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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ODONTOLOGIA

SEÇÃO PERNAMBUCO

A P O I O

R E A L I Z A Ç Ã O

Em conclusão as obras 
do Espaço Multifuncional

 As obras do Espaço Multifuncional seguem ritmo acelerado. No momento em fase  de assentamento do piso. Criado para 
abrigar eventos sociais e acadêmicos, já apelidado de “Arena ABO”, o espaço tem a conclusão das obras prevista para este ano.

22o Copeo 2014 supera expectativas

Sucesso absoluto de público, mais de 6.500 participantes entre congressistas, 
expositores e visitantes, com vasta agenda científica e negócios, o Congresso Per-
nambucano de Odontologia, realizado de 3 a 6 de abril, inovou com a criação das 
arenas (foto) e vitrines científicas. O evento contou com o apoio da Empetur.

Assembleia Nacional

Em Florianópolis, em 6 de setembro,  das 9h às 18h, houve 
a Assembleia Geral Ordinária da ABO Nacional, cujo presidente 
é Alexandre Rizuto.
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Passadas as atividades relativas à realização do 
22º Congresso Pernambucano de Odontologia (Copeo 
2014), que obteve expressivos resultados do ponto 
de vista de organização e da programação científi-
ca, com destaque para as atuações do presidente do 
encontro professor Cláudio Heliomar, do presidente 
da Comissão Científica professor Fábio Souza, sem 
falar do extraordinário resultado conseguido pela 
exposição e comercialização de produtos odontoló-
gicos. No quesito agradecimentos, registramos o apoio recebido do Governo do 
Estado, através da Setur e Empetur. Seria injusto, também, omitir o desempenho 
do pessoal da ABO-PE, preparado para realizar qualquer evento desse porte. 

Mas voltemos às vistas para o cotidiano da ABO. Chamamos a atenção do as-
sociado para o cumprimento de ações anunciadas na versão anterior deste jornal, 
dentre os quais a compra, através de tomada de preços, de novos equipamentos 
periféricos requalificando laboratório e clínicas, viabilizando mais tecnologia ao 
aprendizado dos alunos, que passam a contar com mais segurança para a reali-
zação do atendimento aos pacientes, com a aquisição e instalação de um grupo 
gerador de 150 KVA, em pleno funcionamento. 

Na área interna procedemos à reforma do auditório e inauguramos nova sala 
de espera para as clínicas. Na área externa da sede, reformamos a cantina, inves-
timos na iluminação do pátio. 

Sequenciamos as obras do nosso futuro Espaço Multifuncional, concebido para 
realização de eventos sociais e acadêmicos, com aproximadamente 550 metros qua-
drados, dois banheiros e palco, cuja conclusão está prevista ainda para este ano.

No âmbito administrativo, em reunião de diretoria, foi aprovada a criação 
do Departamento de Esportes, que tem por objetivo a presença de um cirurgião-
-dentista em grandes eventos esportivos. A decisão foi inspirada na existência do 
órgão em outras regionais, caso de Minas Gerais, e à participação do professor da 
UPE Antonio Salgado, que abordou o tema durante o Copeo, com grande sucesso.

Outra ação administrativa relevante refere-se à capacitação de recursos humanos, 
iniciativa da ABO junto aos funcionários, com a participação do professor Nélson Lore-
to, cujo intuito, entre outros, foi trazer maior motivação ao quadro de pessoal.

Em nível nacional, participamos da Assembleia Geral Ordinária da ABO Nacio-
nal, durante o 5º Meeting Internacional de Implantodontia, de quatro a seis de 
setembro em Santa Catarina. Ali, entre outras informações, a de que 80% dos CDs 
especialistas do Brasil têm formação nas ABOs.

Concluindo, gostaríamos de registrar que, durante o Copeo, nosso nome foi 
escolhido por unanimidade para a presidência da Assembleia Geral, antigo Conse-
lho Deliberativo Nacional, órgão de assessoria e supervisão do Conselho Executivo 
Nacional.

Assim, seguimos a frente da ABO-PE com a certeza de estarmos construindo 
um futuro melhor para a entidade.  

