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BEM-VINDO !

Eleição na APCD será no dia 26 de fevereiro

A eleição escolherá a diretoria para o mandato até junho de 2023, elegendo a 
Diretoria da Regional, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; e a diretoria do 
Núcleo de Capivari.

As inscrições das chapas foram aceitas até o dia 24 de dezembro passado. A 
votação substitui os editais que chamaram as eleições que seriam realizadas no dia 20 
de maio de 2020 (adiada devido à pandemia) para o dia 24 de julho de 2020 (não 
realizada na Regional de Piracicaba devido à pandemia ter colocado a região na fase 
vermelha do Plano SP).

A posse será no dia 19 de março de 2021 (sexta feira) e o encerramento do mandato 
será no dia 30 de junho de 2023 (sexta feira).

Candidatos do Conselho Deliberativo: André Roberto Setten Arana, Dirce 
Aparecida Valério da Fonseca, Elisabeth Spinola de Almeida Zenebra, Eloisa Zenebra 
Costa, Francisco Dimas Tranquilin, Marçal Leite Bastos Filho, Maria Lúcia Baumgartner 
Fortinguerra, Ricardo Rodrigues da Costa e Vera Lúcia Razera Zotelli. 

A chapa concorrente no Núcleo de Capivari é assim composta: Andréa Lopes de 
Souza Soraggi (presidente), José Gilberto Campos Forti (vice-presidente), Cláudia 
Aparecida Forti (secretária) e Maria de Lourdes Martins Hoppe (tesoureiro). 

Apenas uma chapa foi inscrita, composta por Edson Zenebra (Presidente), Marisi 
Aidar (1ª. vice-presidente), Melina Miotto Copatto (2ª vice-presidente), Sandra 
Aparecida Barroso Furlan (secretária-geral) e César Roberto Schmidt (tesoureiro geral). 
O Conselho Fiscal será assim formado: Cláudio Roberto Zambello, Marcos Tomazello, 
Marta Lívia Agostini, Silvia Maria Paparotto Lopes e Thales Rocha de Mattos Filho.

A APCD-Regional Piracicaba realiza eleição no dia 26 de fevereiro (sexta-feira) em 
sua sede situada à rua José Nardon nº. 177, em Piracicaba. A votação ocorrerá das 12 às 
19 horas. Já em Capivari, a votação para o Núcleo da cidade ocorrerá à rua Barão do Rio 
Branco nº. 17, das 13 às 17 horas.

Das 12 às 19 horas
na APCD 

R. José Nardon, 177 
Piracicaba
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Veja a entrevista
completa com o dr.

Thales Rocha de Mattos 
Filho  acessando o

QR Code acima

com Thales Rocha de Mattos Filho

“Minha família veio do Mato Grosso, 
sendo que em 1938 meu pai fez con-
curso público para o Banco do Brasil e 
para a Receita Federal, sendo aprovado 
em ambos. Mas, quem o chamou prime-
iro foi o Banco do Brasil, de forma que 
ele saiu de Cuiabá partindo para Ita-
buna, na Bahia”. Assim começou nossa 
conversa com o professor Thales Rocha 
de Mattos Filho, biomédico que depois 
se formou em odontologia, atuante 
professor da FOP/Unicamp. “Cheguei a 
dar aula e cursar a graduação de 
odontologia ao mesmo tempo em Pira-
cicaba”, diz.

“Como o senhor veio parar em Pira-
cicaba?”, indaga o repórter do 
InformATIVO. “O Banco do Brasil tem 
uma política de mudança dos seus pro-
fissionais para não criar vínculos com a 
comunidade, assim, meu pai, como fun-
cionário da instituição bancária, mudou-
se para Botucatu, onde cursei ciências 
biológicas modalidade médica na Facul-
dade de Ciências Médicas e Biológicas 
de Botucatu. Sou biomédico, numa épo-
ca em que o profissional era formado 
para ser professor universitário em fa-
culdades de medicina, odontologia en-
tre outras”, lembra. Thales sempre gos-
tou de farmacologia e foi indicado pela 
Faculdade para fazer mestrado na 
Faculdade de Odontologia de Piraci-
caba, sendo contratado em seguida por 
tempo parcial.

