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Nova diretoria eleita deverá encarar de frente
os desafios deste triênio(2020-2023)

Mesmo com os desafios enfrentados
impostos pela Covid 19, foi realizada,
no dia 24 de julho de 2020, a eleição da
nova diretoria e dos conselhos Delibe-
rativo, Eleitoral e Fiscal da Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas -  Cen-
tral e Regionais de todo Estado de São
Paulo.

Para fazer frente a esses desafios, em
Ribeirão Preto, chapa única foi legitima-
da, tendo Regis Moraes Peporini como
presidente (reeleito), Paulo Alves de Oli-
veira Júnior - 10 vice-presidente, Flávio
Dalto - 20 vice-presidente, Zélio Faeda-
secretário e - Artur Rocha Martini - te-
soureiro.
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Grandes perdas para a
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A APCD e a ABCD em parceria com
o Grupo ACE/CHUBB,uma das princi-
pais seguradoras do mundo, oferece aos
associados o Seguro de Responsabili-
dade Civil Profissional. Esse o principal
benefício de  ser associado APCD, entre
outros, como os convênios com empre-
sas e descontos especiais.

Benefícios de ser
associado APCD
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A Campanha para
alertar a população da
importância da avalia-
ção precoce do desen-
volvimento dentário e
facial das crianças, ini-
ciou-se no mês de ju-
lho, e conta com o
apoio do Conselho Re-
gional de Odontologia
de São Paulo (CROSP).

Campanha de Ortodontia Preventiva
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Ser pai em tempo de pandemia
é um grande desafio

Da proteção contra a
COVID-19 ao impacto

ambiental
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 Em meio a dinâmica da vida, a história
vai se desenrolando e registando as perdas do
que bem mais precioso: as pessoas que fa-
zem parte de sua construção. Para a famí-
lia APCD-Ribeirão Preto, em julho de 2020,
houve a perda de três pessoas que fazem par-
te de sua história: Eurides Fernandes Bistane,
a Dona Doca, Amadeu Rodrigues Silva Jr,  e
Arno Rodrigues Ferreira Jr.

 O aumento no consumo destes mate-
riais refletiu na quantidade e no tipo de re-
síduos que estamos produzindo para ado-
tar as medidas de segurança. O descarte
adequado faz parte das prioridades e dos
meios de evitar contágio e impacto ao Meio
Ambiente.
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Grade de Cursos
Conheça a Grade de cursos de aper-

feiçoamento, pós-Graduação, nas vá-
rias especialidades da Odontologia,
além de cursos de  imersão promovi-
dos para EAP da APCD-RP. As aulas
presenciais suspensas até segunda or-
dem.
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Taxa APCD em agosto
A taxa associativa em agosto volta

ao valor normal: R$58,00. APCD Ribei-
rão Preto (16) 3630 0711.

“Eu pensei em desistir mas percebi que alguém estava seguindo meus passos".

Patricia e Luís Fernando jardim,no dia 19 de julho, votando, na séde da APCD-Ribeirao Preto.

Ribeirão  Preto
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             Valorizando o tempo
POLÍTICA EDITORIAL

EXPEDIENTE

Dr. Regis Peporini
Presidente
da APCD

Ribeirão Preto

Kit acadêmico fundamental para
o acadêmico e profissional

ODONTO

Waldomiro Peixoto
Consultor Técnico Woson

Como ho-
mem pú-
blico con-
tínuo na
luta pela
classe e
pela popu-
lação

Tem sido muito bom poder compartilhar com vocês
opinião, ideias, as ações e os fatos relacionados a saú-
de e a política em Ribeirão Preto. E olha que tem muito
assunto. Durante os últimos anos, desde a primeira ges-
tão de Dr. Artur Martini como presidente da APCD -
Ribeirão Preto, a convite dele e sua diretoria, tenho,
todo mês, usado esse espaço para me comunicar com a
comunidade odontológica em geral.

A propósito, quero aqui agradecer a APCD-RP pela
oportunidade de interagir com todos através do Jornal
APCD-Ribeirão, há mais de duas décadas mantendo bem
informada a classe da cidade e da região; e como esta-
mos nos preparando para o pleito eleitoral, este artigo
será o último deste período até lá, seguimos com o fir-
me propósito de retornar após a eleição.

Sobre a Saúde neste período, registramos aqui as
muitas mudanças, foram ampliados e readequados es-
paços, recursos humanos, para atender a demanda da
população de Ribeirão Preto, que embora encare os de-
safios inerentes a área da saúde, tem feito um bom tra-
balho, podendo ser modelo para muitas cidades do es-
tado de São Paulo, a exemplo da Odontologia que me-
receu até, recentemente, deferência e premiação pelo
Conselho Regional de Odontologia - CROSP.

Muito merecido, os profissionais de Odontologia que
prestam serviços para o município são qualificados, pre-
parados para atender a comunidade em geral, sensibili-
zados com as questões sociais, tem feito um trabalho
exemplar. Quero aqui parabenizar a todos.

Entretanto, não esperássemos um desafio tão atípi-
co como esse do Coronavírus, nos impondo a necessi-
dade do isolamento social, que por mais difícil que seja,
é a melhor alternativa no momento: a prevenção. Em-
bora, venha se alongando e estejamos ansiosos, muito
tem sido feito para encontrar medicamentos mais efeti-
vos e a vacina. Sejamos perseverantes, firmes no pro-
pósito de viver da melhor maneira possível, até isso acon-
tecer. E que seja breve, estou otimista, são muitos os
envolvidos em estudos, pesquisas e, com certeza, o re-
sultado virá.

E foi exatamente devido a COVID 19, que as eleições
municipais serão realizadas no dia 15 de novembro, em
primeiro turno, e no dia 29 de novembro, em segundo
turno. Importantíssima a participação de todos para
escolherem e se fazerem representar nos próximos anos,
para ter vez e voz, assim poder reivindicar e interagir
com seus representantes legítimos.

“Desejo sorte e sucesso aos colegas
da Odontologia, como homem público
contínuo na luta pela classe e por toda

a população de Ribeirão Preto”.

O Kit Acadêmico não é um material escolar comum,
pois o micromotor, a peça reta, o contra ângulo e o alta
rotação continuam acompanhando o formando em sua
vida profissional, por vários anos. Alguns fatores, então,
precisam ser levados em conta quando de sua aquisição:

Qualidade: como seus componentes têm relação di-
reta com a aprendizagem da profissão, com as técnicas
apuradas que o acadêmico vai aprender e realizar na cavi-
dade oral de seus pacientes sob supervisão dos profes-
sores nas clínicas da Faculdade, com a precisão dos pre-
paros cavitários, com a resistência a desinfecção e esteri-
lização, com a vida útil do produto - a qualidade é certa-
mente o fator de mais valia, entre todos, a ser considera-
do.

Garantia real: por estar entre os produtos de maior
valor agregado do material escolar, por não ser descartá-
vel, por possuir rolamentos, engrenagens e pinças com
micro usinagem de precisão e por ser muito utilizado nas
clínicas - o fácil e rápido acesso à assistência técnica é
outro fator que pesa ao escolher marca e fornecedor do
Kit Acadêmico.

Preço: este é um fator importante, porém tem valor
relativo. Sua análise deve ser feita entre marcas compatí-
veis, com os mesmos valores agregados, lembrando que
um Kit Acadêmico de boa qualidade poderá chegar ao
final do Curso de Odonto em estado de novo e continuar
com o formando durante sua vida profissional, por mui-
tos anos, resultando em um custo irrisório. Preço é dife-
rente de custo, pense nisso.

Manutenção: além da garantia do fabricante, para a
longevidade do Kit Acadêmico e a não-interrupção de tra-
tamentos de pacientes, alguns cuidados gerais do usuá-

rio se fazem necessários.
Seguem algumas dicas para
o usuário:

“Usar as pontas somen-
te lubrificadas, segundo a
orientação do fabricante.
Um componente compro-
metido por falta de lubrifi-

Bertinho Scandiuzzi

cação não tem recuperação, não tem garantia e põe a ponta
a perder.

"Evitar quedas, batidas e uso incorreto das pontas. A
má utilização, ou uso incorreto, põem a perder a garantia
do fabricante e o custo de conserto fora da garantia pode-
rá ser bastante considerável.

" Utilizar os instrumentos acopláveis às peças-de-
mão corretamente dimensionados e com efetiva capaci-
dade de corte e ou desgaste. Instrumentos mal dimensio-
nados ou desgastados pelo uso rendem pouco e exigem
muito das pontas, reduzindo sua vida útil.

" Utilizar somente óleo lubrificante mineral, micro fil-
trado e medicinal, conforme as especificações recomen-
dadas pelo fabricante.

" Imediatamente depois do uso, limpar e lubrificar as
pontas, conforme orientação do fabricante, para evitar so-
lidificação de sujidades e ou matéria orgânica e oxidação
de seus componentes. Não se guardam pontas sujas e
contaminadas.

" Aplicar as técnicas corretas de desinfecção e este-
rilização para não comprometer a vida útil das peças-de-
mão. Acessar: https://www.wosonlatam.com.br/lubrifica-
cao-de-pecas-de-mao-odontologicas.

Agosto sempre trouxe novas perspectivas, para os se-
tores produtivos, não só para a economia, mas também
para a aquisição de conhecimentos. É tempo de retoma-
da, de acelerar, ainda mais, as atividades, para no final do
ano fazer um balanço positivo.  O segundo semestre é
importantíssimo para todos, especialmente para os em-
presários e profissionais liberais, por ser determinante para
se obter um resultado final animador, impactando, inclu-
sive, no próximo, pelas consequentes perspectivas e as
projeções. Esse ano de 2020, um marco no calendário
pela sua peculiaridade em consequência da Covid 19,
não deve ser diferente, ao contrário, mais que nunca
devemos desenvolver estratégias, diminuir gastos, para
controlar e se antecipar as variáveis, especialmente eco-
nômicas. Para isso é preciso manter o foco, dentro da
realidade atual, e se antecipando aos reflexos do vivencia-
do nos últimos quase cinco meses, se reorganizando para
os próximos meses, dentro do possível, fazer o melhor.