RECADO DO PRESIDENTE

Alexandre Martins Rizuto
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Vice-tesoureira: Ana Maria Carvalho Pessoa de Barros 
e Silva 

Conselho Fiscal 

Titulares 
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PRESIDENTE: Humberto Vieira Sobreira
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PRESIDENTE: Maria Lúcia Parente de Andrade
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Escola de 

Profi ssional (EAP)
Aperfeiçoamento

CURSOS OFERECIDOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Aperfeiçoamento em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial:
David Moraes de Oliveira (doutor), Igor Batista Camargo (mestre). 

Especialização em Ortodontia:
Luiz Garcia (mestre).

Demais cursos oferecidos

Aperfeiçoamento em Prótese Parcial Removível e Prótese Total Monomaxilar:
Francisco Veridiano Almeida (especialista), Ricardo de Oliveira Pereira (especialista).

Aperfeiçoamento em Prótese Parcial Fixa:
Francisco Veridiano Almeida (especialista), Ricardo de Oliveira Pereira (especialista).

Aperfeiçoamento em Implantodontia:
Gilberto Ramos de Souza Júnior (especialista), Carlos Roberto Braga Dias (especialista), Iremar Correia de Souza Filho (especialista).

Curso para a Prática da Analgesia Relativa ou Sedação Consciente com Óxido Nitroso:
Geraldo Bosco Lindoso Couto (doutor). 

Especialização em Odontopediatria:
Geraldo Bosco Lindoso Couto (doutor). 

Especialização em Periodontia:
Renato de Vasconcelos Alves (doutor).

Especialização em Prótese Dentária:
Sandra Lúcia Dantas de Moraes (doutora).

Curso de Auxiliar em Saúde Bucal:
Kátia Maria Guerra Botelho (doutora).

Aperfeiçoamento em Prótese Sobre Implante:
Iremar Correia de Souza Filho (especialista).

Especialização em Implantodontia  Turma 1:
David Moraes de Oliveira (doutor).

Especialização em Implantodontia 2:
Tatiana Irla Tavares Nunes Rêgo Pinheiro (mestre).

Especialização em Endodontia:
Gerhilde Callou Sampaio (doutora).
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Cumpridas metas de gestão
Mais conforto para os pacientes

Visando propiciar maior conforto aos pacientes, a ABO adquiriu novas 
cadeiras, do tipo longarina, para a sala de recepção das clínicas (foto). 
Cada grupo de longarina possui entre três e quatro acentos, permitindo a 
acomodação de 27 pacientes. 

Gerador mantém suprimento de 
energia 

O equipamento, da marca Stemac, com 150 KVA de potência, foi ins-
talado na área externa da ABO, devidamente guarnecido com grade de 
proteção. O gerador funciona com chave de reversão acoplada e entra em 
operação em casos de queda no fornecimento de energia elétrica e aciona 
cem por cento do sistema em apenas seis segundos. 

O Espaço Multifuncional, para a realização de eventos sociais e aca-
dêmicos, com 550 metros quadrados de área, dois banheiros e palco, será 
concluído ainda este ano. No momento a obra entrou na fase de assenta-
mento do piso (compactação da camada de barro, pó de pedra, colocação 
da malha de ferro, juntas de dilatação e polimento). Na área externa foi 
reformada a cantina, com nova coberta e pintura. Concluída a iluminação 
do pátio, com a implantação de sete postes de concreto e nove luminárias.

 Auditório

É interessante lembrar ainda a reforma do auditório, que ganhou novo 
forro, parede de projeção revestida com cerâmica e gesso. 

Futuros eventos
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Dia Mundial do Dentista
O presidente e diretoria da ABO-PE, registraram com alegria a 

passagem do Dia Mundial do Cirurgião-Dentista, em três de outubro, 
ao tempo que parabenizam a toda classe que cuida com dedicação 
e esmero da saúde bucal de milhões de pessoas em todo o mundo. 
Parabenizou também a sociedade por contar sempre com esse pro-
fissional pronto a amenizar suas dores, tratar preventivamente das 

doenças e oferecer a manutenção necessária  ao equilíbrio da saúde 
das pessoas, lembrando dente é como gente, precisa de cuidados, e 
que a saúde começa pela boca. 

