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Inovação e atualização no foco
da 9ª Jornada de Estética
Iniciada contagem regressiva para o evento,
que ocorre nos dias 21 e 22 de agosto, no Mar
Hotel, no Recife e quem garante é o presidente
do encontro, professor Veridiano Almeida. “Todas as providências já foram tomadas, tanto do
ponto de vista organizacional quanto à programação científica. A Jornada reúne profissionais
de renome nacional e de fora do Brasil, tornando-se uma excelente oportunidade de aprendizado e reciclagem de conhecimento na área de
estética dental”.
Detalhes página 6 e 7

Nesta Edição:
•ABO-PE apoia o Congresso
do Vale do São Francisco
•ABO-PE presente ao Cioce
•Lançada a feira de produtos
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A importância do apego à ética
É com satisfação que a diretoria da ABO-PE vem participando e acompanhando diariamente a evolução do principal evento da
Odontologia Pernambucana em 2015, a 9ª
Jornada de Estética. Seria redundante citar
o nível elevado e atual da grade científica. A
mídia através do site, newsletter, mala direta, deste informativo, face book, folders e
cartazes falam, por si. Notamos a receptividade e a certeza da grandiosidade dessa jornada num verdadeiro feedback cibernético.
Nestas quase quatro décadas de vida profissional, assistimos de perto a transformação técnica-científica da odontologia, partimos, por exemplo, de um cimento
silicato para o uso do laser em resina composta. Várias especialidades surgiram, vislumbramos um amplo leque de alternativas de tratamento oferecido
aos clientes. Daí a importância em fazermos constantemente congressos, cursos, simpósios, jornadas, para nos manter atualizados.
Pessoalmente gostaria de ressaltar a importância da união das classes
representativas da nossa profissão no Estado, onde as instituições e seus dirigentes devem ser respeitados no real significado da palavra ética e acima
de tudo, na liberdade de cada um sem que haja transgressão.
Por outro lado, é interessante informar aos caros colegas que o 23º COPEO está em fase de gestação com intenso trabalho de bastidores, e, em
breve será anunciada novidades inéditas para os nossos congressistas.
Por falar em congresso, vale registrar que a Regional Petrolina realiza o
seu 17º Congresso Internacional de Odontologia do Vale de São Francisco no
período de 23 a 25 de julho. Durante apresentação à imprensa local, estivemos presentes e na ocasião foi oferecido um coquetel, quando presenteamos
à regional com uma Bandeira da SCDP.
Outra informação significativa é que, no próximo dia 28 de julho a
SCDP-ABO-PE estará completando 93 anos de existência, um longo tempo
no qual se manteve sólida, digna da maior respeitabilidade, conhecida e
reconhecida nacionalmente, sendo assim motivo de orgulho para todos nós.
Para finalizar, comunicamos aos colegas a nossa reeleição, por aclamação, para Assembleia Nacional, antigo Conselho Deliberativo Nacional.
Fraternalmente,
Alexandre Martins Rizuto

Congresso do
Vale do São Francisco tem
apoio da ABO-PE
A décima sétima edição do Congresso de Odontologia do Vale
do São Francisco, que tem como tema central A inovação científica em busca da excelência, acontece no período de 22 a 25 de
julho de 2015, no Quality Hotel, na cidade de Petrolina, terá a
ABO-PE como uma das entidades patrocinadoras.
O presidente da ABO-PE, Alexandre Rizuto, marcou presença
no lançamento do Congresso para a imprensa. Na ocasião, em
ato simbólico, o presidente da regional da ABO, César Durando, uma das mais importantes do Estado, recebeu uma bandeira
da SCDP, instituição com 93 anos dedicados à Odontologia em
Pernambuco. Durante sua visita, Rizuto concedeu entrevista às
radialistas Inah Torres e Nélia Lino, da Rádio Petrolina FM 98,3,
quando ressaltou a importância do Congresso. “É uma excelente
oportunidade para os profissionais da Odontologia que atuam na
região colocar em dia seus conhecimentos com temas científicos

inerentes ao seu cotidiano e ao mesmo tempo, na feira de produtos odontológicos, conhecerem os mais recentes lançamentos da
indústria neste segmento” finalizou.

A busca pela eficiência
Com o foco voltado para a inovação científica na busca pela eficiência clínica, o Congresso
de Odontologia do Vale do São Francisco, acontece sob a presidência da doutora Izabel Cristina Freitas (foto ao lado). Segundo ela, dentre os palestrantes, foram convidados renomados
profissionais da Odontologia nas áreas de Implantodontia, Prótese, Endodontia, Ortodontia e
Estética Dental. A programação científica contempla ainda temas voltados para protéticos e
Auxiliares de Saúde Bucal (ASB).
Como fator de estímulo, o Congresso vai premiar os trabalhos na categoria painel, para o
primeiro, segundo e terceiro lugares.