Muito tem sido dito sobre os verdadeiros valores, aque-
les que não se compram e que são imprescindíveis para
nos realizar, nos tornar realmente mais felizes...são coi-
sas simples e cotidianas que, muitas vezes, passam des-
percebidas, nem sempre usufruídas por não dedicarmos
parte do nosso tempo a elas. Pensem sobre isso.... Para
aqueles que atualmente estão com mais tempo livre, bus-
quem aproveitá-lo bem, estudem, façam cursos, leiam
artigos científicos, participem das lives, toda essa gama
de opções que o momento atual proporciona.  Nós como
profissionais de saúde, da Odontologia que sempre foi
uma ciência em ritmo acelerado de evolução, temos mui-

to a aprender, com a responsa-
bilidade de estarmos prepara-
dos, sempre estudando, acom-
panhando as inovações. Neste
peródo de pandemia nem se
fale, é preciso conhecer novos
protocolos e condutas para atu-
ar com tranquilidade e compe-
tência. Entretanto, não deixe-
mos de reservar parte do tem-
po para fazer o que gostamos e
nos dá prazer, como:  assistir
um filme, rir um pouco vendo

uma comédia, ler um romance, tomar uma cervejinha, ouvir
música,tomar sol... e tantas outras coisas. Para os pais,
que comemoram neste mês o seu dia, passar horas com
os seus filhos, com os menores, participando de inúmeras
brincadeiras, com os maiores, fazendo um almoço especi-
al, um churrasco, assistindo seriado na Netflix, discutin-
do as suas nuances... enfim, isso depende do gosto e
escolha de cada um. Tempo é ouro, não deve ser menos-
prezado.

Não vamos esquecer nunca que as coisas simples é
que realmente fazem a diferença e nos dão leveza de ser e
isso é fundamental, em qualquer circunstância, seja no
consultório, para os nossos pacientes se sentirem segu-
ros, portanto, seja transparente em cada pormenor dos pro-
tocolos; seja na vida pessoal, para nos tornar pessoas de
bem com a vida.

Saúde e sucesso, é o que desejo a todos!
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REPRESENTATIVIDADE

Regis Peporini é reconduzido à presidência, fala sobre as estratégias para a classe encarar os desafios consequentes da Pandemia
do Covid 19. Já Artur Martini - tesoureiro, destaca a importância de equilibrar receita e despesas neste período.

Eleita nova diretoria executiva da APCD
Central e Regionais

para a próxima gestão
Apesar dos muitos desafios enfrentados na atualidade com a realidade imposta pela   Covid

19, foi realizada no dia 24 de julho de 2020, a eleição da nova diretoria e dos conselhos
Deliberativo, Eleitoral e Fiscal da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas -  Central e Regi-
onais de todo Estado de São Paulo.  Com os compromissos assumidos com a classe e com a
Odontologia, o pleito se revestiu de uma responsabilidade ainda maior para os representantes
da classe, que assumirão com a missão de manter unida a comunidade odontológica e de trazer
diretrizes para assegurar o bom andamento da associação.

Acostumados a encarar desafios, como o de se manterem atualizados estudando durante
toda a sua carreira, cuidando de inserir novas técnicas e recursos para fazer frente a novas
patologias, inclusive com referência a Biossegurança, os profissionais de Odontologia têm feito
a sua parte.

   Para fazer frente a essa nova realidade e manter unida a classe, em Ribeirão Preto, chapa
única foi legitimada, tendo Regis Moraes Peporini como presidente (reeleito), Paulo Alves de
Oliveira Júnior - 10 vice-presidente, Flávio Dalto - 20 vice-presidente, Zélio Faeda- secretário e -
Artur Rocha Martini - tesoureiro.

Para Regis Peporini- reconduzido à presidência, as exigências momentâneas são forte estí-
mulo para a promoção de mudanças para um novo normal, levará a transformações para
melhor. Já Artur Martini - reconduzido a tesouraria, recomenda austeridade, contenção de
despesas e planejamento, como forma de sair bem economicamente desta crise. A seguir, na
íntegra, as colocações de Regis Peporini e Artur Martini.

Diretoria executva eleita para
gestão 2020 - 2023:   Regis Moraes
Peporini -  presidente (reeleito), Paulo
Alves de Oliveira Júnior - 10 vice-pre-
sidente, Flávio Dalto - 20 vice-presi-
dente, Zélio Faeda- secretário e - Ar-
tur Rocha Martini - tesoureiro.

- -

EntreVista exclusivaEntreVista exclusivaEntreVista exclusivaEntreVista exclusivaEntreVista exclusiva
 com R com R com R com R com Regis Pegis Pegis Pegis Pegis Peporinieporinieporinieporinieporini

J. APCDJ. APCDJ. APCDJ. APCDJ. APCD-RP-RP-RP-RP-RP:  A eleição, em tempo de:  A eleição, em tempo de:  A eleição, em tempo de:  A eleição, em tempo de:  A eleição, em tempo de
Covid 19, aumenta a responsabilidadeCovid 19, aumenta a responsabilidadeCovid 19, aumenta a responsabilidadeCovid 19, aumenta a responsabilidadeCovid 19, aumenta a responsabilidade
dddddiaiaiaiaiante dos desafios do momentonte dos desafios do momentonte dos desafios do momentonte dos desafios do momentonte dos desafios do momento?

RegisRegisRegisRegisRegis: É sempre uma honra ocupar a pre-
sidência da Regional e a responsabilidade é
sempre grande, representar os colegas, ser o
porta voz da classe e, portanto, se posicionar
em questões relevantes para a classe e Odon-
tologia, o que requer bom senso e discernimen-
to. Quanto ao momento ainda mais, especial-
mente por sermos profissionais focados em  pro-
mover a saúde da população em geral. Mas
estamos preparados para encarar os desafios,
visando um futuro melhor para a classe e para
essa ciência em constante evolução. Contem com
o empenho e dedicação da diretria executiva
para isso.

O tempo de recesso tem sido usado paraO tempo de recesso tem sido usado paraO tempo de recesso tem sido usado paraO tempo de recesso tem sido usado paraO tempo de recesso tem sido usado para
refletir sobre mudanças na reabertura?refletir sobre mudanças na reabertura?refletir sobre mudanças na reabertura?refletir sobre mudanças na reabertura?refletir sobre mudanças na reabertura?

Regis:Regis:Regis:Regis:Regis: Diante das exigências atuais, forte
estímulo para a promoção de mudanças, evi-
dentemente, muita coisa deve mudar, e apesar
das controvérsias desta nova realidade do CO-
VID 19, será para melhor. Estaremos, como sem-
pre fizemos, aperfeiçoando e adotando novos
protocolos de biossegurança, estudos e novas
referências para isso não faltam. A EAP deverá
se adequar dentro do recomendado pelas insti-
tuições de ensino, além disso estará adotando
novos formatos de apresentação de conteúdo
dos cursos, o que tem motivado bastante os
professores, e isso não é novidade, faz parte do
DNA desses profissionais e acadêmicos, estar
sempre buscando inovações. Enfim, tudo e to-
dos sairemos desta fase transformados, inclu-
sive interiormente, amadurecidos para encarar
o que vier no futuro.

 A classe tem se mantido unida? A classe tem se mantido unida? A classe tem se mantido unida? A classe tem se mantido unida? A classe tem se mantido unida?
ReReReReRegisgisgisgisgis: Graças aos recursos tecnológicos a

classe tem interagido através dos aplicativos
que já vinham sendo usados e com o distancia-
mento social, se intensificou. O WhatsApp com
as mensagens, chamadas de vídeo, inclusive
interativas, tem sido um meio para isso, além
dos outros recursos utilizados para aulas, reu-
niões, e até comemorações festivas a distância.
Muito conteúdo científico e experiências clínicas
têm sido compartilhadas.

Os profissionais tOs profissionais tOs profissionais tOs profissionais tOs profissionais têêêêêm buscado orien-m buscado orien-m buscado orien-m buscado orien-m buscado orien-
tações para se posicionar?tações para se posicionar?tações para se posicionar?tações para se posicionar?tações para se posicionar?

Regis:Regis:Regis:Regis:Regis: Os cirurgiões-dentistas sempre que-
rem referências para se posicionar, e a APCD
junto com outras entidades, como a ABCD,
ABO, CROSP têm subsidiado a classe com mui-
tas informações. Recentemente, lançaram jun-
tamente, inclusive, com empresas privadas do
setor, a campanha " Todos pela Odontologia",
para fortalecerem e direcionar de forma coesa
as ações de toda a comunidade odontológica
dentro desse " novo" normal.

Quanto a Biossegurança, novos pro-Quanto a Biossegurança, novos pro-Quanto a Biossegurança, novos pro-Quanto a Biossegurança, novos pro-Quanto a Biossegurança, novos pro-
tocolos estão sendo agregados?tocolos estão sendo agregados?tocolos estão sendo agregados?tocolos estão sendo agregados?tocolos estão sendo agregados?

Régis:Régis:Régis:Régis:Régis: Esse é um incentivo para nos aper-
feiçoarmos, ainda mais, nossos protocolos, essa
evolução constante é uma prática habitual na
Odontologia. Agora mais que nunca!

E quanto a EAPE quanto a EAPE quanto a EAPE quanto a EAPE quanto a EAP, estratégias estão, estratégias estão, estratégias estão, estratégias estão, estratégias estão
sendo montadas para retorno seguro?sendo montadas para retorno seguro?sendo montadas para retorno seguro?sendo montadas para retorno seguro?sendo montadas para retorno seguro?

Regis:Regis:Regis:Regis:Regis: Como dissemos anteriormente o mo-
mento é de mudanças, o estímulo é forte para isso
e nós estamos  sempre dispostos a inovar, a evo-
luir para melhor. A diretoria executiva da Regio-
nal e os membros do corpo docente juntos estão
ponderando, estudando e definindo as ações para
isso, o que esperamos se concretize em breve.

Algo a adiantar para a próxima gestão?Algo a adiantar para a próxima gestão?Algo a adiantar para a próxima gestão?Algo a adiantar para a próxima gestão?Algo a adiantar para a próxima gestão?
RégisRégisRégisRégisRégis: Anteriormente já vínhamos traçan-

do metas para a próxima gestão, se continuas-
se na presidência com nossos pares, entretanto,
com as mudanças inesperadas no cenário mun-
dial, elas permanecem em pauta, o que muda-
rá será o tempo para a concretização destas
propostas. Estamos otimistas, acreditando que
2021 será um ano com muitas realizações, to-
dos estaremos motivados a recuperar o tempo
em que estivemos neutralizados, querendo fa-
zer muita coisa, seja para realização pessoal
como profissional. Nós aqui na APCD-Ribeirão
Preto estamos imbuídos neste propósito.

