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Jornada de Estética 
supera versões anteriores
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Aspectos como a excelente organização, credibilidade da ABO na promoção de eventos 
científicos desse porte, programação científica voltada para inovação, presença de reno-
mados conferencistas de nível nacional e internacional, localização, logística e instalações 
compatíveis, foram apontados pelos participantes como a razão do sucesso da 9ª Jornada de 
Estética promovida pela ABO/PE, nos dias 21 e 22 de agosto, no Mercure Recife  Mar Hotel.
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Com os pés no chão e as vistas 
voltadas para o horizonte, temos 
enfrentado os constantes desa-
fi os do dia a dia da ABO/PE. E o 
resultado dessa postura, aliada à 
responsabilidade e à ousadia, tem 
garantido expressivos ganhos.

A rigor, tal desempenho vem 
se refl etindo nas diversas áreas de 
atividades tanto do ponto de vista 
interno quanto em caráter institucional. Assim, vale citar com 
entusiasmo a 9ª Jornada de Estética, cujo sucesso está aqui re-
gistrado em depoimentos e imagens do acontecimento. 

Do mesmo modo ressaltar o trabalho contínuo que vem 
sendo executado pela professora Cátia Guerra e equipe com 
vistas ao 23º Copeo, em março do próximo ano, mas que nos 
permite antever que será coroado de pleno êxito.

Aliás, por falar em sucesso, é interessante lembrar que a clas-
se odontológica pernambucana tem dado mostras de sua ca-
pacidade realizadora. Além da nossa Jornada, assistimos o XVII 
Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco, o 25º 
Congresso de Odontopediatria, com mais de 870 participantes 
e em seguida a 2ª Jornada Pernambucana de Medicina e Odon-
tologia Legal, eventos que retratam a dinâmica que vivencia-
mos neste momento. 

Lembramos ainda outro aspecto relevante para os que fazem 
a Odontologia por aqui. Em 28 de julho a ABO/PE completou 
93 anos de atividades. E para falar um pouco da vida desta res-
peitável senhora, reunimos interessantes depoimentos de três 
ícones de nossa história: José Roberto de Melo, Lenival Guedes 
da Silveira e Elayne Cavalcanti Soares. Por oportuno, restaura-
mos o busto de Tiradentes, patrono da classe, existente desde 
quando a sede da Associação era na Avenida João de Barros, 
há muito esquecido, vítima do corre-corre de nosso cotidiano.

Concluímos este recado com uma novidade. Encontra-se à 
disposição o espaço multifuncional, cujas instalações estão apro-
priadas para receber eventos científi cos, associativos e sociais.

Fraternalmente,

Alexandre Martins Rizuto
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Após a nona edição da Jornada de Estética, que 
aconteceu  em agosto próximo passado, a ABO/PE 
centraliza as atenções para o 23º Congresso Per-
nambucano de Odontologia - Copeo, programado 
para o período de 10 a 12 de março de 2016, sob 
a presidência da professora Dra. Cátia Guerra.

Segundo a presidente, as comissões e os 
coordenadores dos eventos paralelos ao Con-
gresso estão trabalhando com todo o empenho 
e entusiasmo, construindo uma grade científi ca 
cuidadosamente selecionada e uma organização 
que mantenha o conhecido padrão de excelên-
cia dos eventos promovidos pela ABO/PE, veja o 
site www.copeo.com.br.

“O tema do Congresso será ‘Novas tecnolo-
gias: perspectivas, desafi os e inclusão’, trazen-
do aspectos inovadores de natureza tecnológica 
e benefícios sociais que esses avanços poderão 
proporcionar. Será um espaço para atualização e 
integração multidisciplinar”, explicou. 

“Para nós um fator fundamental é a valorização 

do profi ssional e o Copeo será um espaço para se 
compartilhar e se manter em sintonia com o que 
está acontecendo com a Odontologia no Brasil e 
no mundo, além de proporcionar a possibilidade 
de bons negócios com os parceiros da indústria, 
comércio e prestação de serviços. Uma das ino-
vações do Congresso será o passaporte científi co, 
a um custo bastante acessível, onde as pessoas 
poderão frequentar tudo que o evento oferecerá 
sem pagar nada a mais para isso”, concluiu.

De olho no Copeo

ABO/PE presente no 22º CIORJ

O presidente da ABO/ PE Alexandre Rizuto, ao 
lado do secretário geral João Batista Lemos, partici-
param da vigésima segunda edição do Congresso 
Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro, no 
período de 15 a 18 de julho deste ano. O Congres-
so, que é realizado há 40 anos, a cada dois anos, pela 
ABO-RJ é considerado o maior encontro científi co 
de Odontologia no Brasil, com cerca de 800 ho-
ras de atividades científi cas, voltadas para estudantes 
e profi ssionais, ofereceu uma ampla e diversifi cada 
programação com 500 conferencistas que ocupa-

ram 25 auditórios do Riocentro, na Barra da Tijuca. 
A exposição e venda de produtos odontológicos, 

considerada a segunda maior do País, ocupando uma 
área de 25 mil metros quadrados, contou também 
com expositores do exterior. “Não obstante o inte-
resse que a feira desperta entre nós, notamos que o 
volume de negócios refl etiu a crise econômica que 
atravessamos no mo-
mento”, comentou 
Alexandre Rizuto. Na 
foto ao lado, o presi-
dente da ABO/PE e 
o Capitão-de-Fragata 
Antônio Ubaldo Ven-
tura Neves da Cos-
ta, cirurgião-dentista 
e secretário geral da 
Academia Brasileira 
de Odontologia Mili-
tar (ABOMI) .
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EAP matricula apenas 
alunos graduados

O Conselho Regional de 
Odontologia de Pernambu-
co  tem mostrado através de 
suas mídias, uma campanha 
esclarecedora sobre o artigo 
282, do Código Penal Bra-
sileiro, que considera crime 
o exercício da profissão de 
dentista, médico e farma-
cêutico, sem autorização le-
gal. Tal impedimento reflete 
nos programas de educação 

continuada no âmbito da Odontologia. Desse modo, a 
Escola de Aperfeiçoamento Profissional da ABO/PE, em 
consonância com o que rege o Código Penal, abriga em 
seu Regimento Interno, no artigo 13, o seguinte disposi-
tivo: “É vedada a participação de acadêmicos nos cursos 
com atividades clínicas, que são frequentados exclusiva-
mente por profissionais”.