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

Destaque Odontológico
A professora Cátia Guerra, escolhida
para ocupar a presidência da 23ª versão do
Copeo, possui graduação em Odontologia
pela Universidade Federal de Pernambuco, turma de 1979. Especialista em Prótese
Dentaria, Mestre e Doutora em Odontologia.
Professora Aposentada da FOP-UPE, onde
exerceu o magistério por 31 anos na Disciplina de Prótese Total. Coordenadora do Curso
de Especialização em Prótese Dentária da
SCD_ABO-PE desde sua criação em 199 até
2014. No momento, ocupa o cargo de Professor Associado do Departamento de Prótese e
Cirurgia Buco-Facial da Universidade Federal de Pernambuco. Com linha de pesquisa na
área de Odontologia, com ênfase em Odontogeriatria, Prótese Dentária Convencional e
Sobre Implante e Materiais Dentários. Com
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orientações trabalho de pesquisa em nível de graduação, mestrado e doutorado.
De sua lista de prêmios e títulos mais recentes constam, em 2013: professora homenageada
da Turma 100 anos da Odontologia UFPE turma
2013.1, 2013.2; 2014.1,2015. 1. Membro titular
da Sociedade Brasileira de Dentistas Escritores.
Acadêmica Titular da Academia Brasileira de
Odontologia, Acadêmica titular da Academia Pernambucana de Odontologia. Comenda da Ordem
D. Pedro II, da Sociedade Brasileira de Dentistas
Escritores e a Sociedade Mineira dos Poetas Vivos
e Afins. 2013, Primeiro Lugar em Pesquisa Odontológica, Encontro de Graduação e Pós-graduação em Odontologia - EPO setembro 2013.
Anota inúmeras participações em bancas e comissões julgadoras.
Apresenta inúmeras publicações de artigos em periódicos nacionais e internacionais; capítulos de livros e livros como autora principal.

ABO-PE presente ao Cioce
O V Congresso Internacional de Odontologia, XIX Congresso
Cearense de Odontologia e o V Congresso Cearense de Odontologia
Militar realizado de 6 a 9 de maio, em Fortaleza, teve a presença do presidente da ABO-PE, Alexandre Rizuto, da presidente do
Copeo 2016 Cátia Guerra e do secretário geral da instituição João
Batista Lemos.
De acordo com Rizuto, o encontro mostrou vários aspectos
positivos a destacar e alguns desses já constam da programação
do Copeo do próximo ano.
O presidente ressaltou também as instalações do Centro de
Convenções do Ceará, a organização, bem como a programação
científica, “elogiável tanto do ponto de vista da escolha dos temas quanto ao elevado nível dos conferencistas”, concluiu.

O Recife na pauta dos
Dentistas Escritores
O presidente da ABO-PE, Alexandre Rizuto recebeu na sede da
entidade, em abril deste ano, a visita do professor Rubens Azevedo, que preside a Sociedade Brasileira de Dentistas Escritores. Na
pauta da reunião, a realização do Encontro Nacional de Dentistas
Escritores, evento previsto para o próximo mês de setembro. Na
foto, a senhora Maria de Lourdes Teixeira da Silva, o professor
Rubens Azevedo, a diretora da Escola de Aperfeiçoamento Profissional Angela Vieira da Cunha, o presidente Alexandre Rizuto e o
secretário Geral João Batista Ribeiro Lemos.

Assembleia Geral e reunião da UNIABOs
O presidente da ABO-PE, Alexandre
Rizuto e a diretora da Escola de Aperfeiçoamento Profissional – EAP, Angela Vieira Cunha, participaram, em São
Paulo, da reunião das UniABOs e Assembleia Geral da ABO Nacional. Pautas
importantes para a categoria foram discutidas como a criação do novo site da
ABO Nacional e a implantação do projeto Educação a Distância (EAD). Durante
o encontro, o presidente da ABO/PE,
Alexandre Rizuto foi reeleito presidente
da Assembleia Geral da ABO Nacional.
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Jornada de Estética