Que legado que essa Pandemia deveráQue legado que essa Pandemia deveráQue legado que essa Pandemia deveráQue legado que essa Pandemia deveráQue legado que essa Pandemia deverá
deixar? Que expectativa tem para o futuro?deixar? Que expectativa tem para o futuro?deixar? Que expectativa tem para o futuro?deixar? Que expectativa tem para o futuro?deixar? Que expectativa tem para o futuro?

 Regis Regis Regis Regis Regis: Dias melhores virão, como disse
sou otimista. Mas de uma maneira geral, exis-
te um consenso sobre a necessidade de valori-
zar mais a vida, o outro, ser mais solidário.
Mais que nunca foi acentuada a igualdade, até
mesmo na vulneralidade, nos impulsionando a
nos colocarmos no lugar do outro, estimulando
a solidariedade. Isso é muito bom. Existe uma

competitividade imposta pelo sistema nos em-
purrando sempre para o lado profissional, eco-
nômico, e isso não é errado, desde que sem me-
nosprezar o que nos realiza como pessoa. De-
pois disso, devemos valorizar mais o próximo,
a família, o amigo, resgatar o convívio, a soli-
dariedade (agora reavivada), o abraço, até
mesmo o próprio "sorriso”... Vamos acreditar!

  EntreVista exclusiva  EntreVista exclusiva  EntreVista exclusiva  EntreVista exclusiva  EntreVista exclusiva
  com Artur Martini  com Artur Martini  com Artur Martini  com Artur Martini  com Artur Martini
J. APCDJ. APCDJ. APCDJ. APCDJ. APCD-RP-RP-RP-RP-RP:::::     Com o atual rCom o atual rCom o atual rCom o atual rCom o atual recesso, temecesso, temecesso, temecesso, temecesso, tem

sido possível administrar e manter osido possível administrar e manter osido possível administrar e manter osido possível administrar e manter osido possível administrar e manter o
equilíbrio de receitas e despesas da Re-equilíbrio de receitas e despesas da Re-equilíbrio de receitas e despesas da Re-equilíbrio de receitas e despesas da Re-equilíbrio de receitas e despesas da Re-
gional?gional?gional?gional?gional?

Artur:Artur:Artur:Artur:Artur: Sim, com austeridade, muita auste-
ridade. O planejamento das ações sofreu uma
guinada de 180 Graus. De uma hora para outra
nos vimos obrigados a readequar uma série de
coisas, e assim em tudo em nossas vidas, e,
portanto, não é diferente na APCD. É o que te-
mos recomendado ao associado, que façam
ajustes, diminuam despesas, administrem suas
clínicas e consultórios com austeridade.  Para
isso, fizemos a nossa parte com a diminuição
nas mensalidades, para os profissionais alunos,
houve a flexibilização nas parcelas dos Cursos
da EAP. O que está no alcance da Diretoria exe-
cutiva, nós fizemos e faremos em prol de nosso
associado.

Para aqueles com despesas fixasPara aqueles com despesas fixasPara aqueles com despesas fixasPara aqueles com despesas fixasPara aqueles com despesas fixas
maiores, foram aprovados empréstimosmaiores, foram aprovados empréstimosmaiores, foram aprovados empréstimosmaiores, foram aprovados empréstimosmaiores, foram aprovados empréstimos
com taxas convidativas?com taxas convidativas?com taxas convidativas?com taxas convidativas?com taxas convidativas?

ArturArturArturArturArtur: Sim, os bancos estatais e particula-
res criaram sim alguns produtos para realizar
empréstimos, mas poucos os Cirurgiões-Dentis-
tas têm acesso, pois a grande maioria é pessoa
física. Então, fica difícil conseguir alguma linha
de crédito. Se não for o bom e velho bate papo,
com cada gerente, creio que fica difícil a toma-
da de recursos. Sempre acredito que o melhor é
que não se faça, mas caso seja necessário, que
seja bem planejado, pois, entendo que mesmo
com todo o otimismo, o futuro ainda está bem
incerto.  O bate papo com colegas pode sim nor-
tear os demais, indicar caminhos... quanto a
associação, entendo que a finalidade maior da
Associação é capacitar o Cirurgião-Dentista,
para que possa tecnicamente superar, a um cur-
to prazo, esta crise que está instalada no País.

Quais suas expectativas para o se-Quais suas expectativas para o se-Quais suas expectativas para o se-Quais suas expectativas para o se-Quais suas expectativas para o se-
gundo semestre e para o próximo ano?gundo semestre e para o próximo ano?gundo semestre e para o próximo ano?gundo semestre e para o próximo ano?gundo semestre e para o próximo ano?

ArturArturArturArturArtur: Não entendo que é um futuro pro-
missor. Creio que teremos uma recessão forte que
acontecerá nos próximos meses, pela frente. E
tenho certeza também, que alguns serviços fa-
talmente serão extintos, como a febre de convê-
nios, maus pagadores, e que escracham a mão
de obra do Cirurgião-Dentista que é tão qualifi-
cada e especializada. Por exemplo: receber
R$100,00 por um tratamento de canal de molar,
para mim é um absurdo, imagina o colega que
recebe. A máxima que volume vai fazer ganho,
ao meu entender está caindo por água abaixo.
Pois, com o preço dos insumos, aliados a alta
dos EPI's, pode inviabilizar o atendimento de
alguns colegas que têm estes tipos de parceiros.

O que recomenda  para manter sau-O que recomenda  para manter sau-O que recomenda  para manter sau-O que recomenda  para manter sau-O que recomenda  para manter sau-
dável a sua vida econômica?dável a sua vida econômica?dável a sua vida econômica?dável a sua vida econômica?dável a sua vida econômica?

ArturArturArturArturArtur: Na minha opinião, economizar ao
máximo, este é o segredo, melhorar as condi-
ções de compra no seu negócio, a compra no
seu negócio está na sua mão, pesquise, orça-
mentos vários, não compre por impulso, se você
comprar bem, pode sempre ter melhores condi-
ções de vendas. EPI, nos tempos de hoje, vão
impactar e muito no nosso negócio.

Quando for vender um procedimento, não
perder de jeito nenhum, facilitar para somar.
Nunca esquecer que, já que o paciente lhe deu a
oportunidade de você o atender, agarre com
unhas e dentes, e não perca o cliente. Não perca
a chance. Pois, o mundo está aí, e competitivo
ao extremo. Gastar menos do que ganha (Isto
sempre falou meu Pai…), se puder poupar -
Poupe. Saia da Crise, pense em agregar ativi-
dades ao seu negócio, faça cursos, vários cur-
sos, novos. Agregue Valor ao seu serviço. Seja o
melhor no que faz.

Todos nós entramos na crise, uns melhores
e outros piores. Alguns poucos tinham colchão
financeiro, para suportar esses dias difíceis,
porém, todos iremos sair, e sair bem, bem men-
talmente, saudável mentalmente é ao meu ver
o mais importante. É mais importante eu sair
bem mentalmente, com a Família unida, do
que bem financeiramente. É triste, quando me
dizem, estou perdendo tudo. Se olharmos para
o lado veremos pessoas que perderam entes
queridos, amigos, Vidas. E isto é mais que tudo, é
mais que qualquer valor que podemos ter perdido,
ou deixado de ganhar. Dinheiro corremos atrás....
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Ficam as marcas na história e os ensinamentos retirados da convivência, cravados na memória.
Exemplos de vidaExemplos de vidaExemplos de vidaExemplos de vidaExemplos de vida

       Nascido e criado em Igarapava - SP, Arnô Rodrigues Ferrei-
ra Júnior, membro de tradicional família da cidade, construiu
sua carreira com muita dedicação e estudo. Casado há mais de
30 anos com Silvana Aparecida de Faria Rodrigues, com quem
teve um filho: Heitor Faustino de Faria Ferreira (7 anos).

" Arno sempre foi amigo, presente e um pai maravilhoso,
apaixonado pelo filho. Como esposo foi um grande companheiro
e eu tenho muito orgulho de fazer parte de sua vida e de ter
compartilhado com ele muitas alegrias, como a chegada do
nosso filho Heitor. O nosso grande sonho! Sua falta será eterna..."
diz Silvana.

Segundo ela, enquanto profissional dedicou -se por anos a
Odontologia e nunca poupou esforços, porque amava o que
fazia. "Ele amou e honrou a odontologia e  a ortodontia. Nós da
família tivemos o privilégio de sermos cuidados por ele, tanto
quanto membro familiar, quanto pacientes; Foi um  privilégio
caminhar ao lado de um profissional de excelência, de caráter
reto e um espírito notoriamente humilde!"

 Arnô graduado em  Odontologia na Universidade de Ube-
raba - MG, fez mestrado em Ortodontia na Fundação Hermínio
Ometto - UNIARARAS; Especialização em Preparo de Pacientes
para Cirurgia Ortognática CIEDEF/FORP-USP. Atuou como  pro-
fessor de Ortodontia em várias entidades, inclusive, em capitais
do nordeste.Em 2012começou na EAP/APCD -RP.

De acordo com o prof. Borin Neto, - coordenador dos Cursos
de Ortodontia da APCD-RP, o professor Arnô foi, engajado com
a equipe do Curso de Especialização em Ortodontia, fez um
trabalho exemplar. “O professor Arno Rodrigues, extremamente
capaz, inteligente, dedicado e integrado com a equipe, foi um exce-
lente  professor, muito respeitado por todos, sempre muito admira-
do pelos  alunos. É um exemplo de dedicação a odontologia”, diz.

Já o prof. José  Arnaldo Pires, que atuou com ele, minis-
trando curso na APCD -São José do Rio Preto destaca: “Sempre
ético, capaz, extremamente honesto, Arnô sempre teve um cora-
ção muito grande, solidário com todos",.

Segundo o prof. Mário Vedovello Filho, da Uniararas, com
quem também atuou, “Arnô deixa uma lacuna na Odontolo-
gia. Lamentamos profundamente a sua perda, um excelente pro-
fissional, dedicado professor que honrou a Odontologia e a Orto-
dontia.  Vá em paz meu amigo, que Deus lhe guarde e acompa-
nhe nessa sua trajetória do outro lado".

  Descendente de imigrantes italianos, comerciantes do
ramo alimentício, Eurides Fernandes Bistane, 87 anos, a "Dona
Doca", nasceu em Jardinópolis filha de Pedro Fernandes e Silvé-
ria Loria Belíssimo Fernandes.  Ainda na infância a família veio
morar em Ribeirão Preto, onde foi criada e construiu a sua
história.  Estudou no Colégio Auxiliadora, no modelo semi-
internato concluindo o Normal. Com 18 anos ingressou como
Professora Primária sendo designada para dar aulas na Escola
Rural de Américo de Campos.