A diretora da Escola, Angela Vieira da Cunha, mencio-
na ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
e se refere também à consolidação das normas para pro-
cedimentos nos conselhos de Odontologia, Resolução 
63\2005 do Conselho Federal de Odontologia, artigos 
162 e 163 que determinam: “O artigo 162 diz que ‘se-
rão considerados pelo Conselho Federal de Odontologia, 
como formadores de especialistas, os cursos ministrados 
por: a)   instituição de educação superior devidamente cre-
denciada pelo MEC; b) entidade representativa da classe 
registrada no CFO; c) Escola de Saúde Pública, que man-
tenha cursos para cirurgiões-dentistas; e, d) órgão oficial 
da área de Saúde Pública e das Forças Armadas’,” sobre o 
Art.163, acrescentou: “Entende-se por curso de especia-
lização ou programa de residência, para efeito de registro 
e inscrição, aquele destinado exclusivamente ao cirurgião-
-dentista inscrito em Conselho Regional de Odontologia e 
que atenda ao disposto nas normas do Conselho Federal 
de Odontologia e do MEC”, concluiu.

Odontopediatria promove congresso
brasileiro em Pernambuco

O 25º Congresso Brasileiro de Odontopedia-
tria, promovido pela sociedade pernambucana da 
especialidade, sob a presidência de Geraldo Bos-
co Lindoso Couto e a coordenação científica das 
professoras Kátia Botelho e Consuelo Alencar, foi 
realizado na presença de 870 participantes, entre 
os dias 19 a 21 de agosto, no Enotel Resort e SPA 
- Porto de Galinhas. Sob a titulação de “Conceitos 
Atuais da Odontopediatria” o congresso reuniu 40 
palestrantes que, ao lado de profissionais de saúde, 
discutiram alternativas minimamente invasivas nos 
tratamentos, a cárie na infância sob o olhar da polí-
tica nacional da saúde bucal e a orientação alimen-
tar na infância, entre outros temas. Além das con-
ferências, os congressistas apresentaram pesquisas 
ou casos clínicos – em painéis. 

Em depoimento à imprensa, o presidente do Con-
gresso e presidente da Associação Pernambucana de 
Odontopediatria,  professor Geraldo Bosco afirmou: 
“É importante para a longevidade do indivíduo tratar 
a saúde bucal desde a infância. Os novos conceitos 

que vamos debater são fundamentais para que os 
profissionais da área possam atuar na saúde global do 
cidadão”. Presente ao evento, o presidente da ABO/
PE, Alexandre Rizuto falou da atual dinâmica de Per-
nambuco em realizações desse porte. “A Odontolo-
gia de nosso Estado vive um clima de festa”, avaliou. 
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Uma plateia atenta e participativa lotou o Auditório Ma-
nuel Bandeira, do Mercure Recife Mar Hotel, durante a reali-
zação da 9ª Jornada de Estética da ABO/PE, nos dias 21 e 22 
de agosto. O presidente da entidade, Alexandre Rizuto apre-
sentou os votos de boas-vindas aos participantes e em segui-
da falou da atual dinâmica da Odontologia em Pernambuco. 
“Vivenciamos um clima de festa. Há dois dias estivemos em 
Porto de Galinhas, quando da abertura do Congresso Bra-
sileiro de Odontopediatria e verificamos a presença de cer-
ca de 850 cirurgiões-dentistas que prestigiaram o encontro. 
Hoje, estamos diante de um público que nos dá a certeza que 
teremos também um grande evento. Mais adiante, no início 
de setembro, vamos assistir à 2ª Jornada Pernambucana de 
Medicina e Odontologia Legal, no Centro de Convenções. 
Esta série de atividades científicas revalida, sobretudo, a garra 
e a determinação dos que fazem a Odontologia em nosso 
Estado. Aproveitamos para destacar o trabalho dos profes-
sores Veridiano Almeida, Ricardo Pereira e equipe, além do 
nosso corpo funcional que veste a camisa da ABO/PE, a pre-
sença da indústria e do comércio de produtos odontológicos 
que habitualmente nos honra com a sua participação. Finali-
zando desejamos a todos uma excelente jornada”, concluiu.

Para o presidente da Jornada, professor Veridiano Almei-
da, havia um leve receio quanto à presença de público, “afi-
nal vivemos em tempos difíceis, o que naturalmente nos traz 
certa insegurança: as empresas repensam seus investimentos 
e as pessoas contêm os gastos, contudo, praticamente lota-
mos o auditório, o que nos deixou muito satisfeitos”, revelou. 

Ele acrescentou que a disposição da equipe, o bom pla-
nejamento foram fundamentais para que fosse alcançado um 
crescimento de público da ordem de 20% em relação ao 
mesmo evento realizado em 2013. “A começar pela escolha 
do local, o hotel é de ótimo nível, bem localizado, de fácil 
acesso, perto da praia e com experiência comprovada na 
realização desse tipo de encontro. Montamos um progra-
ma científico atraente e convidamos um time de palestrantes 
de alto nível, sem falar do apoio institucional da ABO, marca 
de credibilidade e tradição nos programas de educação con-
tinuada aqui em Pernambuco. Portanto, estamos todos de 
parabéns”, finalizou.