Dia Mundial do Dentista surgiu após a criação do primeiro curso 
para odontólogos, em 1840, em Baltimore, nos Estados Unidos. No Bra-
sil, o dia é dedicado à classe dois cirurgiões-dentistas é 25 de outubro.

Eleições 2014

Caros associados, diante dos resultados das eleições deste ano, a ABO-PE parabeniza  os candidatos eleitos a cargos proporcionais que 
contribuíram para a Odontologia pernambucana. Nas fotos, da esquerda para a direita, aparecem para a Assembleia Legislativa: Aluisio 
Lessa, Francismar Pontes e Waldemar Borges. Para a Câmara Federal: Tadeu Alencar.
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Relações humanas
no trabalho

Com as vistas voltadas para a capacitação dos colaboradores, a diretoria da 
ABO promoveu treinamento intensivo, de conteúdo focado nas relações humanas 
no trabalho, ministrado pelo professor Nelson Loretto, para 14 participantes, das 
oito às dezessete horas, em 14 de agosto. 

A colaboradora Gláucia da Cunha Pereira, auxiliar administrativa lotada na 
Secretaria da SCDP-ABO, achou interessante a dinâmica de grupo. “No primeiro 
momento a gente aprendeu a olhar melhor para o próximo, em nossa convivência 
diária e depois entender que é possível mudar, inovar, a partir da nossa própria 
atitude”, comentou. 

Flávio Costa, gerente da  ABO, elogiou o conteúdo motivacional do treinamen-
to. “É uma atividade que estimula à cooperação, o trabalho em equipe, contempla 
o lado humano e que poderia se tornar periódico aqui na empresa”, asseverou.

Prestigiou o treinamento o presidente Alexandre Rizuto e o secretário geral 
João Batista Ribeiro Lemos.  

Fones: (81) 3213.2195 | 9959.0715 | 9975.4970
proposta@propostacorretora.com.br

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
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Cerca de 6.500 pessoas participaram do evento que teve nas arenas cien-
tíficas uma das grandes novidades, espaço criado para maior interação com 
os palestrantes, que abordaram temas relevantes e atuais. 

Os pô steres digitais trouxeram uma exposiç ã o de trabalhos nos 
â mbitos clí nico e cientí fico disponibilizados de forma que o congressista 
pode selecionar e visualizar o trabalho de seu interesse e tirar dú vidas com 
o pró prio apresentador (acadê micos ou profissionais). Durante o evento, 
os trabalhos apresentados na vitrine científica concorreram à premiação 
oferecida pela Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqo).

“Foi uma maratona científica com mais de 650 horas/aula ministra-
das por cerca de 200 professores vindos de todo o Brasil e do exterior”, 
comentou o presidente da ABO Alexandre Rizuto. A organização do evento 
também se esmerou na programação social atividades paralelas, com mo-
mentos de happy our, que contou com a apresentação de bandas e  chope 
para distrair. 

O Copeo na visão do professor  Cláudio Heliomar –Em entrevista ao 
ABO-PE Notícias, o presidente do Congresso falou sobre o sucesso de pú-
blico no evento, inclusive com o acréscimo no número de participantes 
de outras regiões. “O perfil e a fanpage nas redes sociais viabilizou a di-
vulgação global, bem como as visitas presenciais realizadas pelo Brasil, 
oficializando o convite para participação do Copeo, além da divulgação em 
congressos nacionais e internacionais”.

 Sobre os aspectos ligados à organização, conteúdo científico e ativi-
dades culturais, comentou. “De fato, o congresso superou as expectati-
vas com a ampla participação dos congressistas em toda a programação, 
aprimorando o conhecimento e construindo uma nova prática clínica”. E 
comentou sobre as novidades dessa edição. “Além das vitrines científicas e 
dos pôsteres digitais, os módulos de especialidade, tivemos as arenas cien-
tíficas que ofereceram interatividade entre palestrantes e congressistas, 
algumas até com sistema eletrônico de votação”.

Falando sobre a expansão dos negócios, acrescentou: “A feira teve livre 
acesso a novos produtos e tecnologias, viabilizando o fechamento de grandes 
negócios”. Heliomar disse também que houve considerável procura de parte 
dos expositores. “Empresas de grande porte participaram do evento, bem 
como o apoio do CRO-PE,UFPE, UPE, Facepe e Governo do Estado, através da 
Setur e Empetur”,  lembrou. 