Nas férias de julho de 1953, visitando os irmãos no Hotel
Brasil, conheceu o Representante Comercial Jorge Bistane, carioca
do Rio de Janeiro, descendente de imigrantes Libaneses, que havia
perdido toda família, vítimas de febre amarela e estava hospedado
neste Hotel, convalescendo de uma cirurgia.  Foi amor à primeira
vista, seis meses depois estavam casados. Ambos seguiram suas
carreiras profissionais, ela como professora atuando na Escola
Sebastião Fernandes, até se aposentar em 1986.

O casal teve cinco filhos: Mariângela, Jorge, Luciana, Pedro
e Flávio, todos formados, mais tarde a família cresceu com os
genros e noras, os quais lhes deram 9 netos e 6 bisnetos, mais
um que está a caminho.

Foi pelas iniciativas e entusiasmo de Pedro José Bistane
com a Odontologia, seu envolvimento na fundação da Regio-
nal da APCD-Ribeirão que os colegas cirurgiões-dentistas pas-
saram a frequentar as festas e reuniões em sua casa.

"Minha mãe sempre acompanhou os meus estudos, na Facul-
dade e em toda a minha trajetória profissional. Foi uma incenti-
vadora quando participei da fundação da APCD, se entusias-
mava com as nossas conquistas". Foram inúmeras às vezes que
recebeu aquele pequeno grupo de dentistas, depois já bem maior
participando das feijoadas, almoços e jantares inesquecíveis em
sua casa, onde ela preparava pratos deliciosos, frisa ele.

Ela sempre foi preocupada com a educação e com a saúde.
"Cuidou de todos com o mesmo zelo e carinho, tanto que, apesar
das dificuldades financeiras, nenhum de seus filhos precisou ex-
trair dentes e nem mesmo realizar tratamentos endodônticos,
pontua Pedro Bistane".

Sobre sua trajetória Pedro diz: " Dona Doca, minha mãe,
teve uma vida maravilhosa, formou uma bela família, esteve
sempre presente, fez muitos amigos, deixa seu exemplo de vida
para todos nós".

  Seguindo as pegadas do pai, seu maior exemplo, que
era cirurgião-dentista, Amadeu Rodrigues da Silva Jr, se gra-
duou em 1983 na FORP/ USP, onde fez mestrado e doutora-
do, e construiu sua carreira acadêmica. A odontologia, o
ensino e a USP sempre foram suas grandes paixões. Tinha
muito orgulho de sua trajetória na instituição.

Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-fa-
cial pela USP-Ribeirão Preto, doutor em Reabilitação Oral,
professor livre docente da FORP-USP, Fellow of Jaw & Oral
Surgery, Tampa Flórida e Fellow of baylos College, Dalas Texas,
ambos nos USAM, Dr. Amadeu Rodrigues era prof. livre do-
cente da FORP-USP, funcionário público do município,  clini-
cava, além de desenvolver outras atividades profissionais.

Especialista em Câncer, em meados da década de 90 até
2010, desenvolveu a Campanha Preventiva de Câncer Bucal
em Ribeirão Preto. Sob sua coordenação alunos da FORP/
USP realizavam atividades no Campus e na Praça XV.  Além
de fazer e orientar para o autoexame, encaminhava os casos
com diagnósticos positivo para atendimento especializado.

Amadeu teve três filhos, hoje adultos- Ana Luiza, João Pedro
e Henrique. Casou-se em 2006 com Margareth Marinho Eiki Ro-
drigues Silva, com teve uma convivência harmoniosa.  Em 2010,
foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doen-
ça hereditária, que levou seu pai, anos antes. E foi Margareth, seu
amor à primeira vista, a inspiração para o seu livro " Anjo da
minha vida", que esteve ao seu lado o tempo todo desde então.

" Aprendi muito com Amadeu. Durante anos, tivemos lon-
gos papos, todo final de tarde tomando uma cervejinha juntos.
Anos depois, em que estivemos juntos o tempo todo, o diálogo
era só mesmo pelo seu olhar, que eu entendia muito bem. Ama-
deu, a quem amei desde o primeiro olhar, sempre foi uma óti-
ma companhia, transmitia uma energia boa, mesmo silencio-
so, preso ao seu corpo, sinto muito a sua falta, mas o que me
conforta é saber que agora está livre e feliz", diz Margareth.

Para a esposa Margareth assim como para ex-alunos,
colegas de profissão e amigos, Amadeu Rodrigues sempre foi
um guerreiro, disposto a aprender e ensinar, exemplo de
vida. Essa é uma frase dele, lembrada e citada pelo ex-aluno
da FORP/USP, Marcelo Toniello, no Facebook:  "Quem não
sabe o que procura, não reconhece o que encontra". Á Deus
Amadeu Rodrigues, que encontres o que sempre almejou e reco-
nheça a razão de ser de tudo o que viveu!

Arno Rodrigues Ferreira JrAmadeu Rodrigues Silva Jr.Eurides Bistane “Dona Doca”

Exemplos de vida deixados por “Dona Doca’,Exemplos de vida deixados por “Dona Doca’,Exemplos de vida deixados por “Dona Doca’,Exemplos de vida deixados por “Dona Doca’,Exemplos de vida deixados por “Dona Doca’,
Amadeu RAmadeu RAmadeu RAmadeu RAmadeu Rodrigues e Arnô Fodrigues e Arnô Fodrigues e Arnô Fodrigues e Arnô Fodrigues e Arnô Ferrerrerrerrerreiraeiraeiraeiraeira

A história vai se desenrolando, deixando suas marcas
e, em meio a dinâmica da vida, as perdas do que bem mais
precioso: as pessoas que fazem parte de sua construção,
por alguns admirados e respeitados, por outros muito
amados, deixam uma lacuna, jamais preenchida, mas eter-
namente reavivada em nossas memórias. É o caso das
perdas para a família APCD-Ribeirão Preto, em julho de
2020, com o falecimento de três pessoas que fazer parte
de tudo isso.

Dona Doca - Mãe de Pedro BistaneDona Doca - Mãe de Pedro BistaneDona Doca - Mãe de Pedro BistaneDona Doca - Mãe de Pedro BistaneDona Doca - Mãe de Pedro Bistane
A APCD-Ribeirão Preto foi criada a há quase 30 anos,

fundada por um grupo de jovens cirurgiões-dentistas, entusi-
asmados com as muitas realizações da Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas idealizadores da Regional. Quem acom-
panhou de perto as reuniões para traçar diretrizes e metas
foram as mães desses fundadores, sempre acolhendo, sempre
participativas, comungando daquele entusiasmo e se alegrando
com as realizações dos filhos. Foi assim com a mãe dos funda-
dores.

É o caso da sra. Eurides Fernandes Bistane, mãe de Pedro
José Bistane, carinhosamente chamada de "Dona Doca". Esses
fundadores fizeram história e Dr. Pedro Bistane foi um dos
protagonistas e Dona Doca sempre se fez presente, dando seu
incentivo, recebendo os colegas em sua casa em confraterni-
zação, nas festividades da entidade, sempre com seu caracte-
rístico e doce sorriso. Em consequência de um AVC, Dona
Doca se foi em 29 de julho. Na memória da família APCD-RP
fica eternizado o seu peculiar acolhimento, à Deus Dona Doca.

.
Amadeu RAmadeu RAmadeu RAmadeu RAmadeu Rodrigues odrigues odrigues odrigues odrigues  Silva Jr Silva Jr Silva Jr Silva Jr Silva Jr. . . . . - pr- pr- pr- pr- profofofofof. . . . . ddddda USPa USPa USPa USPa USP
O tempo passando, o número de associados aumentan-

do e a história sendo construída e novos associados com
vocação para o trabalho em prol da classe se unindo as dire-
torias que conduziam a Regional.  É o caso de Amadeu Rodri-
gues, que participou de atividades científicas e sociais da
APCD-RP, além de ter sido prof. convidado do curso de Endo-
dontia.

Como prof. da FORP - USP, por muitos anos  junto com
os alunos, pelos quais sempre foi admirado, desenvolveu

com primor anualmente a Campanha de Prevenção do Cân-
cer Bucal.  Amadeu Rodrigues deixou de atuar como clínico e
professor, no que era muito admirado, há alguns anos, ficou
lutando contra o ELA - por mais de 10 anos, e nos deixou no
dia 27 de julho, deixa saudade e uma lacuna na Odontologia.

Arno RArno RArno RArno RArno Rodriguesodriguesodriguesodriguesodrigues F F F F Ferrerrerrerrerreira Jreira Jreira Jreira Jreira Jr. . . . .  - pr - pr - pr - pr - profofofofof. da APCD. da APCD. da APCD. da APCD. da APCD-RP-RP-RP-RP-RP
Mais recentemente, em 2012, o associado Arno Rodri-

gues Ferreira Júnior, ortodontista, que construiu sua carreira
acadêmica com empenho, foi convidado a fazer parte da equi-
pe do prof. Borin Neto, para ministrar o Curso de Especiali-
zação em Ortodontia da APCD-RP. Durante esse período,
com companheirismo e comprometimento, o prof. Arno com-
partilhou seus conhecimentos e experiência com as  três tur-
mas formadas e neste ano esteve reunido com a equipe para
delinear metas para a 4ª turma, que teve início adiado.

Nos últimos anos, o Prof. Arno vinha lutando contra um
câncer, que acabou por levá-lo no dia 13 de julho, tocando
profundamente todos da APCD-RP; realmente uma grande
perda para a Ortodontia.

Profs Raul. Arnô,  Borin Neto e Mário Lania.

Prof. Amadeu Rodrigues, Artur Martini e alunoFORP/USP.

Dona Doca, o filho Pedro e a nora Rosana Bistane (CDs)
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Assim como eles tem vocação para
a Odontologia e são excelentes pro-
fissionais, com o mesmo envolvimen-
to são dedicados pais, apaixonados
por seus filhos. Apreciam acompanhá-
los desde os primeiros passos, curtin-
do o crescimento, as primeiras pala-
vras, o descobrir dos seus gostos pe-
culiares, a personalidade se forman-
do. Alguns com filhos já adultos se
realizam, ainda mais como pais, ao ver
os filhos seguirem seus passos e es-
colhem a Odontologia.

Atualmente, com a Pandemia da
Covid  19, muitas crianças tem con-
vivido mais  com os pais. Em meio as
mudanças de comportamento da fa-
mília, as crianças fazem suas leituras
da nova realidade e embora se adap-
tem com aparente facilidade, não dei-
xam de merecer especial atenção.  Ter
mais tempo para curtir os filhos é, sem
dúvida, algo positivo neste período de
distanciamento social, mas de aproxi-
mação familiar.