Em Piracicaba, constituiu família. Foi 
casado com Amália Dedini com que 
conviveu por seis anos. Depois casou-se 
com Juliana (engenheira civil) com quem 
tem dois filhos Thales (dentista) e Tânia 
(engenheira ambiental e civil). Seu filho 
seguiu a profissão do pai. “Eu o indicava 
para seguir área biomédica, mas ele não 

Depois, sua família partiu da Bahia 
para a Lins, Araçatuba e Valparaiso. “Foi 
aí que eu vivi quando criança, morando 
em Valparaíso, uma cidade pequena, 
sem recursos hospitalares, tendo minha 
mãe sido transferida para Araçatuba, 
onde foi realizado meu parto”, lembra. 
Eram seus pais Thales Rocha de Mattos e 
Zorab Maria do Nascimento  Rocha de 
Mattos. Tiveram os filhos Dario Batista, 
Antonio Guilherme, Grace Maria e 
Thales Filho (o caçula). 

quis. Fez vestibular na USP Ribeirão 
Preto e tem se dedicado à cirurgia e 
estética”, diz. 

Thales atuou na FOP de 1972 a 2007. 
A graduação em odontologia foi de 1979 
a 1983. Foi também diretor da FOP de 
2002 a 2006. Na época, Thales inovou na 
administração em vários pontos. “Uma 
curiosidade foi o controle de ligações 
telefônicas na época, sendo que o 
celular ainda nem existia. Professores e 
alunos queriam ligar para familiares, que 
muitas vezes residiam em outros estados 
e alguns casos até no exterior”, lembra. 
Ele criou um sistema de cota, quase 
idêntica ao pré-pago dos celulares 
atuais: a pessoa utilizava mês a mês um 
valor em ligações e o que passasse, teria 
que reembolsar a instituição. 

Este foi apenas um fato curioso. Ou-
tras inovações foram praticadas por Tha-
les, como a colocação de 450 cadeiras 
modernas, todas estofadas com braços 
laterais móveis, o que deu um maior 
conforto ao aluno. “As salas de aula 
foram configuradas para funcionar 
apenas com ar condicionado e não havia 
janela; quando pifava o ar, as pessoas 
sentiam um mal estar por estarem em 
cadeiras plásticas, nas quais se sentiam 
grudadas...”. 

Thales também investiu em infor-

Thales foi professor e aluno ao mes-
mo tempo: “meus colegas de classe, que 
também eram meus alunos, me chama-
vam de 'profeluno', numa junção de 
professor e aluno”, lembra Thales, sobre 
o tempo em que estudou odontologia na 
FOP/Unicamp. “Para ser docente na 
Unicamp, eu teria que ser doutor, por 
isso me empenhei em mais estudo”, diz. 
Thales inclusive foi o responsável em 
criar o curso de doutorado na FOP, 
inicialmente na área de farmacologia. 

mática criando uma sala 
específica, com diversos 
computadores para 
estudar, realizar traba-
lhos e desenvolver a ro-
tina diária.

Na vida social, foi 
fundador e primeiro se-
cretário do Lions Vila 
Rezende. Na maçonaria 
foi venerável mestre. 
Hoje participa da con-
fraria Cavaleiros da 
Távola Quadrada, envol-
vendo profissionais sem 
interesses comerciais 
que se reúnem diaria-
mente para um café 
matinal.

Na APCD-Piracicaba, 
foi presidente no biênio 
1989/1990, lembrando 
com muita nostalgia dos encontros 
realizados aos domingos pela 
manhã com os amigos dentistas e 
seus familiares, regado a um 
salgado amendoim e uma gelada 
cerveja. Nesta época, a APCD 
mantinha convênio com a FOP e 
oferecia aos seus associados 
cursos de pós-graduação, num 
período que antecedeu a Escola de 
Aperfeiçoamento Profissional. Foi 
eleito Cirurgião-Dentista em 1989. 
Em sua gestão, no dia 7 de abril de 
1990, com a presença de 38 
associados na sede da APCD à 
avenida Carlos Botelho, foi criado o 
Sindicato dos Odontologistas de 
Piracicaba (SOPRE), presidido na 
ocasião por Persio A. Faber.

A entrevista completa com o 
professor Thales você pode ver no 
YouTube da APCD-Piracicaba.