Outro componente da equipe, o professor Ricardo Pe-
reira, falou com entusiasmo: “Vivenciamos um dos maiores 
eventos do ano em Pernambuco. Trouxemos o que existe 
de mais atual na área odontológica em nível internacional. 
Observo como um grande momento para a atualização e 
ganho científico para os participantes e satisfação para os or-
ganizadores”, comentou.

O sucesso
da Jornada

O sucesso da Jornada
Para o professor Adilson Torreão, a grade científica foi 

o grande diferencial da Jornada, “considerando o enfoque 
dado às novas tecnologias”. Disse ainda que, do ponto de 
vista dos participantes foi extremamente positivo, “haja vista a 
qualificação do grupo de conferencistas, sem dúvida um dos 
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melhores do País”. 
Alexandre Rizuto avaliou como aspecto positivo a pre-

sença do que chamou de “caras novas”. Segundo ele, são 
provavelmente profissionais no início de carreira em busca 
de novos conceitos e práticas. “O que nos deixa a certeza de 
acreditar nas novas gerações de cirurgiões-dentistas”, previu.

Sequência das palestras - De acordo com a programação 
científica a sequência foi cumprida rigorosamente. Apresen-
tado pelo doutor Renato de Vasconcelos Alves, o professor 
Sérgio de Siqueira Júnior (SP), ministrou a palestra inaugural 
sob o título “Potencializando resultados estéticos através de 
manobras periodontais e perimplantares”.

O professor Adilson Torreão apresentou o segundo pa-
lestrante, Dario Adolfi (SP), que enfocou o tema “Possibili-
dades reabilitadoras com o sistema CAD/CAM – uma abor-
dagem laboratorial”. Adolfi salientou que dentre os aspectos 
inovadores usados no seu cotidiano profissional considera o 
mais expressivo o Sistema CAD e CAM. “Ele permite a pre-
visibilidade e praticidade na execução”.

Na sequência do programa, Ricardo Pereira apresentou 
o professor Celso Orth (RS) que enfocou o tema “Gestão 
em Odontologia”.

Apresentada pela professora Regina Menezes e proferida 
por Marcelo Kyrilos e Marcelo Moreira (SP), “Transforman-
do sorrisos artesanalmente com Odontologia multidisciplinar 
minimamente invasiva”, foi a última palestra do primeiro dia.

No sábado 22, aconteceram as palestras “Bases conceituais 
para Odontologia Restauradora Estética”, pelo professor Má-
rio Góes (SP), e “Restauração dentoalveolar imediata, biolo-
gia e técnica”, com José Carlos Martins Rosa (RS), “A arte de 
transformar sorrisos com previsibilidade e simplicidade”, por 
Marcelo de Carvalho Chain (SC), e “Restauração cerâmicas 
– detalhes que fazem a diferença” por Vitor Clavijo (RJ), apre-
sentados respectivamente  pelos professores Rodivan Braz, 
Ricardo Nogueira, Carmeluce Barbosa e  Adilson Torreão.  

Patrocinadores minimizam a crise - Marco Aurélio, da 
Ivoclar Vivadent, por exemplo, explicou: “Como empresa 
da área industrial, procuramos aproveitar a adversidade para 
investir nos nossos produtos e essa Jornada é ótima opor-
tunidade, especialmente para divulgar nossos lançamentos”.

A representante da Dental Sorriso e Gnatus, Cecília Be-
zerra de Melo, revelou as razões do apoio à Jornada. “Sem-
pre vimos o marketing como investimento e não custo. A 
crise não tem atingido tanto os nossos negócios, mesmo 
porque o cirurgião-dentista considera importante a manu-
tenção e renovação dos seus materiais e equipamentos. Por 
acreditar na dinâmica desse segmento, apoiamos os eventos 
da ABO/PE desde 2004”, detalhou.

Rose Marie Rodrigues, do Laboratório Júlio, mostrou a 
mesma disposição: “Viemos com o objetivo de fortalecer 
nossa imagem junto aos cirurgiões-dentistas, se a gente se 
esconder é pior. Existe crise, sim, mas vamos trabalhar para 
vencê-la”.

A representante da Geistlich, Silvia Ferrari mostrou oti-
mismo: “Investir em tempos difíceis significa que esta talvez 
seja a melhor hora. Está difícil para todos, mas quem não 
avança fica para trás”, afirmou.   
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Depoimentos - O ABO Notícias ouviu cirurgiões-den-
tistas durante a Jornada e a maioria creditou o sucesso do 
evento à credibilidade da instituição, organização, grade cien-
tífica com novas temáticas, à presença de renomados pales-
trantes, instalações e localização do hotel. 

Geraldino Cavalcante Silva, que atua no Recife disse que 
foi motivado pela possibilidade de obter novos conheci-
mentos, de ver o que existe de mais moderno na prática 
da Odontologia. “Especialmente para servir de suporte ao 
nosso planejamento e estudo de casos”. Citou ainda a cre-
dibilidade dos profissionais e o nível dos cursos promovidos 
pela ABO, “atestados por toda classe odontológica”. 

Rodrigo Alves Ribeiro, que atua em Campina Grande 
(PB) revelou que veio em busca de novos conhecimentos. 
“Esta Jornada reúne um expressivo grupo de professores de 
renome nacional e internacional”, e acrescentou: “A iniciativa 
partindo da ABO é garantia de sucesso”. Quanto à logísti-
ca e instalações disse: “Ótimas, compatíveis com o porte do 
evento”, ressaltou.