O maior desafio de ser pai crian-
ças menores, em tempo de pandemia,
é explicar o que está acontecendo, di-
fícil de entender e aceitar até mesmo
para os adultos.

O cirurgião-dentista JorJorJorJorJorge Lipo-ge Lipo-ge Lipo-ge Lipo-ge Lipo-
raciraciraciraciraci implantodontista, publicou no
facebook "eu pensei em desistir mas
percebi que alguém estava seguindo
meus passos".

 Segundo ele "em tempo de Pande-
mia é preciso se  manter firme para
dar o melhor exemplo para o filho, ten-
tando demonstrar o mínimo de incer-
tezas e preocupações com toda essa "
loucura” e acrescenta “Percebemos cer-
ta ansiedade neles relacionada ao té-
dio e a perda da rotina. Te-
mos que utilizar todos os re-
cursos psicológicos possíveis
para extrair um aprendiza-
do dessa situação, utilizan-
do-a como ferramenta para
construção do caráter de nos-
sos filhos".

Ser pai, hoje e sempre
e em tempo de Pandemia

HOMENAGEM

 Para Hermano BorHermano BorHermano BorHermano BorHermano Borgesgesgesgesges
Magalhães, cMagalhães, cMagalhães, cMagalhães, cMagalhães, cirurgião-den-
tista e endodontista, ser pai
em qualquer época, indepen-
dentemente de qualquer situ-
ação, é um desafio, mas em
tempo de pandemia o desafio
é maior ainda, especialmente
porque as crianças, principal-
mente as menores, não tem
consciência da realidade e dos
cuidados necessários.

Ressalta que, como tudo na vida, esta
pandemia tem seu lado positivo, tem sido
uma grande oportunidade dos pais terem
mais contato com os fi-
lhos, demonstrar o que
realmente tem valor, o
que em tempos normais
não acontecia com fre-
quência.

"Junto dos filhos per-
cebemos o que realmen-
te merece ser valorizado
e que estava um pouco
esquecido como: o tem-
po, a família, o diálo-
go, a educação, as ver-
dadeiras amizades", sa-
lienta Hermano.

 Segundo ele, é pre-
ciso valorizar o que de
fato é importante para o ser humano,
como por exemplo, os profissionais de saú-
de, que  se arriscam em prol da vida de

Hermano Borges Magalhaes, o filho Henrique
e a esposa Zaina.

Para Habib NaderHabib NaderHabib NaderHabib NaderHabib Nader, , , , , cirurgião-dentista
e funcionário público, os ensinamentos e
virtudes que um pai transmite aos seus fi-
lhos, nesta sublime relação, o maior bene-
ficiado, na verdade é o Pai. “No meu caso,
tenho a possibilidade de um aprendizado
que envolve emoções, sentimentos e conhe-
cimentos variados e que, sem dúvida, tem
me tornado um ser humano melhor”, diz.

Segundo ele,“a palavra amor tem vári-
os nuances e uma, das mais belas, se mani-
festa nesta conjunção sagrada, que envolve
tanto fisicamente, como espiritualmente, pai
e filhos.”

   Nader finaliza citando um texto de Vi-
nícius de Moraes, que reflete o sentimento
de paternidade: “Eu, muitas noites me de-
brucei sobre teu berço e verti sobre teu pe-
quenino corpo adormecido, as minhas mais
indefesas lágrimas de amor, e pedi a todas
as divindades que cravassem na minha car-
ne, as farpas feitas para a sua...”

“Eu pensei em desis-
tir mas percebi que
alguém estava se-
guindo meus passos".
Jorge Liporaci

Habib Nader com os filhos Murilo e Yuri Berbare Nader

“Com meus filhos tenho a possibilidade de um
aprendizado que envolve emoções, sentimentos
 e conhecimentos variados e que, sem dúvida,

tem me tornado um Ser Humano melhor".

Habib Nader

“Neste período, nada mais oportuno para
ensinar aos filhos a cultivar as grandes virtu-

des, como a paciência, a tolerância, a solidari-
edade, a generosidade.”

Hermano Borges Magalhães

seus semelhantes.
"Neste período, nada é mais  oportuno

para ensinar aos filhos a cultivar as gran-
des virtudes, como a paciência, a tolerân-
cia, a solidariedade, a generosidade. Ensi-
nar que a pandemia vai passar, mas os re-
ais valores devem estar presentes em todas
as idades, épocas e situações. Ensinar aos
filhos que o mais importante são os conhe-
cimentos que educam para uma formação
moral e ética, para que desenvolvam defe-
sas mentais contra outros vírus tão mortais
como este da atual pandemia", pontua Her-
mano Magalhães.

Jorge  Liporaci e o filho Pedro

e-book
de “Receitas

Especiais” cri-
ado por quem

entende de
alimento

 Alimentação saudável entrou no ra-
dar de todas as famílias com a pandemia do
coronavírus, com a preocupação de incluir
os ingredientes que proporcionem melhor
imunidade e saúde. É uma boa oportuni-
dade para consumir mais frutas, verduras e
legumes que são alimentos essenciais para
uma alimentação equilibrada, pois contém
vitaminas, minerais, fibras e fortalecem o
sistema imunológico.

A PMA Brasil, representante da indús-
tria de FFLV, lança um e-book com 71 re-
ceitas fáceis e nutritivas, especialmente ela-
boradas por 39 empresas associadas. “Ago-
ra, mais do que nunca, é importante con-
sumir frutas, legumes e verduras, o que
pode ajudar a impulsionar o sistema imu-
nológico e promover a saúde geral. Além
disso, muitas frutas e vegetais frescos com-
provaram associação científica com um ou
mais dos cinco sistemas de defesa da saúde
do corpo”, destaca Cathy Burns, CEO da
PMA.

A Doutora em Nutrição, Lara Natacci,
faz a apresentação do e-book ressaltando
que a OMS recomenda ingestão diária de
400g de FLV e no Brasil consome-se so-
mente 150g. “Para aumentarmos a inges-
tão, que tal montar o prato de almoço e de
jantar considerando metade dele preenchi-
do com verduras e legumes, de 3 cores dife-
rentes? Complemente com fontes de carboi-
dratos e proteínas. No café da manhã e lan-
ches intermediários, ou mesmo na sobreme-
sa, inclua as frutas e legumes. Esse e-book é
um passo para estimular a adoção de uma
alimentação saudável”, destaca.

O E-book é para ser divulgado por toda
cadeia, inclusive inspirando equipes de ma-
rketing do varejo em suas campanhas de
comunicação com o consumidor final.

O e-book de “Receitas Especiais Asso-
ciados – criado por quem entende de ali-
mento” da PMA Brasil, pode ser baixado
gratuitamente no site da entidade – https:/
/bit.ly/E-BookReceitas-01

Sobre PMA – Produce Marketing Associa-
tion é uma associação global de produtos agrí-
colas frescos e flores, fundada em 1949, com a
missão de conectar os interesses das cadeias
produtivas de frutas, flores, legumes e verdu-
ras. A entidade conta com 2.900 empresas as-
sociadas, 54.000 compradores e fornecedores,
em 55 países de cinco continentes. No Brasil, a
entidade conta com 96 associados (produto-
res, distribuidores, fornecedores de produtos/
serviços e varejistas).
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ODONTOLOGIA

A energia estará renovada quando do retorno
das atividades da EAP Dr. Raphael Baldacci

Os professores se preparam para atuar executando com rigidez os novos protocolos

Aperfeiçoamento em PAperfeiçoamento em PAperfeiçoamento em PAperfeiçoamento em PAperfeiçoamento em Prótese sobrrótese sobrrótese sobrrótese sobrrótese sobre Implantese Implantese Implantese Implantese Implantes
Consulte sobre vagas remanescentes, postergado para reinicio das atividades

 O Curso de Próteses sobre Implan-
tes,  tendo como coordenador o prof.
Regis Peporini, sempre com turmas lo-
tadas, está montando sua 6ª turma.
Com natureza teórica e clínica o curso
com duração de 10 meses (20 módu-
los) com 80 horas aula, é realizado às
sextas-feiras, quinzenalmente das 14 às
18 horas.

São ministradores os professores
Ronaldo Prof. Ms. Ronaldo Figueiredo de
Oliveira, prof. Prof. Dr. MS. Rafael Silvei-
ra Faeda, Prof. Especialista Flávio Dalto,
Prof.MS Zélio Faeda Prof. Especialista
Regis M. Peporini, além e professores
convidados.

A proposta do Curso, teórico, clíni-
co e Laboratorial é capacitar o cirurgião-
dentista para planejar e executar as pró-
teses sobre implantes, reabilitando o pa-
ciente. E direcionado aos profissionais
alunos que já passaram pela primeira
fase de cirúrgicos implantes. De acordo
com o professor Regis Peporini, o curso
estará focado na execução da prótese
sobre implante, nos vários sistemas de

poldo Mandic- Campinas e coordenador
do curso de Especialização em Implanto-
dontia São Leopoldo Mandic - Campinas.
O Prof. Flávio Dalto é especialista em im-
plantodontia pela Faculdade Integração
Tietê " Fit". Mestre em Ortodontia pela
Faculdade São Leopoldo Mandic- Campi-
nas.

O Prof. Rafael Silveira Faeda é mestre,
doutor e especialista em Periodontia pela
UNESP - Araraquara. Coordenador do
Curso de Especialização em Implante da
APCD Regional de São Carlos. É Profes-
sor do curso de Especialização em Im-

conexão, de forma a dar segurança aos
profissionais.

Segundo o professor Ronaldo Olivei-
ra, a clínica é priorizada, para isso vári-
os casos são triados, dos mais simples
aos mais complexos, seja de próteses uni-
tária ou de diversos elementos, móvel,
fixa ou fixa móvel e prótese total, sem-
pre reabilitando o paciente num todo.

"São priorizadas as horas clínicas,
sempre com o devido respeito aos nossos
alunos e aos nossos pacientes, os reabili-
tando da melhor maneira possível. O
curso dá aos profissionais experiência
clínica para resolver com segurança os
casos de seus pacientes em suas clínicas
e consultórios", pontua o professor Ro-
naldo.