“Meus colegas de classe, que 
também eram meus alunos, me 

chama-vam de 'profeluno', numa 
junção de professor e aluno”
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Às vésperas do Natal passado, faleceu o asso-
ciado remido da APCD-Piracicaba, Lourenço Bozzo. 
Seu falecimento ocorreu na capital São Paulo, no dia 
21 de dezembro. Era nascido em Santa Rosa de 
Viterbo, no dia 10 de agosto de 1936. Atuou na FOP-
Unicamp na área de patologia, onde entrou em 1960, 
aposentando-se em 1991. Estava com 84 anos. Era 
casado com Vera Lucia Stolf Bozzo. Teve os filhos Luci-
ana Bozzo Elias, Mário Egidio Bozzo e Juliana Bozzo. 
Dr. Bozzo sempre foi profundamente respeitado por 
seus alunos e colegas de trabalho por sua postura e 
intensa luta pelo ensino de ótima qualidade com a 
finalidade de engrandecer a FOP/UNICAMP. Formado em odontologia pela 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto em 1957, foi trabalhar na 
cidade de São Paulo e na ocasião em que o Prof. Benedicto de Campos Vidal se 
transferiu para o Instituto de Biologia da UNICAMP, o dr. Bozzo iniciou suas 
atividades como docente e responsável pela área de patologia.

Odontologia perde profissionais
* Professor Fausto Bérzin

Um dia apareceu um baita afro descendente 
(politicamente correto) na sala do professor Eros querendo falar com ele:

Meu orientador, professor Odorico Machado 
de Sousa, ficou doente e passei a ser orientado pelo 
professor Eros Abrantes Erhart que também era 
responsável pelo porão do Departamento de Ana-
tomia, por onde chegavam os cadáveres do SVO 
(Serviço de Verificação de Óbitos) e eram fixados com 
formol e encaminhados para os laboratórios.

- Sabe seu dotô, meu irmão morreu e o corpo dele sumiu na autópsia, 
disseram que ele poderia estar aqui ...

De posse do nome, o professor Eros foi consultar seus registros e en-
controu o irmão procurado. Como o corpo havia chegado já em estado de 
putrefação, foi encaminhado à maceração e o seu esqueleto colocado no 
anfiteatro de aulas. Meio sem jeito, o professor Eros então falou para o homem:

- Aí está seu irmão!  E ficou esperando sua reação.
Ele olhou o esqueleto de alto a baixo e, olhando os dentes, exclamou:

- Pois não, em quê posso ajudá-lo?

O professor Eros então falou:  - Vamos providenciar sua remoção e colocá-
lo em um caixão para você poder levá-lo.

O homem olhou bem para o esqueleto do irmão, pensou um pouco e 
disse: - Sabe dotô, esse camarada não valia nada, só aprontava e causava 
desgosto pra minha mãe... Aqui ele parece um “santo de artar”, finalmente tá 
prestando pra alguma coisa boa e útir, deixa ele aí! Só quero colocar umas flor...

- É ele sim!  Exclamou entusiasmado. Ele tinha essa ponte!!!

- E como era o nome de seu irmão?

- Por favor, me acompanhe!, e o levou meio temeroso ao anfiteatro. Lá 
chegando, levantou o plástico que recobria o esqueleto e disse:

O irmão desaparecido

No atual cenário, informamos que o CIOSP está previsto para acontecer 
em abril de 2021, dentro de todos os protocolos de biossegurança e com a 
implementação de novas tecnologias para melhor recebê-los. Porém, devido 
às mudanças nas regras de combate à pandemia do coronavírus, a data pode 
ser alterada. Nos acompanhe nas mídias digitais.

Alteração da data do CIOSP

Já visitou hoje ?
Atualização diária

@apcdpiracicaba

Lourenço Bozzo

Sartini - Faleceu no dia 26 de dezembro o 
associado Raul Sartini Filho. Ele nasceu em 15 de 
agosto de 1936. Teve longa dedicação à 
FOP/Unicamp, onde foi admitido em setembro de 
1962, aposentando-se em 1994. Atuou como 
professor da área de dentística.  Mesmo após a sua 
aposentadoria o professor Raul Sartini Filho 
contribuiu por muitos na função de professor 
colaborador junto à área de dentística da FOP.

Cereser - Morreu em 14 de dezembro, aos 60 
anos, o capivariano Tadeu Benedito Capossoli Cere-
ser, cirurgião-dentista que em muito colaborou com 
a APCD através do Núcleo mantido em Capivari. 

Raul Sartini

Tadeu foi mais uma vítima da Covid-19. Era casado com 
a professora Maristela Cardoso Cereser, com quem 
teve dois filhos, Renato e Fernanda Cereser. Ele era 
sogro do Secretário de Esporte e Lazer de Capivari, José 

Murilo Castellani.