Atuando na cidade do Crato (CE), Rodrigo Pinto, veio 
motivado por já ter estudado na Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional da ABO/PE e conhecer a competência dos pro-
fessores da casa (citou Veridiano Almeida e Ricardo Pereira). 
“Esta Jornada reúne os temas e professores de maior desta-
que na Odontologia hoje”, afirmou.

Marco Antônio Gomes, que trabalha em Petrolina (PE) fa-
lou que conteúdo científico e o ótimo conceito das jornadas 
anteriores, além da temática e o currículo dos palestrantes, 
contribuíram para sua participação. “O conteúdo científico 
contemplou até a área de gestão em Odontologia com o 
renomado professor Celso Orth”. Outro aspecto positivo 
para Gomes foi a Jornada acontecer no hotel. “Aqui temos 
conforto e um ganho em mobilidade, pois não precisamos 
nos deslocar”, justificou.

A cirurgiã-dentista Rosângela Bione atua em Orocó (PE), 
ela disse que sua motivação vem da necessidade de se man-
ter atualizada. “Já participei de outros eventos desse porte 
e sei quanto é importante para a nossa profissão. Veridiano 
Almeida foi meu professor, o que já garante o nível da Jor-
nada”. Quanto ao conteúdo programático revelou: “O que 
mais me atraiu foi o tema do professor Marcelo Carvalho 
Chain, ‘A arte de transformar sorrisos com previsibilidade e 
simplicidade’, prática que se identifica com o meu trabalho”.

Andressa Frossard veio de VilaVelha (ES). “Meu objetivo 
inicial foi fazer um link com o mercado do Recife, pois talvez 
venha morar aqui”. Sobre a programação científica frisou: 
“Gostei das palestras sobre gestão no cotidiano do dentista, 
com o professor Celso Orth e a apresentação dos dois Mar-
celos (Kyrillos e Moreira), sobre a Odontologia minimamen-
te invasiva. De fato valeu a pena ter vindo”, assegurou. 

Lúcia Azevedo, que atua em Caruaru (PE), já foi presidente 
da ABO e diretora de Escola de Aperfeiçoamento Profissional 
naquela cidade. Ela apontou como razão número um do êxito 
da Jornada à credibilidade da ABO/PE. “É uma instituição tradi-
cionalmente conhecida pela seriedade do seu trabalho, sólida 
e respeitada pela classe. Contudo é interessante ressaltar o ní-
vel dos palestrantes e o programa de palestras”, concluiu.

Mário Góes apresentado por Rodivan Braz

Carmeluce apresentou  Marcelo Chain

Martins da Rosa com Ricardo Nogueira

Clavijo concluiu a jornada
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ABO/PE 93 anos
dedicados à Odontologia

Lenival Guedes da Silveira conta que participou de vá-
rios momentos da vida da SCDP-AB0/PE. “Desde os anos 
de 1970 acompanho o destino da entidade, época em que 
a sede era na Avenida João de Barros, 694. Fui da comissão 
científica do congresso de 1972, realizado no IEP, ali no Parque 
13 de Maio. A partir de então participei de uma série de even-
tos desse tipo, inclusive, em outras comissões e aí já se vão 45 
anos de história”.  

Acrescentou que foi eleito para compor o Conselho Cien-
tífico várias vezes, durante as gestões de Jarbas Cardoso Júnior, 
Ranilson Amorim, Breno Mello e Ivan Brondi. “Eleito ao mes-
mo tempo das diretorias, o conselho é o órgão programador 
das atividades científicas da Sociedade”, definiu.

Lenival considera que a ABO/PE desenvolve duas ações da 
maior importância: “A qualificação dos profissionais da Odon-
tologia e a assistência prestada à população. Em ambas, a enti-
dade, sempre buscou chegar ao nível de excelência, assumin-
do inclusive o papel do governo”, asseverou.  

“O futuro da Sociedade se confunde com o futuro da 
Odontologia em Pernambuco, desde que mantidos os objeti-
vos que lhe deram grande credibilidade”, previu. Lenival disse 
também que um indicativo do prestígio da SCDP-ABO/PE é o 
quadro de associados. “Observe que a expressiva quantidade 
de sócios da instituição é espontânea, enquanto a dos conse-
lhos é obrigatória”, concluiu. 

Ao completar 93 anos de atividades dedicadas à Odontologia, em 28 de julho último, a Sociedade dos Cirurgiões Dentistas 
de Pernambuco (SCDP) – Associação Brasileira de Odontologia – seção Pernambuco (ABO/PE), guarda a convicção de sua 
importância e a consciência de continuar crescendo dentro dos parâmetros aos quais se propõe. Desse modo, a diretoria da 
instituição reservou este espaço para ouvir três importantes personalidades que fizeram parte de sua trajetória.

José Roberto Melo outro personagem da história da 
Odontologia em Pernambuco, professor da Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco, desde a primeira turma, falou 
de sua participação na vida da SCDP-ABO/PE. 

“Comecei a frequentar a Sociedade no começo da minha 
vida profissional, no início dos anos da década de 1950, época 
em que a sede ainda era num sobrado na Rua da Imperatriz”, 
lembrou.  Ele recordou também uma espécie de resistência 
local quando do surgimento da ABO Nacional. “Eles queriam 
que nós mudássemos a sigla de SCDP para ABO, não aceita-
mos e reagimos, em represália até nos impediam de votar nas 
eleições do Conselho Nacional”.