Equipe - O Prof. Regis de Moraes Pe-
porini, coordenador do Curso, é especi-
alista em Implantodontia pela Associa-
ção Paulista de Cirurgiões Dentistas Re-
gional de Ribeirão Preto, com anos de
experiência clínica. O Prof. Ronaldo Fi-
gueiredo de Oliveira é mestre, Especia-
lista em Implantodontia pela São Leo-

Conteúdo do Curso: Conteúdo do Curso: Conteúdo do Curso: Conteúdo do Curso: Conteúdo do Curso: 1.Biomecâ-
nica em prótese sobre implantes. 2.Téc-
nica de reabertura dos implantes; 3.Se-
leção dos componentes protéticos; 4.  
Prótese cimentada X prótese parafusa-
da; 5.Prótese unitária, fixa e overden-
tures; 6.Prótese tipo protocolo superi-
or e inferior; 7.Oclusão e ajuste oclusal
em implantodontia; 8.Planejamento
protético.; 9.Como confeccionar guia
cirúrgico; 10.Confecção de provisórios;
11.Estética em prótese sobre implan-
tes; 12.Perfil de emergência; 13.Hands-
on de componentes protéticos; 14.Téc-
nica de moldagem e 15.Confecção de
modelos com gengiva artificial

Regis Peporini e Ronaldo Oliveira

Em quase três décadas, de investi-
mento na educação continuada a APCD-
Ribeirão Preto, no decorrer deste tem-
po, manteve as atividades, ininterrup-
tamente, até março de 2020. Neste ano,
alguns tiveram início em fevereiro e os
outros, com início em março e abril, a
maioria com turmas lotadas nem che-
gou a começar.

A Grade de cursos da EAP da APCD-
RP sempre foi composta por cursos de
aperfeiçoamento, a maioria com perio-
dicidade de dez meses, com programa e
cronograma a ser desenvolvido ( sema-
nal, quinzenal ou mensal) no decorrer
do ano e outros com carga horária mai-
or, 18, até  30 meses, além dos Cursos
de Especialização, lançados em 2012,
com 36 meses. Em todos os cursos são
priorizadas as atividades clínicas.

“Este é um período atípico, em que
respeitando as determinações das auto-
ridades da saúde, permanecemos em re-
cesso, preservando a saúde e a vida de
todos: professores, alunos e pacientes.
Entretanto, estamos acompanhando as
determinações e novas diretrizes para nos
adequarmos quando do retorno das ati-
vidades. A  Escola de Aperfeiçoamento
Profissional Dr. Raphael Baldacci sem-
pre foi e continuará sendo o coração da
nossa APCD Ribeirão Preto, através dela
e da educação continuada encontramos
a melhor e mais efetiva forma da Regio-
nal cumprir o  seu  papel, valorizando a
Odontologia e ao mesmo tempo, promo-
vendo a saúde bucal da população", des-
taca Dr. Regis Peporini - presidente da

APCD-Ribeirão Preto.
Ressalta ainda que "À Associação,

como entidade de classe, compete pro-
porciona oportunidades de reciclagem
profissional ao associado, para que pos-
sa atualizar seus conhecimentos científi-
cos e tecnológicos, o que é uma constan-
te  na Odontologia, uma ciência em evo-
lução sempre".

Diante disto, embora, ainda com o
retorno das atividades ainda indefinidos,
mas otimistas e acreditando no melhor,
o mais breve possível, todos os prepa-
rativos para o retorno estão sendo fei-
tos.

 Os Cursos de Aperfeiçoamento em
Cirurgia Oral, Cirurgia-Buco Maxilo-Fa-
cial, Endodontia com ênfase em Rotató-
rios e Capacitação em Implantes Osseo-
integrados, Ortodontia e Prótese sobre
Implantes com início na segunda quin-
zena de março e os demais Periodontia e
Reabilitação oral tem início em abril, não
puderam ser iniciados e só começarão
quando as autoridades da Saúde e Edu-
cação determinarem. Portanto, consul-
tem sobre a existência de vagas remanes-
centes.

"A APCD-RP é comprometida e priori-
za a qualidade dos Cursos. Para isso,

nossos professores são extremamente
qualificados e comprometidos com um
ensino de excelência estão se preparan-
do, tanto acompanhando a evolução da
Odontologia, como os desdobramentos
deste período do pandemia, para que
esse retorno ao "novo normal" na EAP
seja um retomada tranquila e com con-
teúdo renovado, colocando o aluno den-
tro do contexto da atualidade" frisa Re-
gis Peporini, recomendando a todos que
se preparem para isso.

Os interessados nos cursos podem
obter informações complementares so-
bre o programa, carga horária, ministra-
dores e dias no site(www.apcdrp.com.br)
ou  pelo fone (16) 99786 8341.

“A  Escola de Aperfeiçoa-
mento Profissional Dr. Ra-
phael Baldacci sempre foi e
continuará sendo o coração
da nossa APCD Ribeirão
Preto, através dela e da edu-
cação continuada encon-
tramos a melhor e mais efe-
tiva forma da Regional cum-
prir o  seu  papel, valorizan-
do a Odontologia e ao mes-
mo tempo, promovendo a
saúde bucal da população

RRRRRegis Pegis Pegis Pegis Pegis Peporinieporinieporinieporinieporini
Foto arquivo:  atividade clinica realizada no Curso de Especialização em

Implantodontia na Clínica da EAP,

Em recesso em tempo de Covid 19

plante da APCD Regional de Ribeirão
Preto e professor do Curso de Pós-Gra-
duação da UNIARA - Araraquara; e o
Prof. Zélio Faeda é mestrando em Im-
plantodontia. Especialista em Endodon-
tia. É Coordenador do Curso de Capa-
citação em Implante da APCD Regional
de Ribeirão Preto. Todos os profs. com
muitos anos de experiência clínica.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E PÓS-GRADUAÇÃO
Av.do Café, 1 080 - Vila Amélia /Ribeirão Preto

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

DENTÍSTICA REABILITADORA ESTÉTICA
Teórico, Laboratorial e Clínico

Ministradores:  Prof. Dr. André Minto e Profa. Graciela Mazzei.
       Realização:  Semanalmente, às terças-feiras, das 18h30 às 21h30 .

Duração: 9 Meses/ 108 horas aula.

ENDODONTIA CLÍNICA
 COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Teorico - clínico

Ministradores: Prof. Dr. José Antonio Brufato Ferraz e equipe.
 Duração:  5 Meses. Realização:  semanalmente, às quartas-feiras.

Horário: 18 às 22h.

ORTODONTIA CORRETIVA FIXA
Teórico, clínico  e Laboratorial

          Ministradores: Prof.  Ms. Antonio José Borin Neto,
Prof.  Me. Raul Antonio Pinto Neto.

Duração: 30 meses. Realização:
 mensalmente, às terças e quartas-feiras. Horário : 8 às 17h.

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores :
   Ministradores: Prof. Ms. Ronaldo F. de Oliveira;

 Prof. Dr.  Rafael Silveira Faeda
Duração: 10 meses. Realização: quinzenalmente, às sextas-feiras.

Horário: 14 às 18h.

REABILITAÇÃO ORAL
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores: Prof. Ronaldo Oliveira,e prof. Gustavo Nogueira.
Duração:  10 meses.  Realização:  quinzenalmente aos sábados,

das  8h às 12 h e das 14 às 18h.

CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL
Teórico-Cirúrgico

Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr.,
profª Me Alice Dias Petri.   Duração: 10 meses. Semanalmente, ás segundas-

feiras. Horário: das 18:00 às 22:00 h.

CIRURGIA ORAL E ANESTESIOLOGIA
Teórico, Laboratorial e Clínico

Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saadi Salomão e equipe.
Duração: 10 meses  Realização:  Semanalmente, às quintas - feiras.

Horário: 18 às 22horas.

IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS
Teórico e cirúrgico

Ministradores:  Prof. Dr. Rafael Silveira Faeda;
Prof. Paulo Nogueira Fracon e equipe.

   Duração: 10 meses: Quinzenalmente, às sextas-feiras.
Horário: 8 às 14 hs.

CURSOS CLÍNICOS

CURSOS CIRÚRGICOS

.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROFISSIONALIZANTE

Credenciados pelo
CONSELHO FEDERAL  DE ODONTOLOGIA

 ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA
MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato Ferraz; , Prof. Dr. Alexandre Bonini,

Prof. Me. Danilo Alessandro Oliveira e Prof. Dr. Alexandre Latuf Najar.
FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quintas e Sextas. DURAÇÃO: 24 meses.

ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO
OROFACIAL

Ministradores:  Prof. Dr Levy Nunes e equipe;
Profa Nicole Bettiol, Profa Dra. Isamara Cavalvanti.

FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.

ESPECIALIZAÇÃO  EM  IMPLANTODONTIA
Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci  e Prof. Dr. Rafael Faeda e equipe.

FREQUÊNCIA:- Mensal. Duração : 24 meses
Motores e Kits serão fornecidos pelo Curso.

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
Ministradores: Prof.  Ms.- Antonio José Borin Neto;

Prof.  Me. Raul Antonio Pinto Neto; Prof.  Me. Mario Lânia de Araújo
e Prof. Me. Arnô Rodrigues Ferreira Junior.
FREQUÊNCIA: Mensal. DURAÇÃO: 36 meses

CURSOS DE IMERSÃOCURSOS DE IMERSÃOCURSOS DE IMERSÃOCURSOS DE IMERSÃOCURSOS DE IMERSÃO

PERIODONTIA COM ÊNFASE EM
REGENERAÇÃO E ESTÉTICA GENGIVAL

 Teórico e cirúrgico.
Ministradores:  Dra. Flávia Adelino Suaid e equipe.

Duração: 10 meses.  Mensal, as sextas-feiras. Horário: 8 as 18hs.

TÉCNICA LIGHTING CONCEPT LN
 PROF. DR. LEVY NUNES

Teórico e clínico,
Ministrador : Prof. Levy Nunes e equipe. Duração de 12 horas/aula,

das 8 às 20 horas. Programa:  Bichectomia ,  BioModelagem do Malar e
 Lipo Enzimática de Papada.

MASTER EM TOXINA BOTULÍNICA FUNCIONAL
E PREENCHIMENTOS OROMANDIBULARES

Ministrador : Prof. Levy Nunes e equipe. Duração de 36 horas.
Realização: 3 dias, das 8 às 20 horas.

HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA ( CFO)
E CAPACITAÇÃO EM BIOFOTÔNICA NA HOF

Teórico, Clínico.
 Formato: Intensivo. Duração: 70 horas/aula. Ministradora: Profa Dra. Rosane

Lizarelli. Programa: procedimentosde Laserterapia na Odontologia, com borda-
gens exigidas pela Normativa do Conselho Federal de Odontologia (CFO).