Tadeu Cereser

Hipólito - O professor Os-
waldo Di Hipólito Júnior fale-
ceu em 7 de fevereiro, em 
sua residência situada em Pi-
racicaba. Ele fez carreira na 
FOP/Unicamp, onde foi ad-
mitido em fevereiro de 1972 e se aposentou em 2007. 
Atuou na área de semiologia. Nasceu em São Paulo e  
tinha 76 anos. Era pai do também cirurgião-dentista 
Vinícius Di Hipólito e da jornalista Rosana Di Hipólito 
que atuou no Jornal de Piracicaba e no Piracicaba Hoje. Oswaldo Di Hipólito 
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HORA DO ALMOÇO ?
QUALIDADE E PREÇO BAIXO - COM CHURRASCO 

ENTREGA E ATENDIMENTO NO SALÃO

(19) 3432-9896 / 3422-2636

R. Prudente de Morais, 821 
Centro - Piracicaba

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

A APCD-Piracicaba sediou, de 18 a 21 de janeiro, a Imer-
são MazzterPerio, realizada pelo parceiro Mazzter Odon-
tolearning. Foram 32 horas de conhecimento profundo idea-
lizado pelos professores Renato Maluta, Rafael Ortega Lopes 
e Leandro Souza Pozzer.

Foram disponibilizadas apenas dez vagas para profis-
sionais que buscam refinar as técnicas de manipulação de 
tecidos moles periodontais e peri-implantares.

Segundo o professor Rafael Ortega Lopes, esta imersão 
foi focada no treinamento de cirurgiões-dentistas que 
desejam ingressar no mundo das cirurgias plásticas 
periodontais, considerado o tratamento de excelência da 
periodontia. As técnicas desenvolvidas foram: cirurgia de 
correção do sorriso gengival, técnicas de recobrimento 
radicular e preservação alveolar. Foi utilizada, inclusive, 
como modelo, a arcada dentária de um suíno, a qual é bem 
próxima do ser humano. A Mazzter planeja atividades como 

MazzterPerio discutiu cirurgias plásticas periodontais

estas a cada três meses. Aguarde ! E acompanha as 
novidades nas mídias sociais pelo @mazzter-
odontolearning e @apcdpiracicaba

Três mil doses da 
CoronaVac foram apli-
cadas durante drive 
thru da vacinação rea-
lizado pela Secre-taria 
Municipal da Saúde, 
em Piracicaba, em 
ação realizada no dia 
6 de fevereiro. O cirur-
gião-dentista foi in-

Drive Thru vacinou dentistas

cluído nesta etapa, além de idosos com mais de 90 
anos e demais profissionais da saúde. A vacina foi 
distribuída gratuitamente no Shopping Center 
Piracicaba sem a necessidade de que o público 
alvo saísse de seus veículos. A ação ocorreu 
depois de mobilização junto ao poder público das 
entidades de classe, como APCD, CRO-SP e Sopre, 
que apoiaram a iniciativa. Na foto, o presidente da 
APCD-Piracicaba, dr. Edson Zenebra, exibe sua 
carteirinha de vacinação, após se imunizar no 
drive thru.

A mulher na odontologia
(19) 9 9679-8933Estamos chegando a mais um 8 

de março, o dia internacional da 
mulher. A data chancela a própria 
história da odontologia brasileira 
que hoje é majoritariamente com-
posta por “elas”.

A  busca  por  d i re i tos  e    
igualdade em âmbito mundial na 

odontologia remete à pioneira 
Lucy Beaman Hobbs Taylor 
(1833-1910), primeira mulher 

Lucy então foi trabalhar no consultório de Jonathan Taff, 
diretor da faculdade de odontologia de Ohio, à época. Com a prá-
tica, Lucy resolveu abrir o próprio consultório, uma vez que a 
atividade prática era permitida mesmo sem a graduação. Ela 
casou-se com James M. Taylor e ensinou a prática da odontologia 
ao marido. Trabalharam juntos até a morte de James, em 1886.

a receber a graduação de cirurgiã-dentista nos Estados Unidos. 
No século XIX, quando surgiram as primeiras faculdades de 
odontologia, as mulheres tiveram que lutar para obter licen-
ciamento, graduação e reconhecimento. 

No Brasil, Isabella Von Sydow foi a primeira mulher a se gra-
duar em odontologia, 40 anos após Lucy, compondo o time dos 

APCD parabeniza, homenageia e 
agradece o empenho de todas as mu-
lheres. Anualmente a Regional Pira-
cicaba realiza encontro festivo para 
comemorar o Dia da Mulher, inter-
rompido desde o ano passado devido à 
pandemia do coronavírus. Em breve, 
estaremos retomando nossas ativi-
dades sociais.

quatro profissionais formados pela 
escola de odontologia da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro — os outros 
três eram homens.