O presidente destacou ainda que a oferta de cursos atendeu à demanda dos 

participantes. “Os congressistas tiveram oportunidade de se atualizar com grandes 
nomes da Odontologia nacional e internacional”, concluiu. 

Para o presidente da Comissão Científica do 22º  Copeo, Fábio Souza,  a 

Copeo 2014
supera expectativasO 22º Congresso Pernambucano de Odontolo-

gia, realizado de 3 a 6 de abril, trouxe inovações, 
tecnologia, excelentes negócios e a atualização 

clínico científica aos participantes.
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produção científica dessa versão extrapolou as expectativas em relação a tra-
balhos inscritos. “Foram 1.028 trabalhos selecionados, em todas as especialida-
des odontológicas e áreas afins, considerada a maior quantidade de trabalhos 
inscritos da história do Congresso. E os trabalhos apresentados refletiram os 
avanços tecnológicos e experiências provenientes de instituições de ensino de 
todo o Brasil. Além disso, os melhores trabalhos de pesquisa, tanto na categoria 
acadêmico quanto profissional, tiveram a sua inscrição automática na 31ª Reu-
nião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica”.

Em relação ao nível de qualidade, classificou os trabalhos como de 
alto nível de elaboração, uma vez que foi definido um calendário para sua 
construção e envio. “Isso porque os pôsteres foram em formato eletrônico, 
o que possibilitou ao congressista ter acesso a qualquer trabalho inscrito, 
em qualquer momento do evento, conforme a sua área de interesse. Estes 
trabalhos apresentavam-se em telas de LED interativas. Foi uma experi-
ência inovadora e bem-sucedida. Uma prova do alto nível de produção 
científica residiu no fato da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica 
reconhecer os melhores trabalhos com inscrição automática em sua reu-
nião anual”.

A quantidade de trabalhos produzidos mostrou equilíbrio entre as 
fontes acadêmicas e as práticas do dia a dia profissional e que dentre as 
alternativas de exposição, as mais usadas foram os pôsteres digitais, que 
obtiveram maior número de adesões.

Perguntado sobre os temas que reuniram mais interesse dos profissio-
nais e estudantes durante o evento, citou os novos procedimentos relacio-
nados à estética. “Esses despertaram maior interesse, bem como os que 
caracterizaram o aspecto multiprofissional, no qual a Odontologia está 

inserida. E uma proposta muito interessante foi a arena, espaço criado 
para os debates sobre temas polêmicos e divergentes, troca de experiências 
ao melhor estilo talk show”.

Ele acrescentou que as conferências mais procuradas foram: Técnicas e 
tendências clínicas para Odontologia estética, Rafael Calixto (SP), Marcelo 
Alves (SP) e Paulo Quagliatto (MG), Os usos da boca e os exercícios das 
sexualidades Renata Mota (CE), A fluoreatação da água de abastecimento 
público:uma política de saúde, Jaime Cury (SP), Fábio Sampaio (PB), Gilber-
to Pucca Jr (DF), Paulo César Oliveira(PE), Facetas de Resina Diretas, Pre-
-Fabricadas ou Lentes de Contato de Porcelana? E agora?   - Módulo Estética/
Dentística, Ewerton Nochi Conceição (RS).

 Sobre as contribuições científicas mais expressivas, disse. “A grande 
contribuição científica foi oferecer ao congressista uma amplitude de opções, 
incluindo especialidades como Odontologia Hospitalar, Odontologia do Tra-
balho, Terapias Integrativas, os quais colocaram em pauta atuação cada vez 
mais frequente do cirurgião-dentista em equipes multiprofissionais”, enu-
merou. Quanto às contribuições de natureza social, revelou. “Tivemos uma 
ampla programação em relação à Saúde Coletiva e da Família, quando foram 
realizadas amplas discussões sobre a inserção do CD no SUS, formação pro-
fissional para o SUS e estratégias de gestão para a saúde pública”, lembrou.