José Roberto revelou que já participou efetivamente da So-
ciedade. “Trabalhei nos dois primeiros congressos, ambos re-
alizados em Garanhuns, em 1953 e 1955, que naquela época 
reuniu mais ou menos uns duzentos participantes”, estimou. 
“Depois, passei a colaborar com mais ênfase na gestão de Edrí-
zio Pinto, quando ocupei o cargo de vice-presidente”.

 Fazendo uma retrospectiva, contou que depois da Rua da 
Imperatriz, a sede da Sociedade ocupou espaços cedidos na 
antiga FOP, que naquele tempo funcionava na Rua do Hos-
pício, nos arredores do Parque 13 de Maio. “Ainda na gestão 
de Edrízio, foi comprada a casa da Avenida João de Barros, ele 
tinha um dinheiro guardado, mas tivemos que completar com 
uma quantia que eu tinha guardado para publicar os anais do 
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congresso de Garanhuns”, revelou. 
Perguntado por um fato curioso, José Roberto lembrou 

dois: “Nos anos de 1950, a gente estava precisando de dinhei-
ro para ir ao Congresso do Rio Grande do Sul, pensamos em 
pedir dinheiro ao Ministério, mas era a época da construção 
de Brasília e os cofres do governo estavam fechados. Foi quan-
do surgiu a ideia de pedir ao presidente JK para o nosso grupo 
conhecer a nova capital. Deu certo, ele mandou o avião, nos 
deu hospedagem, conhecemos as obras do palácio e de lá, 
dois dias depois, no mesmo avião seguimos para Porto Ale-
gre”, concluiu.  

Conhecido pela sua eloquência, José Roberto foi eleito para 
ocupar a vaga de orador oficial da Sociedade, com a morte do 
professor Nelson Melo. Pouco depois morreria o professor 
Carlos Marinho, com serviços prestados à entidade, cujo veló-
rio aconteceu no Curso de Odontologia, que funcionava ane-
xo à Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, hoje 
UFPE.  “O diretor da SCDP, Edrízio Pinto, andava brigado com 
o diretor da Faculdade, Antônio Figueira. Assim, boataram que 
a Sociedade ficaria de fora da cerimônia fúnebre. Mesmo as-
sim, fui ao velório sob a ‘proteção’ de Gerson Barbalho, Alfre-
do Gaspar e outros colegas para cumprir o ofício de orador. 
A Faculdade vivia um clima de ‘guerra’, e quando eu ia falar 
mandaram fechar o caixão, fato que não aconteceu porque 
Pacifer Sampaio intercedeu: segurou a tampa e anunciou que 
o morto teria as homenagens da Sociedade. Fiz o discurso de 
improviso mais agoniado da minha vida. Pouco tempo depois, 
fui relator da reforma dos estatutos da Sociedade. Na oportu-
nidade, achei que o cargo de orador oficial estava obsoleto e 
o extingui”, concluiu.

Elayne Cavalcanti Soares iniciou sua militância na Sociedade 
dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco, logo depois da for-
matura, pelos idos de 1957. Ela conta que nesses 58 anos de 
sócia da SCDP, teve intensa participação em diversos momen-
tos. “Quando ingressei na Sociedade, a sede era na Avenida 
João de Barros. Assim, posso dizer que fui de gandula a Pelé: 
diretora social, promovendo os encontros de aniversários e as 
festas institucionais, tesoureira, secretária geral, fiz parte da co-
missão social de congressos, fui presidente de congresso, vice-
-presidente e presidente da instituição”, e completa: “Houve 
uma época que eu era tão dedicada à Sociedade que mamãe 
dizia: você parece que não tem mais casa, por que não leva a 
sua cama pra lá”? lembrou.

Puxando pela memória, ela contou que na época que assu-
miu a presidência, a SCDP tinha no máximo 250 ou 300 asso-
ciados, “foi um trabalho duro. Mais tarde ajudei a incrementar 

a Escola de Aperfeiçoamento Profissional Clélio de Lima (ho-
menagem a um grande professor da Faculdade de Odonto-
logia de Pernambuco), na gestão de Wolmer Ferreira e um 
dos primeiros cursos foi de Periodontia, sob a coordenação da 
professora Estela Gusmão. Havia apenas seis consultórios, mas  
a SCDP hoje é uma verdadeira empresa”, avaliou. 

Perguntada sobre o que considera ter sido os fatos deter-
minantes para o crescimento da Sociedade, Elayne revelou: 
“Primeiro a credibilidade junto à classe, inclusive fora de Per-
nambuco. Sempre tivemos representantes presentes nas ativi-
dades em nível nacional, fui a primeira secretária da ABO Na-
cional durante oito anos, hoje, Alexandre Rizuto é presidente 
do Conselho Deliberativo, órgão que congrega as ABOs do 
País e estabelece suas ações institucionais”, revelou.

Ainda sobre os fatores que contribuíram para o crescimen-
to da SCDP-ABO/PE, creditou à compra da casa de Apipucos 
e do terreno ao lado, onde funciona o estacionamento. “A casa 
foi na época que o presidente era Roberto Santos e o terre-
no na gestão de Fernando Tavares. A partir daí, a Sociedade 
deu um salto no seu crescimento. Outro fato que consolidou 
o crescimento foi na gestão de Geraldo Vasconcelos, o con-
siderável aumento da quantidade de cursos oferecidos, bem 
como o sucesso obtido na realização de cada Congresso Per-
nambucano de Odontologia”, enumerou. 

Mesmo sem a participação efetiva de outras épocas, Elay-
ne comparece a todos os eventos promovidos pela ABO/
PE. “Em paralelo frequento um encontro mensal com dez 
colegas, cada vez num restaurante diferente. É quando con-
versamos de um tudo, só não vale falar mal dos maridos”, 
concluiu sorrindo.