Na década de 1960, os homens 
ocuparam 90% do mercado de traba-
lho odontológico no Brasil. Hoje, as 
mulheres representam mais de 
71,82%, incluindo cirurgiãs-dentistas, 
profissionais técnicas e auxiliares com 
inscrição ativa; são 381.758 mil pro-
fissionais mulheres em pleno exercício 
em todo o país, do total de 538.104 mil 
inscritos.
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Por mais esperança
neste novo ano

Rua Regente Feijó, 2510 - Piracicaba/SPRua Regente Feijó, 2510 - Piracicaba/SP
E-mail: tecnodonto_ltda@ig.com.brE-mail: tecnodonto_ltda@ig.com.br
Fone/Fax: (19) 3433-4500Fone/Fax: (19) 3433-4500

Rua Regente Feijó, 2510 - Piracicaba/SP
E-mail: tecnodonto_ltda@ig.com.br
Fone/Fax: (19) 3433-4500

• MONTAGEM / DESMONTAGEM / REFORMAS

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS 

   E INSTRUMENTOS

A Mazzter Odontolearning ocupou a APCD em dezembro para realizar o Resin 
Concept Day, um projeto da equipe Resin Concept que tem por objetivos: o 
compartilhar conhecimento por meio de palestras com profissionais renomados 
da odontologia além da doação, pois neste dia, o ingresso para o evento foi a 
contribuição de insumos ou ajuda financeira para entidades assistenciais de 
Piracicaba.

Segundo a coordenadora do evento, professora Melina Copatto, “nós do Resin 
Concept somos membros efetivos da Mazzter Odonto Learning e oferecemos 
cursos da área da dentística, mais direcionada para a resina composta como 
material de primeira escolha nas reabilitações orais”. 

Ela lembra que “nosso grupo é formado por quatro professores amantes da 
odontologia de resultados: eu, Melina Miotto, de Piracicaba; Wallace Borlot, de 
Vila Velha; Eduardo Takahashi, de Vitória e Renato Voss, de Curitiba”. E 
complementa: “temos uma filosofia de trabalho, na qual, a partir de evidências 
científicas e experiências clínicas, desenvolvemos técnicas sustentadas para a 
utilização de resinas compostas em situações que eram de indicações exclusivas 
das cerâmicas odontológicas”.

O Resin Concept Day contou com quatro palestras com assuntos relacionados 
à reabilitação odontológica integrando a clínica e o laboratório. Expuseram seus 
conhecimentos: TPD Jorge A. Alcarde, professor Mário de Góes, equipe Resin 
Concept e professor Renato Maluta.

Melina lembra que “todos esses palestrantes compartilharam seus 

Resin Concept Day

Melina Copato, Eduardo Takashi, Jorge Alcarde, 
Wallace Borlot e Renato Voss

conhecimentos com os alunos de maneira solidária e por isso não podíamos 
fazer diferente a não ser retribuir tudo isso de alguma maneira. E a melhor 
maneira que encontramos foi gerenciar doações a Associação Viva a Vida, de 
Piracicaba, que cuida de mulheres mastectomizadas”. E olha que boa notícia: 
“esperamos incorporar este evento na agenda anual do Resin Concept pois a 
satisfação em ajudar e contribuir tanto para a sociedade como para nossos 
colegas foi tão grande que esperamos não parar mais”. Que assim seja !

Prof. Rafael Ortega foi homenageado

O professor Rafael Ortega Lopes, 
associado à APCD-Piracicaba, rece-
beu homenagem no dia 16 de de-
zembro vinda da Câmara de Vere-
adores de Piracicaba. Na ocasião, o 
vereador e médico Ronaldo Mos-
chini entregou a ele o Diploma de 
Mérito Legislativo por ter sido esco-
lhido o Cirurgião-Dentista do Ano de 
2020, por indicação do Conselho 

A solenidade foi simples, seguin-
do os protocolos sanitários. Por estar 
interditado, o Salão Nobre da Câmara 
que usualmente abriga solenidades 
como essa, a indicação era transferir a 
entrega para outro espaço. Assim, a 
APCD cedeu seu anfiteatro para que 
professores, diretores e funcionários 
convidados pudessem assistir à 

Deliberativo da APCD.