Quanto às novidades reveladas no Congresso, nos âmbitos tecnoló-
gicos, de materiais e fármacos citou as lentes de contato e fragmentos 
cerâmicos; toxina botulínica na Odontologia, a regeneração, revitalização 
e revascularização  pulpar, a microscopia clínica operatória, a Odontologia 
na UTI e a ancoragem esquelética na Ortodontia, concluiu. 

Copeo 2014
supera expectativas
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Em solenidade conduzida pelo presidente Rubem Azevedo (na foto, ao 
microfone) da Sociedade Brasileira dos Dentistas Escritores deu posse a 18 
membros  titulares, durante a realização do Copeo.

Outra atividade realizada recentemente pela Sociedade, coordenada 
pelo presidente Rubem Azevedo, foi o 45º Cosmo - Congresso Sul Mineiro 
de Odontologia, na Cidade de Caxambu, entre os dias 24 e 27 de setembro. 
“Este Evento é considerado o congresso mais longevo do mundo, pois não se 
tem notícia de algo similar”, comentou. O presidente acrescentou, “somos 
parceiros da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte em 
todos os eventos programados - e são muitos. 

Tivemos uma participação abrangente, pois, além da elaboração da 
programação, promovemos a 2ª convenção nacional da SBDE, a assembleia 
geral, inclusive para eleição da diretoria que comandará a instituição no pró-
ximo triênio, entre outros assuntos”. 

Perguntado sobre que outras ações que a Sociedade promoveu este ano, 
quando completa o número de 100 titulares, detalhou: “A  SBDE coordena, 

SBDE empossa 18 titulares

quinzenalmente, o sarau no CRO/RN, 1ª e 3ª quarta -feira do mês. No dia 3 de 
setembro completou 10 anos ininterruptos de atividade, o que, ao que consta, 
também não há similar. Coordenamos ainda o sarau na Academia Norte-Rio-
-Grandense de Odontologia, na 2ª sexta - feira do mês, em seu auditório”.

ABO institucionaliza 
Odontologia dos Esportes

Existe um movimento nacional para tornar a Odontologia do Esporte como disciplina e especialidade

Discussões sobre o assunto, tanto no âmbito acadêmico, como na prática es-
portiva, vem ganhando corpo atualmente.

Diante dessa realidade, em reunião realizada em 11 de agosto, a diretoria 
da ABO criou o Departamento de Esportes, órgão que objetiva a presença de um 
cirurgião-dentista nas equipes multidisciplinares de um clube e em grandes even-
tos esportivos. 

Em Pernambuco, o professor Antonio Salgado, 
da Faculdade de Odontologia de Pernambuco da 
UPE, tem participado ativamente de eventos cien-
tíficos e demais encontros em que o tema é aborda-
do. Dentre esses, foi coordenador da mesa redonda  
“Comendo a bola” , no debate sobre Atendimento 
Odontológico, em junho, na Federação Pernambu-
cana de Futebol, ao lado dos cirurgiões- dentistas 
Marcelo Lasmar, do Clube Atlético Mineiro e do professor da disciplina de CTBMF, 
da FOP, Carlos Lago.

Na oportunidade, foram vistos  aspectos como a importância do cirurgião-
-dentista na comissão técnica dos times, prevenção de traumatismos pelo uso do 
protetor bucal, casos de jogadores com dentes infectados que tiveram lesões mus-
culares consecutivas, entre outros.

O encontro foi promovido pela FOP, Academia Brasileira de Odontologia do 
Esporte, com o apoio da ABO-PE, CRO-PE e Federação Pernambucana de Futebol. 
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José Roberto lança 
Medalha de Carne

O cirurgião-dentista José Roberto de Melo, articulista deste 
ABO-PE Notícias, lançou o romance “Medalha de Carne” (Edi-
tora Bagaço), em festa literária realizada em 11 de setembro na 
Academia Pernambucana de Letras. A seguir uma sinopse do livro 
redigida pelo escritor Roberto Beltrão. 

Um vaqueiro deixa o Sertão de Pernambuco depois da morte 
da esposa grávida - ela foi mordida por uma cobra. O retiran-
te vem para a Zona da Mata do Estado, onde se apaixona por 
uma artista circense que dança com uma cobra e se torna herói 
durante o incêndio da lona do circo que ameaçou destruir um 
vilarejo. Uma série de aventuras e peripécias que acontecem com 
esse personagem que se chama Pedro. 