     Cursos cirúr     Cursos cirúr     Cursos cirúr     Cursos cirúr     Cursos cirúrgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicos
     Cursos de Imersão     Cursos de Imersão     Cursos de Imersão     Cursos de Imersão     Cursos de Imersão

Aperfeiçoamento e Pós-Aperfeiçoamento e Pós-Aperfeiçoamento e Pós-Aperfeiçoamento e Pós-Aperfeiçoamento e Pós-GraduaçãoGraduaçãoGraduaçãoGraduaçãoGraduação
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CIENTÍFICO -
Reabilitação bucal em paciente portadora
de Síndrome de Down - Relato de caso

Hélcio THélcio THélcio THélcio THélcio Tadeu Ribeiadeu Ribeiadeu Ribeiadeu Ribeiadeu Ribeirrrrrooooo11111, P, P, P, P, Paulo aulo aulo aulo aulo BarrBarrBarrBarrBarrererererero o o o o MaMaMaMaMarrrrrques Neques Neques Neques Neques Nettttttttttooooo22222, , , , , AnaAnaAnaAnaAna     CCCCCélia Félia Félia Félia Félia Faaaaarrrrriaiaiaiaia33333, F, F, F, F, Frrrrraaaaannnnncisco Vcisco Vcisco Vcisco Vcisco Veeeeerrrrríssiíssiíssiíssiíssimmmmmo de Melloo de Melloo de Melloo de Melloo de Mello-F-F-F-F-Fiiiii lhlhlhlhlhooooo44444



Ribeirão Preto, Agosto de 2020

DrDrDrDrDr. Artur R. Artur R. Artur R. Artur R. Artur Rocha Martini ocha Martini ocha Martini ocha Martini ocha Martini CRO 43 329CRO 43 329CRO 43 329CRO 43 329CRO 43 329

Cátia Janjácomo Martini Cátia Janjácomo Martini Cátia Janjácomo Martini Cátia Janjácomo Martini Cátia Janjácomo Martini CRO 88 615CRO 88 615CRO 88 615CRO 88 615CRO 88 615

Clínica Geral - EndodontiaClínica Geral - EndodontiaClínica Geral - EndodontiaClínica Geral - EndodontiaClínica Geral - Endodontia

Rua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SPRua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SPRua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SPRua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SPRua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SP
Fone (16) Fone (16) Fone (16) Fone (16) Fone (16) 3628 63303628 63303628 63303628 63303628 6330

Rua DrRua DrRua DrRua DrRua Dr. João P. João P. João P. João P. João Palma Guião, 715alma Guião, 715alma Guião, 715alma Guião, 715alma Guião, 715
Alto da Boa VistaAlto da Boa VistaAlto da Boa VistaAlto da Boa VistaAlto da Boa Vista

Fone 16 Fone 16 Fone 16 Fone 16 Fone 16 3635 63203635 63203635 63203635 63203635 6320

A maior vitrineA maior vitrineA maior vitrineA maior vitrineA maior vitrine
da Odontologia regionalda Odontologia regionalda Odontologia regionalda Odontologia regionalda Odontologia regional

Para anunciar:Para anunciar:Para anunciar:Para anunciar:Para anunciar:

16 16 16 16 16      99135 954099135 954099135 954099135 954099135 9540

Indica. Seja indicado.Indica. Seja indicado.Indica. Seja indicado.Indica. Seja indicado.Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas

 nesta vitrine

Alugo sala/consultórioAlugo sala/consultórioAlugo sala/consultórioAlugo sala/consultórioAlugo sala/consultório
por diapor diapor diapor diapor dia

Quatro dias no mês. Clínica bonita e equi-
pada. Sala toda montada (armários, escriva-

ninha, autoclave, prof, ultrassom, equi-
po,...). R$ 400,00 por mês incluindo condo-
mínio (SECRETÁRIA , luz, água, WIFI, .... )

Centro ou Vila Seixas.Centro ou Vila Seixas.Centro ou Vila Seixas.Centro ou Vila Seixas.Centro ou Vila Seixas.
(16) 99161 9098 Igor(16) 99161 9098 Igor(16) 99161 9098 Igor(16) 99161 9098 Igor(16) 99161 9098 Igor

AlugAlugAlugAlugAlugo consultório mon-o consultório mon-o consultório mon-o consultório mon-o consultório mon-
tado por período ou não,tado por período ou não,tado por período ou não,tado por período ou não,tado por período ou não,
e outra alugo sala livree outra alugo sala livree outra alugo sala livree outra alugo sala livree outra alugo sala livre

 Clínica  localizada na Vila Seixas,  equipada
com consultório, pronto para receber o

profissional de Odontologia.
Outra livre para quem tem o equipamento.

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações
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Especialista e mestre em Endodontia.
Laser em Odontologia. Microscopia

 operatória. Radiologia Digital.

Emanuel Soares de Souza
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Três dicas para
manter a calma e

retomar o controle
da sua vida durante
a crise da covid-19

FIQUE ANTENADO

A palestrante, escritora e especialista em fisiologia
Debora Garcia aponta medidas a serem  adotadas para
não perder o controle e a calma durante as aflições da
pandemia. A pandemia do novo coronavírus não trouxe
apenas uma emergência sanitária de abrangência mundial,
mas colocou à prova nossas instituições, governos e até
mesmo o mercado financeiro e a indústria, que amargam
números ruins, com a redução do PIB e da atividade co-
mercial e industrial, deixando milhões de brasileiros em
maus lençóis, seja por questões de desemprego, lay-off,
redução salarial e outras crises consequentes disto.

No entanto, a palestrante, escritora e especialista em
fisiologia e referência no estudo da meditação, Debora Gar-
cia, aponta medidas que podemos adotar para não perder
o controle das nossas vidas e da nossa calma durante as
aflições da pandemia, mesmo quando as coisas não vão
como esperávamos: “sabemos que a esperança que se
adia adoece o coração.  Estamos falando de sonhos, pla-
nos e até mesmo, infelizmente, vidas que foram inter-
rompidas pela pandemia da covid-19. No entanto, preci-
samos manter a nossa paz e o nosso equilíbrio, embora
não seja fácil, para sairmos desta mais fortes e aplicarmos
as lições aprendidas para superar os novos desafios que
virão.”

Confira três dicas de Debora Garcia para manter a cal-
ma mesmo passando pelo  momento mais delicado da
crise:

1 – Filtre as informações
Saiba escolher criteriosamente àquilo que assiste e ouve,

porque isso é alimento para a sua mente. A qualidade dos
nossos pensamentos é influenciada diretamente por es-
ses alimentos'. Evidente que é importante se manter in-
formado especialmente em uma situação como essas, mas
o excesso pode aumentar o stress e ansiedade, gerando
um medo ainda maior afetando o seu equilíbrio.

2 – Faça pausas estratégicas
 Fazer uma breve pausa para meditar no meio do dia

pode parecer estranho. Mas uma meditação pode te tra-
zer mais energia, acalmar as emoções, reduzir  tensões e
aumentar a clareza de ideias.

A meditação traz inúmeros benefícios comprovados
cientificamente por pesquisadores do Centro Médico Ir-
ving da Universidade de Columbia e do Institute for Pre-
vention Research revelaram que a prática tem muitos be-
nefícios para a saúde geral e o corpo, pois também é ca-
paz de reduzir as chances de se ter um ataque cardíaco e
AVC, reduzir a pressão arterial, as inflamações e fortalecer
a imunidade. Além disso, estimula a concentração, pro-
porciona ferramentas para pensarmos com maior clareza e
melhora no desempenho das funções profissionais e pes-
soais.

3 – Seja gentil consigo mesmo
  Entender que estamos passando por uma situação

delicada, que está gerando tensão em muitas pessoas é
um ótimo gesto de gentileza. Saber que você pode sim ter
várias emoções nesse momento, aprendendo a se acolher
ao invés de se cobrar tanto por uma vida absolutamente
regrada e rígida nessa fase que é passageira.

Adeque seus horários para essa nova realidade, que é
temporária mas exige habilidade para administrar a dinâ-
mica de trabalho, vida pessoal e todos os cuidados para
se prevenir da contaminação, como as rotinas de higieni-
zação que podem também ser fonte de stress.

Máscaras e luvas, da proteção contra a
COVID-19 ao novo impacto ambiental

Desde que a pandemia do novo coronavírus mudou a
nossa forma de viver em sociedade, podemos observar
comportamentos que há pouco seriam impensáveis. As
medidas de proteção para minimizar o contágio pela CO-
VID-19 já fazem parte da rotina de uma parcela significa-
tiva da população. Produtos como o álcool 70%, másca-
ras e luvas de proteção integram a lista de compras em
lares do mundo todo. O aumento no consumo destes
materiais refletiu na quantidade e no tipo de resíduos que
estamos produzindo para adotar tais medidas de seguran-
ça.

A falta da Educação Ambiental e de campanhas para a
sensibilização da sociedade em relação aos resíduos sóli-
dos, cobra mais uma vez o seu preço. É neste cenário de
pandemia que precisamos novamente discutir questões
básicas como o descarte correto de materiais, pois as
mesmas máscaras e luvas que minimizam os riscos de
contágio da doença agora são também descartadas nas
ruas pela população.

Plásticos como o propileno e elastômeros como o lá-
tex fazem parte da composição desses materiais de prote-
ção. Quando descartados, geram impactos ambientais tí-
picos dos plásticos, apresentando inclusive o mesmo tempo
de decomposição que varia entre 300 a 400 anos. Esse
hábito agrava ainda mais a questão da contaminação do
meio ambiente, além de apresentar sérios riscos à saúde
pública. Quando os materiais de proteção chegam em lo-
cais inadequados, como as ruas das cidades, podem cau-
sar vários problemas, dos quais destacaremos três.

O primeiro deles, mais imediato, é a criação de novos
focos de transmissão da doença, considerando o alto po-
der de disseminação do novo coronavírus e a contamina-
ção dos materiais de proteção. O segundo problema está
relacionado à chegada de luvas e máscaras em recursos
hídricos, o que pode afetar a qualidade da água, impactar
nos sistemas de tratamento e, além disso podem ser con-

fundidos com alimentos e ingeridos pelos organis-
mos aquáticos. O terceiro problema do descarte in-
correto está na questão dos microplásticos. Quan-
do materiais como o propileno chegam ao ambiente
iniciam o processo de fragmentação, a primeira etapa da
decomposição. Nesse processo as condições ambientais
resultam na quebra do plástico em micropartículas que
podem se acumular em organismos aquáticos. A preocu-
pação neste caso, reside no fato de que nós seres huma-
nos consumimos organismos aquáticos e há indícios ci-
entíficos de que potencialmente estamos mais susceptí-
veis ao desenvolvimento da obesidade, infertilidade e até
câncer ao ingerir os microplásticos na alimentação.