entrega.
Moschini destacou a 

juventude, dedicação e 
interesse de Rafael pela 
nobre causa da odon-
tologia, citando ser me-
recedor pela indicação 
recebida como o profis-
sional de destaque do 
ano. Já Rafael também se 
pronunciou agrade-
cendo seus familiares, 
em especial seu pai, 
professor José Lopes do 
Carmo Filho, o qual 
estava presente, e seu 

avô Rubens Ortega Lopes que, com seus 92 anos, ainda atua como técnico de 
prótese dentária. Lembrou inclusive que a odontologia está em seu DNA, sendo 
que seu bisavô era dentista prático e toda a família atua nesta profissão 
incluindo sua mãe Sônia e sua irmã Daniela. Parabéns ao nosso associado por 
este destaque e pela homenagem recebida !

A entrega da homenagem ocorreu na sede da APCD-Piracicaba

Dr. Ronaldo Moschini e dr. Rafael Ortega Lopes



Estomatologia (diagnóstico de 
lesões bucais), Clínica Geral, 

Clareamento, Laserterapia (aftas, 
herpes, mucosite pós 

quimeoterapia e radioterapia)
TRATAMENTO DE HALITOSE

HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA

Centro de Odontologia Especializada Meneghel - CRO-SP 3.933 

Clínica Meneghel

Dr. Ataualpa Meneghel

www.clinicameneghel.com.br

Prof. Dr. Angelo Stefano Secco - CRO 53890

Especialista, Mestre e Doutor pela Unicamp
F: (19) 3433-2474 / What’s (19) 9 9784-2255 / Facebook Odonto Secco

Reabilitação
Oral, 

Protocolos 
Imediatos, 

Convencionais 
e em Zirconia 
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Endodontia e Microscopia Clínica
CROSP 80459

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

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

Patrick  Baltieri

Urgências

Tratamentos e retratamentos endodônticos

Remoção de pinos intrarradiculares

e instrumentos fraturados

Tratamentos de perfurações

Microcirurgias endodônticas

Preparo e instalação de pino de fibra de vidro

e núcleo metálico fundido

Endodontia em dentes decíduos

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

Endodontista
Exclusivamente

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

Dr. André Arana CROSP 52.589

Sistema Cerec   - Reabilitação Imediata
Reabilitação de maxila atrófica com e sem enxertos ósseos

Regulador Funcional Aragão (R.F.A.)
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R. Luiz Razera, 21 - Jd. Elite - Piracicaba - Fone (19) 3426-1913

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

* 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

* Vendo máquina de lavar Electrolux 8 quilos, água 
quente e fria. Bem conservada (19) 9 9148-3702

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

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

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

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

Especialista em Enododontia

Graduada pela

Unesp/Araraquara

@dra.danielapinckecosta

5 - Arthur Silveira Cobra 
Cyrino, Juliana Bueno 
Utimura e Vera Lúcia Odas 
Schutz

12 - Marcal Leite Bastos Filho

15 - Daniela Ortega Lopes

21 - Abigail Campos Bicudo 

16 - Sueli Aparecida Manarin 
Maroco

FEVEREIRO
2 - Leonardo Altafin e Raul 
Ivan Alberto Vega Petkovic
4 - Rosana Maria Ramos. 
Rodrigues e Sérgio Augusto 
Toniolo

7 - Flávia Fuzato Cera

20 - Stanley Batagini 
Magalhães

8 - Carlos Eduardo Secco 
Mafra
11 - Tiago de Paula Garcia

14 - Eduardo Hebling, 
Elizabeth Vitti Mariano e 
Erico Barbosa Lima

18 - Henrique Giannetto 
Veiga Dias

Haddad e Edvaldo Leonel 
Delagracia

23 - José Renci
22 - Cíntia Karell Andrade

27 - André Furlan da Silva 
Prezotto

26 - André Luis Colmanetti, 
Antonio Wilson Sallum e 
Denise Helena Fontana 
Ferraz 

MARÇO

2 - Adriana Augusta Cotrin 
Godoy
3 - Alexandre Tabai Coelho
7 - Creusa De Fátima 
Bortoletto

25 - Rodrigo José Andreazzi

10 - André Castelucci Caruso 
e Maria Lúcia Lubian
11 - Elifas Levy Nunes

28 - Andréa Colognesi Braga

1 - Ângela Maria Bacchin 
Cangiani, Antonio Bento 
Alves de Moraes e Diogo 
Dressano

12 - Bruno Ferraioli Filho, 
Maria Elizabeth F. Carneiro e 
Patrick Wilson Quellis 
Baltieri 
13 - Ana Maria Alleoni
14 - Adriana de Oliviera 
Viotti
15 - Flávia Regina Pagotto 
Cardoso e Nívia Adriana 
Moretto
16 - Daniela Decico Ferrari 
Chaim 
18 - Milton Nascimento
19 - Faridi Kassouf Crocomo 

26 - Altair Antoninha Del Bel 
Cury

23 - Fernanda Colombo Rossi 
e Luiz Roberto Vessani

PARABÉNS !!!