É possível juntar coragem e pavor, repulsa e sedução, cren-
dice e ciência, drama e comédia num só enredo? Este romance 
cheio de reviravoltas prova que sim... E vai além.  O confronto 
entre sentimentos e a oposição de situações leva o leitor a conhe-
cer personagens forjados no imaginário popular nordestino. Aqui 
está o vaqueiro destinado a deixar suas terras para virar herói, 
a irresistível dançarina do circo mambembe, o homem santo que 
propaga sabedoria, o malandro viciado nos prazeres da esbórnia, 
a velha beata à espera do fim dos tempos, o lobisomem que as-
sombra as noites. 

Criaturas que nos fazem lembrar as histórias contadas nas 
praças das cidades do interior, nos alpendres das fazendas, nos 
terreiros dos velhos engenhos. O escritor José Roberto de Melo faz 
da Zona da Mata de Pernambuco – com suas usinas e vilas cerca-
das pelo mar verde da cana-de-açúcar o cenário para uma trama 
emocionante, ainda que repleta de suspense e de peripécias hilá-
rias. Uma narrativa que tangencia o realismo mágico, mas que é, 
em muitos momentos, “baseada em fatos verídicos guardados na 
memória”, como garante o autor. Não deixe de aceitar o convite 
para percorrer sem pressa esses caminhos ficcionais e saboreei 

a revelação de cada grande ou pequeno segredo de “Medalha de 
Carne”.

José Roberto de Melo é pernambucano do município de Ama-
raji. Nasceu em 23 de março de 1928. Graduou-se em Odontologia 
pela Universidade Federal de Pernambuco.  Na juventude, militou 
na política: foi vereador por Amaraji e o primeiro prefeito do mu-
nicípio de Cortês, onde também fundou o jornal “A Cidade”. Aju-
dou a formar várias gerações de profissionais de saúde atuando 
como professor da Universidade de Pernambuco e da Faculdade 
de Odontologia do Recife. Integrante honorário da Academia Bra-
sileira de Odontologia, é ainda presidente de honra da Sociedade 
Brasileira de Dentistas Escritores. Antes de “Medalha de Carne”, 
publicou vários livros. Entre eles, “Memento do Folclore Odonto-
lógico” (crônicas), “A Paranormalidade no Cotidiano” (ensaio) e 
“Parafuso, o gato telepata” (infantil).

Na foto, o autor na mesa de autógrafos ao lado do presidente 
da ABO-PE, Alexandre Rizuto.
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ABO-PE presente na 
Assembleia Geral Ordinária

 da ABO Nacional
Presidida pelo doutor Sérgio Abraham, diretor da 

UniABO-SC e tesoureiro geral da ABO Nacional, a quin-
ta versão do Meeting Internacional de Implantodontia, 
aconteceu de 4 a 6 de setembro, em Costão do Santi-
nho, Santa Catarina.

O presidente da ABO-PE Alexandre Rizuto e a di-
retora da Escola de Aperfeiçoamento de Profissional, 
Angela Vieira da Cunha prestigiaram o encontro. No 
primeiro dia do evento, os representantes da ABO-PE, 
estiveram presentes na solenidade de abertura, das ho-
menagens, do lançamento da nova edição da Revista 
Catarinense de Implantodontia e do jantar para con-
vidados.

No dia 5, participaram da reunião do Departamento 
de Ensino, Pesquisa e Educação Continuada, que reuniu 
diretores das UniABOs e presidentes das seções esta-
duais da ABO Nacional, sob a presidência do diretor 
Tarcísio Pinto, gestor do citado departamento.  

No dia seguinte, das 9h às 18h, realizou-se a As-
sembleia Geral Ordinária da ABO Nacional, cujo pre-
sidente é o também presidente da ABO-PE, Alexandre 
Martins Rizuto. 

Na foto superior, Alexandre Rizuto ladeado pelo 
presidente da ABO Nacional Fernando Varrone e da se-
cretária ad doc Lina Eda Martinelli. Na foto seguinte, 
Tarcisio Pinto, Angela Vieira da Cunha, Murilo Ferreira 
Lima da ABO-SC e Alexandre Rizuto. 
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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.