Fones: (81) 3213.2195 | 9959.0715 | 9975.4970
proposta@propostacorretora.com.br
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Sob o tema “A inovação científica em busca da ex-
celência”, a XVII versão do Congresso de Odontolo-
gia do Vale do São Francisco Petrolina e II Congresso 
Internacional do Vale do São Francisco, realizados em 
Petrolina entre os dias 23 e 25 de julho último, foi ofi-
cialmente aberto na presença de autoridades, o pre-
feito Júlio Lóssio e a secretária de Saúde Lúcia Giesta, 
de representantes da classe odontológica em nível es-
tadual, os presidentes da ABO/PE, Alexandre Rizuto, 
dos conselhos regionais de Odontologia de Pernam-
buco, Alfredo Gaspar e da Bahia, Antônio Galvão e 
de personalidades da Odontologia local, o presidente 
da ABO-Petrolina César Durando e a presidente do 
Congresso Izabel Cristina Freitas.

Além de uma bem elaborada programação cientí-

Petrolina promove
congresso em alto nível

fica, o encontro foi marcado por homenagens pres-
tadas a destacadas personalidades da Odontologia 
regional. Os cirurgiões-dentistas Marcelo José Soares, 
João Paulo Lócio e Alba Nascimento foram agraciados 
com a Medalha Senador Nilo Coelho, e o presidente 
da ABO/PE Alexandre Rizuto recebeu o título de só-
cio benemérito da ABO-Petrolina.

De acordo com Izabel Freitas, o congresso contem-
plou outros profissionais da Odontologia: “Abrimos 
espaços na programação para os auxiliares de saúde 
bucal e os protéticos”. Ela destacou ainda o conteúdo 
e conferencistas presentes ao encontro. “Reunimos 
renomados professores de prestígio nacional e inter-
nacional, para trazer o que existe de mais atual em 
inovação de procedimentos e produtos”, afirmou. A 
presidente disse ainda que o evento recebeu elogios 
relativos às questões ligadas ao receptivo, organização 
e dinâmica dos eventos paralelos.

Ícone restaurado
O busto de Tiradentes, patrono dos cirurgi-

ões-dentistas no Brasil, que faz parte do acervo 
da Associação desde o período que a sede era na 
Avenida João de Barros, foi completamente recu-
perado pelo restaurador Davi Torres. De acordo 
com o secretário geral João Batista Lemos, a enti-
dade resgata uma dívida com a sua própria histó-
ria. “Creio que esse foi um passo dado em direção 
à preservação do nosso patrimônio. O objetivo é 
dar sequência ao trabalho em todo o patrimônio 
da ABO, inclusive na imagem de Nossa Senhora 
das Graças, doada por uma paciente, que se en-
contra no jardim do nosso prédio", prometeu.

Antes Depois
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SBDE concede títulos a
 dentistas pernambucanos

Em solenidade realizada na noite de 25 de 
setembro último, no auditório da ABO/PE, o 
presidente da Sociedade Brasileira de Dentistas 
Escritores, Rubens Azevedo, deu posse a Maria 
das Neves Correia que teve como madrinha a 
filha Tereza Cristina Correia, e concedeu o tí-
tulo de Membro Honorário a Angela Vieira da 
Cunha e Alexandre Martins Rizuto, que tiveram 
como padrinhos o professor José Dilson Vas-
concelos de Menezes e  a senhora Maria do Ro-
sário Rizuto, respectivamente.

Na ocasião foi festivamente comemorada a 
passagem dos 15 anos de atividades da instituição.

Na função de mestre de cerimônias, o ex-pre-
sidente da ABO/PE, Fernando Tavares passou a 
palavra ao presidente Alexandre Rizuto que, em 
seu discurso ressaltou a passagem dos 93 anos 
da ABO/PE, cujo quadro docente abriga 30 pro-
fessores mestres e doutores, 200 alunos em seus 
cursos de aperfeiçoamento e especialização, bem 
como citou as conquistas de sua gestão.

Em seguida o presidente de honra da SBDE, 
escritor José Roberto de Melo, fez um breve re-
trospecto histórico da Sociedade que, segundo 
ele, teve o embrião da existência em Pernam-
buco. Agradeceu a presença dos membros de 
outros Estados, saudou os presidentes Rogério  
Zimmermann, do Conselho Regional de Odon-
tologia (CRO-PE) e Ailton Coelho de Ataíde 
Filho, do Sindicato dos Odontologistas no Es-
tado de PE (Soepe). “Pernambuco tem o maior 
número de dentistas escritores da Sociedade”, 

quantificou, e em seguida fez referência ao in-
gresso dos novos membros empossados na so-
lenidade. “Só fala bem quem fala pouco”, e em 
tom bem humorado concluiu suas palavras.

Na sequência, o mestre de cerimônias leu 
mensagem enviada por Mauro Cruz, vice-presi-
dente da SBDE, na qual faz referências elogiosas 
a José Roberto de Melo e à tradição cultural do 
Recife, além de mensagens dos dentistas Nel-
son Loretto  e Lucy Dalva Lopes, de Pernambu-
co e de São Paulo, respectivamente. 

No momento final da solenidade, o presidente 
Rubens Azevedo falou do “humanismo” presente 
na vida da SBDE, ressaltou que o Recife possui 
o maior número de participantes da Sociedade, 
daí a sua escolha para a realização da festa, regis-
trando a presença de representantes de outros 
Estados e finalizou lembrando um trecho da carta 
do apóstolo Paulo aos coríntios.
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Eles fazem as Clínicas
Considerado um dos setores mais importantes da ABO/PE o serviço de Clínicas Odontológicas reúne, ao mesmo tempo, 
os interesses dos professores, alunos e os anseios dos pacientes. Para destacar o trabalho de apoio ao atendimento, um 
dos segmentos das clínicas, este informativo conversa com os auxiliares, técnica de Saúde Bucal e o coordenador da área.