Segue em ritmo acelerado o conjunto de providências para a realização da 9ª Jornada de Estética da ABO-PE.
“Estamos trabalhando a todo vapor e em caráter permanente para que tudo aconteça conforme o planejamento”. Quem garante é o presidente da jornada, professor de
Prótese da ABO-PE, Veridiano Almeida. Ele acrescentou que os dentistas que se inscreverem para o evento por certo terão suas expectativas satisfeitas. “Tanto do ponto de
vista do local, considerando as instalações adequadas e a localização estratégica do
Mar Hotel, quanto ao conteúdo da programação científica, que vai contar com a participação de reconhecidos nomes da Odontologia em nosso País, preparamos tudo com
todo critério”, detalhou Veridiano.
Perguntado sobre que aspectos positivos o conteúdo de sua conferência “Gestão em Odontologia, um novo modelo que altera antigas concepções”, pode trazer ao cotidiano profissional
dos CDs que vão participar da 9ª Jornada de Estética, o conferencista Celso Orth respondeu:
“Precisamos considerar nesta conferência diversos procedimentos que poderão ser implantados imediatamente na rotina dos profissionais. A questão da humanização talvez seja a que
mais chame atenção, algo simples de ser compreendido e aplicado, mas muitas vezes esquecido ou relegado a um plano secundário. As questões técnicas e científicas sempre ocuparam e
vão continuar ocupando um lugar de destaque no dia a dia da Odontologia, mas somente isso
não basta. As tendências apontam para outra forma de gestão na clínica, pretendemos debater
isso com os colegas que estarão presentes na jornada”.

Sobre o mesmo questionamento, a dupla Marcelo Moreira e
Marcelo Kyrillos, que farão juntos a conferência, “Transformando
sorrisos artesanalmente com Odontologia multidisciplinar minimamente invasiva”, respondeu: “Assim como a Medicina partiu
para as cirurgias minimamente invasivas, feitas sem cortes, a
Odontologia também está seguindo esta tendência. Na nossa prá-
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tica clínica seguimos esta tendência desde 1999. Como temos há
20 anos um laboratório interno e nestes 20 anos confeccionamos
100% dos nossos trabalhos internamente, acabamos desenvolvendo protocolos de trabalhos enxergando os dois cenários, o
clínico do dentista e o laboratorial, os bastidores que acontecem
dentro da rotina de um laboratório de prótese dental. Portanto,
queremos demonstrar como praticar uma odontologia que favoreça os dois mundos CDs e TPDs e que beneficie o paciente com
resultados esteticamente previsíveis e funcionalmente saudáveis,
ou seja, como devolver beleza, sem prejudicar a saúde dos dentes.
Também acreditamos e praticamos uma Odontologia multidisciplinar, com trabalhos realizados por uma equipe, iremos falar
desta integração. Como realizar trabalhos com um time jogando
junto, alinhado e afinado. Enfim, queremos mostrar nossos 25
anos de experiência clínica, e colaborar com os dentistas através
dos resultados que conseguimos no nosso dia a dia”.

O professor José Carlos Martins Rosa disse que a sua palestra é
destinada a profissionais que desejam entender o manejo dos alvéolos
frescos comprometidos. “É importante vivenciar os princípios, o passo
a passo da técnica e as indicações da técnica Restauração Dentoalveolar
Imediata (RDI), enfim, entender a Biologia da RDI”, comentou.

Empossada nova diretoria do CRO-PE

A representação da ABO-PE, na pessoa do se presidente
Alexandre Rizuto, marcou presença na posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
(CRO-PE), para o biênio 2015 – 2017, em 17 de março último
na sede daquela autarquia. Na oportunidade, Rizuto frisou a
forte ligação entre a ABO-PE e o CRO-PE. “A SCDP – ABO/
PE, SOEPE e o CRO-PE são entidades-irmãs, trabalhando em
favor da categoria, com seriedade, transparência e vontade
de melhorar cada vez mais a Odontologia de Pernambuco. A
ABO-PE continua de mãos dadas com o CRO-PE em busca dos
mesmos propósitos.”.
Na foto acima, o presidente da ABO-PE, Alexandre Rizuto,
o presidente do CRO-PE Rogério Zimmermann, o representante do CFO Paulo Sérgio Moreira e o ex-tesoureiro do CRO-PE
Rinaldo Ramos. Na segunda foto, ao lado, da esquerda para a direita: Eduardo Vasconcelos, Renato Leite, Sandra Moraes, João Batista
Neto, Alfredo Gaspar Jr, Rogério Zimmermann, Dênis Oliveira, Thereze Britto e João Manoel Filho.