24 - Cristina Martins Lisboa e 
Oswaldo Scopin de Andrade 

30 - José Maria Amâncio

20 - Geraldo Katsuhiro 
Tanaka
21 - Prússia Rodrigues
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Informe publicitário

CURSOS LIVRES

Coordenador: Prof. Dr. Leandro Souza Pozzer 
(especialista em implantodontia/Unicamp, especialista 
em CTBMF/SL Mandic, mestre e doutor em 
CTBFM/Unicamp) 

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA AVANÇADA

Início em abril de 2021 - Duração 10 meses - 160 horas - 
aulas durante duas sextas-feiras no mês das 8 às 12 horas 
e das 13h30 às 17h30. 10 vagas para profissionais com no 
mínimo três anos de formação e com experiência em 
implantodontia. 10 pagamentos de R$ 1.200,00
Coordenador: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes (especialista 
em implantodontia/Unicamp, especialista em CTBMF/ 
CFO, metre e doutor em CTBMF/Unicamp e co-autor do 
livro “Reconstruções ósseas em implantodontia”

Professores: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes e Profª. Da-
niela Lopes

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL

ATUALIZAÇÃO CIRÚRGICO EM IMPLANTODONTIA 

Responsável técnico: Leandro Souza Pozzer (CRO-SP 
95.934)

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Responsável técnico: Rafael Ortega Lopes - CROSP: 
72.504

Professores: Prof. Me. Fábio Alves Jóia, Prof. Dr. Leandro 
Souza Pozzer, Prof. Me. Maurício G. Passarinho, Prof. Me. 
Renato Maluta, Prof. Tiago Assirati Xidieh e Prof. Me. 
William Fernando Felipe

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Responsável técnico: Rafael Ortega Lopes - CROSP: 
72.504

Março a dezembro de 2021 - 10 meses - com aulas 
quinzenais às sextas-feiras, das 8 às 12 horas e das 13h30 
às 17h30. 12 vagas para cirurgiões-dentistas que 
desejam se aprimorar em cirurgias de elementos 
inclusos, biópsias, tracionamentos, preservação 
alveolar, entre outros - 10 pagamentos de R$ 800,00 ou 
10 pagamentos de R$ 600,00 (25% off exclusivo para 
recém-formado)

Local de realização : Rua José Nardon, 177 - Morumbi 
Atrás do Hospital Unimed - Piracicaba

APOIO

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Março a dezembro de 2021, com aulas quinzenais das 8 
às 17h30 - 160 horas - 10 pagamentos de R$ 850,00 - 14 
vagas destinadas a cirurgiões-dentistas que desejam se 
atualizar ou iniciar-se na implantodontia
Coordenadores: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes (cirurgia) e 
Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho (prótese)

ATUALIZAÇÃO PRÓTESE FIXA E ESTÉTICA

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Março a dezembro de 2021 - 140 horas - 14 vagas para 
cirurgiões-dentistas que desejam se atualizar sobre 
estética analógica e CadCam - Duração de 10 meses com 
aulas semanais, toda segunda-feira das 8 às 12 horas.

ATUALIZAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICO EM IMPLAN-
TODONTIA

Professores: Prof. Bruno Ferraioli Filho, Prof. David 
Moratti, Prof. Me. Fábio Jóia, Prof. Marcelo Furlan 
Roveratti, Prof. Me. Maurício Cardoso Ortega, Profª. Me. 
Melina Miotto Copatto, Prof. Renato Maluta, Prof. Me. 
William Fernando Felipe

Responsável técnico: José Lopes do Carmo Filho - 
CROSP: 13.819

Responsável técnico: José Lopes do Carmo Filho - 
CROSP: 13.819

Coordenador: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes (especialista 
em implantodontia/Unicamp, especialista em 
CTBMF/CFO, mestre e doutor em CTBMF/Unicamp e co-
autor do livro “Reconstruções ósseas em im-
plantodontia”