Flávio Costa é o 
gestor do serviço. Ad-
ministrador, ele possui 
o curso técnico em 
Marketing e veio para 
ABO/PE em 2007, 
a convite do então 
presidente Fernando 
Tavares. “Iniciei traba-
lhando aqui nas clínicas 

e apoiando a área administrativa com ênfase à gestão 
do patrimônio”, lembrou. “O ambiente de trabalho é 
muito bom, temos segurança, já passamos por treina-
mentos e o clima é de harmonia entre gestores e co-
mandados”, comentou.

Lucila Rocha 
cumpriu o curso 
de ASB na Odon-
tocape. Iniciou a 
carreira na Den-
talmed, onde tra-
balhou por quatro 
anos. “Depois fui 
para Ortoclin, lá passei cinco anos e mais 
tarde trabalhei um ano na Odontocape”, 
lembrou. Na ABO/PE desde janeiro últi-
mo, disse que aqui vive uma experiência 
diferente. “Até então não havia trabalhado 
no sistema de curso, que tem mais ênfase 
para os procedimentos de apoio e organi-
zação,” concluiu.

Adriana Rodrigues técnica 
de Saúde Bucal atua nas clí-
nicas há três anos. “Vim por 
indicação de uma colega que 
trabalhava aqui”. Ela possui o 
curso para ASB do Hospital 
Militar do Recife, trabalhou 
no Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) de Camaragibe, e em seguida 
veio para a ABO. “Aqui o ambiente é muito bom. No 
ano passado concluí o curso de TSB e a empresa re-
conheceu o título em minha carteira profissional”, afir-
mou. Como projeto de vida pretende fazer o curso de 
Odontologia. 

Eliane Barros da Silva é a 
mais nova da equipe. “Entrei 
em abril deste ano”. Possui o 
curso de ASB, realizado no 
CEPRO e inconcluso o cur-
so de TSB. “Mas vou reto-
mar os estudos”, promete. 
Eliane veio para ABO/PE por 
indicação da Dra. Ana Maria Barros. “Apresentei meu 
currículo e fui classificada. Gosto muito do trabalho aqui, 
o ambiente é ótimo, me sinto segura e feliz, até já fui 
elogiada”, revelou. Antes da ABO/PE ela conta que fez 
de tudo um pouco. “Fui frentista em posto de gasolina, 
vendedora das Lojas Americanas e trabalhei num escri-
tório de advocacia”, lembrou sorrindo.

Antônio Sérgio 
Godoy da Silva é 
auxiliar de Saúde 
Bucal. Veio para a 
ABO movido pelo 
sentimento de so-
lidariedade. “Após 
30 anos de serviço 
na Aeronáutica me 
aposentei. Um dia ouvi uma música de Raul Seixas 
que dizia ‘Não vou ficar esperando a morte che-
gar’, aí fui ser voluntário da Defesa Civil durante as 
enchentes da Mata Sul. Lá conheci a Dra. Nisdei 
Duarte que me incentivou a fazer o curso de ASB 
daqui da ABO. Conclui o curso e fui trabalhar no 
programa Brasil Sorridente em cidades do inte-
rior. Depois, em 2013, vim pra cá por indicação 
da Dra. Simone Padilha”, narrou. Antônio acres-
centa que o ambiente de trabalho até emociona. 
“É gratificante ver a evolução dos novos dentistas, 
a satisfação dos professores e a felicidade dos pa-
cientes após o tratamento”, definiu.
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Espaço pronto para receber eventos

Já se encontram à disposição as instalações do Espaço Multifuncional da ABO/PE. São 550 metros quadrados destina-
dos à celebração de eventos acadêmicos e sociais, equipado com palco, banheiros, copa, cozinha e um amplo estacio-
namento interno com capacidade para 80 automóveis.

•Integração - A integração entre as ABOs em Pernambuco é um 
dos objetivos da gestão de Alexandre Rizuto. "Estamos em busca de 
traçar estratégias de ação que contemplem os anseios da classe odon-
tológica em todas as regiões do Estado, conferindo o necessário apoio 
às iniciativas de cada regional". Disse o presidente revalidando os pro-
pósitos da sua administração.

Na foto, aspecto da reunião de Rizuto com o secretário geral João 
Batista Lemos e o presidente da Regional Petrolina, César Durando. Na 
pauta, visita de Durando às obras em execução da sede da ABO/PE, 
celebração de parceria na realização de cursos e, especialmente, planos 
para o 23º Copeo, dentre outros assuntos. 

•ABO/PE presente – O presidente Alexandre Rizuto e a di-
retora da Escola de Aperfeiçoamento Profissional, Angela Vieira 
da Cunha, marcaram presença no IV Fórum Pernambucano de 
Odontologia em Ambiente Hospitalar e UTI, no Mercure Reci-
fe Mar Hotel, em 29 de agosto último. O evento, inserido no 
IX Congresso Pernambucano de Medicina Intensiva, enfocou “A 
importância do cirurgião-dentista na UTI” visando promover uma 
maior integração entre este profissional e os demais membros das 
equipes multidisciplinares. Na foto, da esquerda para direita, os ci-
rurgiões-dentistas  Lúcia Santos, Ully Cavalcanti, Felipe Bravo, An-
gela Vieira da Cunha, Alexandre Rizuto e Antônio Carlos Moura.