Considerando esse cenário preocupante, precisamos
mais uma vez falar a respeito da nossa responsabilidade
ao descartar esses materiais. As consequências pela atual
falta de cuidado podem futuramente comprometer a nos-
sa saúde e a qualidade de vida. As melhores formas de
minimizar esses impactos ambientais, para aqueles que
não trabalham em serviços de saúde são a preferência pelas
máscaras de tecido, que podem ser reaproveitadas, e op-
tar pela higienização das mãos ao uso de luvas, pois são
mais adequadas àqueles que necessitam lidar diretamente
com os acometidos pela COVID-19.

Prezado associado APCD-RP
A taxa associativa em agosto volta ao valor nor-

mal: R$58,00.
Em função das consequências da COVID - 19, a

APCD - Ribeirão Preto, a taxa associativa de meses
anteriores foi  num valor mínimo, necessário para man-
ter os compromissos da entidade. Isso para que o as-
sociado  não sofresse a perda do Seguro de Responsa-
bilidade Civil, uma vez que a falta de pagamento deste,
acarreta no cancelamento da cobertura de todo o perí-
odo pago.

Em tempos de instabilidade é importante manter o
seguro em vigor para a proteção e tranquilidade dos
profissionais.

               A Presidência - APCD RP

Comunicado
Taxa associativa

de agosto
R$ 58,00

A APCD e a ABCD em parceria com o Grupo ACE/
CHUBB, uma das principais seguradoras do mundo,
oferece a todos os seus associados o Seguro de Res-
ponsabilidade Civil Profissional, que protege o patri-
mônio do Cirurgião-Dentista em caso de reclamações
de pacientes decorrentes da prestação de seus servi-
ços. Tal proteção ainda garante ao associado os gas-
tos com custos de defesa até a indenização, caso ve-
nha a ser responsabilizado.

Pode ainda usufruir dos seguintes benefícios: des-
contos em serviços e estabelecimentos; Serviços (Vi-
agens e Turismo); Auxílio Funeral no valor total de
R$ 4.325,70 ou com a opção de outros planos e
taxas altamente favorecidas; Seguros (automóvel, con-
sultório, vida, renda protegida e outros, com custos
diferenciados); Farmácia; Esportes; Cultura e Lazer (es-
petáculos, parques e outras possiblidades de diver-
sões); Teatro APCD; APCD Prev e muitos outros.

Descontos exclusivos nos cursos da FAOA - Fa-
culdade de Odontologia da APCD e na APCD-Ribei-
rão Preto tem descontos nos cursos da Regional, aces-
so a palestras, recebe informativo regional, descon-
tos em parceiros conveniados APCD-RP, entre outros
benefícios.

Clube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de Benefícios
da APCDda APCDda APCDda APCDda APCD

AAAAAugusto Lima da Silveira é coorugusto Lima da Silveira é coorugusto Lima da Silveira é coorugusto Lima da Silveira é coorugusto Lima da Silveira é coordenador do Curso Superior Tdenador do Curso Superior Tdenador do Curso Superior Tdenador do Curso Superior Tdenador do Curso Superior Tecnologia em Saneamento Ambiental naecnologia em Saneamento Ambiental naecnologia em Saneamento Ambiental naecnologia em Saneamento Ambiental naecnologia em Saneamento Ambiental na
modalidade a distância do Centro Universitário Internacional Uninter e Doutorando em Ecologia e Conser-modalidade a distância do Centro Universitário Internacional Uninter e Doutorando em Ecologia e Conser-modalidade a distância do Centro Universitário Internacional Uninter e Doutorando em Ecologia e Conser-modalidade a distância do Centro Universitário Internacional Uninter e Doutorando em Ecologia e Conser-modalidade a distância do Centro Universitário Internacional Uninter e Doutorando em Ecologia e Conser-
vação.vação.vação.vação.vação.
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Vamos comemorar a vida aniversariantes
ANIVERSARIANTES

ENTRE ASPASENTRE ASPAS

“Façamos a nossa par-
te, cuidando de cada de-
talhe, para preservar a
nossa saúde e a do nosso
paciente, esse é um ato de
amor, até mesmo um ato
social”

           Nicole Bettiol - Especia-           Nicole Bettiol - Especia-           Nicole Bettiol - Especia-           Nicole Bettiol - Especia-           Nicole Bettiol - Especia-
lista HOFlista HOFlista HOFlista HOFlista HOF

“A Pandemia do CO-
VID-19 deixa um legado
de reflexão, principalmen-
te no ponto da matéria,
do ter, do possuir. Talvez
no futuro tenhamos me-
nos sapatos e mais amor’’’’’’’’’’

           Levy Nunes - Doutor em           Levy Nunes - Doutor em           Levy Nunes - Doutor em           Levy Nunes - Doutor em           Levy Nunes - Doutor em
CirurCirurCirurCirurCirurgia, especialista HOFgia, especialista HOFgia, especialista HOFgia, especialista HOFgia, especialista HOF

“"Com as mudanças no
panorama da saúde te-
mos de trabalhar focados
na prevenção, para isso
estimular novos hábitos.
Isso exige constantes atu-
alizações, empenho e
comprometimento. ”

           Aline Shimizu - Cirugiã-           Aline Shimizu - Cirugiã-           Aline Shimizu - Cirugiã-           Aline Shimizu - Cirugiã-           Aline Shimizu - Cirugiã-
Dentista, pesquisadora.Dentista, pesquisadora.Dentista, pesquisadora.Dentista, pesquisadora.Dentista, pesquisadora.

Consciente da necessidade de alertar
toda a população sobre a importância
da avaliação precoce do desenvolvimen-
to dentário e facial das crianças, iniciou-
se neste mês a campanha Julho Laran-
ja, que conta com o apoio do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP).

A introdução da criança ao cirurgião-
dentista deve acontecer desde o seu nas-
cimento pois, mesmo que não haja o
desenvolvimento visível dos dentes, a
postura de amamentação e os hábitos
de sucção e alimentação do bebê po-
dem causar problemas no desenvolvi-
mento dentário da criança, resultando
na má oclusão.

Dentre os principais problemas cau-
sadores da má oclusão em crianças es-
tão: forma errada de engolir (deglutição
atípica), chupar o dedo e chupeta, de-
feitos na formação dos dentes (hipopla-
sia), perdas dentárias precoce, retenção
prolongada, respiração bucal, falta de
espaço para a erupção normal dos den-
tes, cáries, freio labial e lingual mal po-
sicionados, entre outros.

Má Má Má Má Má OclusãoOclusãoOclusãoOclusãoOclusão
A má oclusão dentária é um desali-

nhamento ou um mau encaixe entre as
arcadas e pode levar à alteração de uma
ou todas estas funções orais, além de
apresentar reflexos variados tanto nas
diversas funções do aparelho estoma-
tognático quanto na aparência e auto-
estima dos indivíduos afetados. "Quan-
do se perde a oportunidade de tratar des-
de a infância este problema, pode-se
apresentar elevada complexidade tera-

pêutica e instabilidade. Por isso, é impor-
tante que os pais redobrem os cuidados
odontológicos durante o crescimento e
principalmente a troca de dentes, quan-
do se devem iniciar as consultas ao orto-
dontista", alerta a presidente da Câmara
Técnica de Ortodontia do Conselho Regi-
onal de Odontologia de São Paulo
(CROSP), Luciana Iwamoto. As consul-
tas devem acontecer semestralmente, po-
rém cada paciente deve ser acompanha-
do individualmente, dependendo do grau
de complexidade de cada caso.

Outros sintomas comuns da má oclu-
são são dores de cabeça ou pescoço, li-
mitação de abertura bucal, mau hálito,
sono agitado, baba excessiva, ronco du-
rante o sono, déficit de atenção, postura
corporal incorreta, dificuldades na masti-
gação e na fala, que pode ser percebido
ainda na infância e tratado com uso de
aparelhos. "Quando se tem um bom po-
sicionamento tanto da mandíbula como
da maxila os fonemas podem ser repro-
duzidos com facilidade, se houver mal po-
sicionamento torna-se muito difícil a nor-

A  ortodontia preventiva pode evitar muitos
problemas na fase adulta

CROSP - ORIENTE SEU PACIENTE

malização fonética", conta a especia-
lista.

É importante lembrar que o suces-
so dos tratamentos odontológicos na
infância exige um trabalho constante e
conjunto entre o cirurgião-dentista, a
criança e os pais, que devem manter a
criança motivada, orientando e acom-
panhando diariamente os cuidados da
saúde bucal fora do consultório.

Sobre o CRO-SPSobre o CRO-SPSobre o CRO-SPSobre o CRO-SPSobre o CRO-SP
O Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP) é uma autarquia federal
dotada de personalidade jurídica e de direito
público com a finalidade de fiscalizar e su-
pervisionar a ética profissional em todo o Es-
tado de São Paulo, cabendo-lhe zelar pelo
perfeito desempenho ético da Odontologia e
pelo prestígio e bom conceito da profissão e
dos que a exercem legalmente. Hoje, o
CROSP conta com mais de 145 mil profissio-
nais inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas,
técnicos em prótese dentária, técnicos em
Saúde Bucal, auxiliares em Saúde Bucal e au-
xiliares em Prótese Dentária. Mais informa-
ções: www.crosp.org.br

Iniciada mês passado a campanha Julho Laranja, que conta com o apoio do CROSP.
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Haydee Ribeirão Preto
Rua Cavalheiro Torquato
Rizzi, 1260 - Jardim Iraja

fone (16) 3621 3244

Reinaldo Oliveira
(16) 99961 2470
reinaldo@haydee.com.br

 A qualidade HAYDEE faz a diferença em todos
os projetos personalizados, funcionais, ergono-

mia e beleza.  Praticidade e economia.

SORRIR SÓ FAZ BEM!
Parabéns aos profissionais que tornam os sorrisos

 mais belos! Feliz Dia do Dentista !

 

Luciane
16 99176 3858

                    Confeccionamos
Estofados

Todas as marcas
 à base troca.

Atacado e varejo

Estofamentos
em Couro.

Estofados odontológicos
em Poliuretano expandido,
revestido em PVCron
Laminado sem costuras.

Tel/fax: (16) 3626 2582
Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br
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