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Março a dezembro de 2021, 10 meses, duas sextas-feiras 
ao mês das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30, 160 
horas, 12 vagas para profissionais que desejam iniciar ou 
se atualizar em implantodontia (cirurgia). 10 pa-
gamentos de R$ 800,00

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Professores: Prof. David Moratti, Prof. Me. Fábio Alves 
Jóia, Prof. Dr. Leandro Souza Pozzer, Prof. Me. Maurício G. 
Passarinho, Prof. Tiago Assirati Xidieh e Prof. Me. William 
Fernando Felipe

Residência em oito módulos mensais a qual aborda os 
mais variados assuntos relacionados a este material, 
desde restaurações diretas em dentes posteriores à 
reabilitações estéticas avançadas com levante de DVO e 
correção de guias de desoclusão. 
Equipe: Wallace Loureiro Borlot, Melina Miotto Copatto, 
Eduardo Massaro Takahashi, Renato Voss Rosa e 
professores convidados

Coordenador: Prof. Me. José Lopes do Carmo Filho 
(mestre em prótese dental pela FOP/Unicamp, espe-
cialista em prótese USP/SP, especialista em periodontia e 
radiologia FOP/Unicamp

ATUALIZAÇÃO EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTE

RESIN CONCEPT - REABILITAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA 
COMPOSTA

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Coordenador: Prof. Me. José Lopes do Carmo Filho 
(mestre em prótese dental pela FOP/Unicamp, 
especialista em prótese USP/SP, especialista em 
periodontia e radiologia FOP/Unicamp

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Março a dezembro de 2021 - 10 meses de duração - aulas 
quinzenais das 8 às 17h30 - 12 vagas para cirurgiões-
dentistas que desejam se atualizar ou iniciar em prótese 
sobre implante. 10 pagamentos de R$ 850,00

INSCRIÇÕES ABERTAS !

Entidade promotora: Mazzter Odontolearning

Professores: Prof. Bruno Ferraioli Filho, Prof. Me. 
Maurício Cardoso Ortega, Profª. Me. Melina Miotto 
Copatto, Prof. Me. William Fernando Felipe

Informações: (19) 9 9763-3945 - mazzter.com.br

Professores convidados: Prof. David Moratti e profª. drª. 
Tathiana de Vicente Leite

Responsável técnico: José Lopes do Carmo Filho - 
CROSP: 13.819

Responsável técnico: Melina Miotto Copatto -CRO 
62.461

Professores: Prof. Me. Maurício Cardoso Ortega e Prof. 
Me. William Fernando Felipe

Informações
 (19) 9 9763-3945
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(19) 9 9777-4666

Palestra gratuita: Oclusão e casos clínicos

Também falaremos do uso de Articuladores Semi Ajustáveis (ASA) e ajuste 
oclusal sem complicações, na clínica diária.

Serão abordados os seguintes itens

- Em que posição mandibular você reabilita ou faz o seu tratamento 
ortodôntico ?

Direto ao ponto:

- Qual a importância do odontopediatra no desenvolvimento da oclusão ?

- A oclusão na prótese sobre implante. 

Traga as suas dúvidas!

- A oclusão na periodontia e endodontia.

Reabilitação oral baseada na adesão. O que temos hoje.

- Como desenvolver e planejar seus casos clínicos, desde uma prótese 
cerâmica ou resina unitária até a reabilitação total, baseado em conceitos 
da “nova” odontologia que está ressurgindo.

- Por que as suas próteses soltam, por que o dente fratura e o que o leva à 
uma endodontia ?

- Por que ocorrem fraturas e/ou afrouxamentos dos parafusos das próteses 
sobre implantes?
- Porque ocorrem perdas ósseas em implantes?

Se você tem algum caso para começar, aguarde a nossa conversa.

Professor
José Lopes do Carmo Filho e equipe 
de Prótese e Estética da MAZZTER.

Dia 26/02/2021 - Sexta-feira 

Das 13:30 às 17 horas - Na sede da APCD-Piracicaba 
à rua José Nardon, 177 – Morumbi 
(estacionamento interno gratuito)

Inscrição antecipada : (19) 3421-6090 e  3414-1442 

Ribeirão Preto)

Cirurgião-dentista, Mestre em Prótese 
Dentária (Unicamp), Especialista em 
Prótese Dental (USP-SP), Especialista em 
Periodontia (Unicamp), Especialista em 
Homeopatia (I. F. Lamasson – 

(19) 9 9679-8933 @apcdpiracicaba

Serão sorteados alguns materiais 
oferecidos por parceiros.
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