  

Agenda
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Destaque Odontológico
O destaque odontológico des-

ta edição é professor Luiz Garcia da 
Silva. Natural de Jurema, Agreste de 
Pernambuco. 

Formação acadêmica - Gradua-
do na Faculdade de Odontologia de 
Caruaru - ASCES, possui vários cur-
sos de pós-graduação dentre os quais 
Mestrado em Ortodontia e Ortopedia 
Facial, pela Faculdade de Odontologia 
de Bauru – USP, defendendo tese e 
alcançando a nota máxima (distinção 
e louvor). É especialista em Ortope-
dia Funcional dos Maxilares, com título 

concedido pelo CFO. Participou de 
inúmeros cursos teórico-prático de Alexander; aparelhos ortodônticos esté-
ticos e transparentes, tais quais, Invisaligner; Clear Aligner; Essix Clear Alig-
ner; Sistema Ertty de Distalização; Minimplante e mini placa de ancoragem 
esquelética; arcos segmentados dos professores Burstone; Ravindra Nanda; 
Tatsuko e Mauricio Sakima; Mácio Almeida e Leopoldino Capelozza. Partici-
pou com sucesso dos cursos teórico-práticos em autoligados do professor 
Damon e, Bioprogressiva com o professor Ricketts. Assimilou com grande 
aproveitamento dos conceitos ortopédicos faciais ministrados pelos profes-
sores Frankel, Bimbler, Clamot, Balter e Kurt Faltim Júnior.

Ação docente - Professor regente da disciplina de Ortodontia e Ortopedia 
Facial da Faculdade de Odontologia da ASCES, desde 1973, é coordenador do 
Curso de Especialização em Ortodontia e Ortopedia da ABO/PE, durante 15 
anos, tendo formado mais de 50 ortodontistas-especialistas. Ministrou vários 
módulos de Ortodontia a convite de outros cursos de especialização no Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia e no Paraná. Tornou-se profes-
sor docente do Mestrado de Ortodontia e Ortopedia Facial da Faculdade de 
Odontologia da Universidade do Panamá, onde ministrou vários módulos no 
biênio 2001/2002, a convite do professor Luiz Baters. Atualmente faz parte do 

Corpo Docente de Especialização do 
Codonto, em Caruaru. 

Publicações e outras participações 
-  Sócio e fundador da ABOR Na-
cional, foi presidente e é sócio  da 
ABOR-PE. Representou Pernambu-
co no IX Congresso Internacional da 
ABOR, em Natal, quando proferiu 
conferência e escreveu o sexto ca-
pítulo do primeiro livro científi co da 
entidade, versando sobre tratamen-
to e cura das más oclusões severas. 
Publicou artigos científi cos nas revis-
tas Dental Press e Ortodontia, da 
SPO (SP). Mediador, conferencista e 
docente em congressos no Brasil e 
no exterior, promoveu também en-
contros acadêmicos e associativos.

Prêmios e títulos - Cidadão de 
Caruaru concedido pela Câmara de 
Vereadores e Governo Municipal, 
em 1983. Medalha de Honra ao 
Mérito Profi ssional José Rodrigues de 
Jesus (fundador de Caruaru), confe-
rido pela Câmara de Vereadores e 
Governo Municipal; Medalha Álvaro 
Lins de Honra ao Mérito por servi-
ços prestados à causa da Justiça e do 
Direito, concedida pela OAB-PE. É 
membro e ex-presidente da Acade-
mia Caruaruense de Cultura, Ciên-
cias e Letras, e sócio da Sociedade 
Brasileira de Dentistas Escritores.

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO
 PROFISSIONAL

Cursos de 

Especialização
Aperfeiçoamento e

Qual é a profi ssão mais antiga do mundo?
Se você lembrou-se do ditado popular e pensou na 

prostituição, errou. Um esqueleto encontrado em 1988 
nas Dolomitas Venezianas — cadeia de montanhas ao 
norte da Itália — traz uma surpreendente revelação: na 
Idade da Pedra os homens já cuidavam de seus dentes.

O esqueleto em questão revela o mais antigo “trata-
mento” dentário de que se tem notícia, feito há 14 mil 
anos, no período Paleolítico. A “operação” mostra um bu-
raco tampado no terceiro molar inferior de um homem. 
Houve inclusive a utilização de ferramentas afi adas para 
realizar o “procedimento”.

 “A descoberta nos ensina que desde o fi nal do Paleolí-
tico, o homem já estava ciente da natureza prejudicial que 

tem uma cavidade de dente infectada. A partir disso, eles 
sabiam da necessidade de intervir nesse problema com 
ferramentas para remover a infecção”, explica Stefano Be-
nazzi, coordenador da pesquisa.

Os pesquisadores apontam também que a utilização 
desse tipo de prática pode ter evoluído a ponto de che-
gar à atual escovação de dentes. Segundo eles, pode ser 
que essa operação rudimentar tenha sido a precursora da 
utilização de galhos e ossos para remover resíduos de ali-
mentos entre os dentes, mantendo a higiene oral — e 
chegando, fi nalmente, às escovas de dente atuais. Texto 
obtido no site Yahoo. Coordenador da pesquisa: Stefano 
Benazzi, University of Bologna, Faculty Member.
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Informações:
Escola de Aperfeiçoamento Profissional da SCDP-ABO/PE

Rua Dois Irmãos 165 – Apipucos - Recife - PE - CEP: 52071-440
Fones: (81) 3442.8141 / (81) 3269.5576 - Fax: 3267.2748

E-mail: eapscdp@abo-pe.org Site: www.abo-pe.org

ABO conhecida e reconhecida  
nacionalmente.


