernando Felipe - 
Março a dezembro/22 - Duração 

Professores Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes, Prof. 
Dr. Leandro Souza Pozzer, Profa. Daniele Leite 
- Março a dezembro/22 - Duração 10 meses – 

ATUALIZAÇÃO CIRURGIA ORAL

Local de realização: R. José Nardon, 177 - 
Bairro Morumbi – Piracicaba. Local com amplo 
estacionamento (gratuito) Detalhes do curso no 

site mazzter.com.br/principal

WhatsApp (19) 99763-3945 / 
contato@mazzter.com.br