7

Reunião é ponto de partida
para realização do Copeo
A predefinição de componentes para as
comissões e os eventos paralelos do 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, que
acontece de 10 a 13 de março de 2016, sob o
tema Novas tecnologias: perspectivas, desafios e inclusão, foi o mote da reunião promovida em 14 de maio no auditório da ABO-PE,
com a presença de diretores, professores e
coordenadores de curso da entidade.
O presidente Alexandre Rizuto, na abertura do encontro, comentou que um evento
desse porte envolve a todos que militam no
universo da ABO-PE. “O Copeo se faz com a
soma da força de trabalho e a determinação
de cada um de nós”, argumentou.
A presidente do congresso, professora
Cátia Guerra definiu como grande desafio
a missão de conduzir o evento. “Contudo
sei que posso contar com o decisivo apoio
da vice-presidente Sandra Moraes e de todos vocês que, sempre dispostos a traba-

lhar pela Odontologia, disponibilizaram
espaços em suas agendas e estão aqui ao
nosso lado”, agradeceu.
Cátia disse ainda que é preciso se dar

as mãos em busca do êxito, pois o Copeo
é o único encontro da classe que acontece
no Norte e Nordeste no primeiro semestre
do próximo ano.

23º Copeo:

empresas garantem presença na feira
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O coquetel de lançamento da feira de
produtos odontológicos ocorreu na noite
de 23 de abril no auditório da ABO- PE.
O evento é parte integrante da 23ª edição
do COPEO - Congresso Pernambucano de
Odontologia, programado para os dias 10,
11, 12 e 13 de março de 2016, no Centro de
Convenções de Pernambuco, sob a presidência da doutora Cátia Guerra.
O diretor comercial da G. Senne, empresa organizadora da área comercial do Congresso, Guilherme Senne,
considera o COPEO um excelente espaço para as empresas fixarem suas
marcas. Perguntado se o atual momento de crise da economia nacional
e a falta de perspectivas otimistas para 2016 pode inibir a participação
de empresas em torno do Congresso, respondeu: “Sim, contudo temos
fatores positivos que tornam atraente a presença de empresas no COPEO, como a atualização da grade científica e a importância do evento

em si”, afirmou.
Quanto às disponibilidades dos espaços,
disse: “Temos quase dois mil metros quadrados de área disponível, espaço capaz de
abrigar aproximadamente 70 empresas”.
TIRANDO DÚVIDAS – Em paralelo ao coquetel, em reunião conduzida no auditório
pelo presidente da ABO-PE Alexandre Rizuto, a presidente do COPEO doutora Cátia
Guerra, falou da grade científica que tem a
perspectiva da presença de renomados especialistas em nível internacional em várias áreas da Odontologia. “O importante é a valorização
do profissional da Odontologia, acompanhar a dinâmica da tecnologia
e obter massa crítica, bem como estabelecer relações duradoras com
nossos parceiros” e agradeceu a presença dos representantes. Nas fotos, aspecto geral da reunião e a presidente Cátia Guerra ladeada por
Alexandre Rizuto e Guilherme Senne.

a

Crônica

José Roberto de Melo

Palpite Infeliz
Na primeira metade do
século dezenove viveu no
Recife Miguel do Sacramento Lopes Gama, nascido na
mesma cidade, no dia 29 de
setembro de 1791. Sacerdote
da Igreja Católica passou
à História menos por sua
vocação ou atos religiosos
do que por sua verve ferina, destilada no jornal por
ele editado A Carapuça. Seus biógrafos, entre os quais Valdemar
Valente descobrem em sua obra um estilo novo, aplicado sem a
caridade e a mansidão que se esperava de um padre, na crônica
dos costumes da sociedade do seu tempo, valia-se da prosa e do
verso para malhar a todos em geral e particularmente aos velhos
de ambos os sexos. Tudo isso lhe valeu a alcunha de Padre Carapuceiro, hoje nome de rua, no bairro de Boa Viagem, na capital
pernambucana.
Dentre as críticas do Padre-Mestre Lopes Gama, apanhei verdadeiras pérolas do folclore odontológico, na ortografia atualizada do livro “O Padre Carapuceiro,” de Valente. (Departamento
de Cultura da SEES – Recife. 1969)
Na edição de três de abril de A Carapuça, o padre publicou
matéria sob o título de ’A Tintura de Vênus”, da qual destacamos

os trechos:
“Estamos com efeito no século das maravilhas! Quem sonharia em outros tempos, que se descobriria um remédio pronto e
eficaz para tornar pretos os cabelos brancos? Apareceu finalmente este remédio sob a lisonjeira denominação de Tintura de
Vênus. Parabéns aos velhos e velhas, que já podem zombar dos
estragos do tempo, ao menos por esta parte. E que mais resta? Já
temos quem arranje otimamente dentes postiços, agora aparece
a Tintura de Vênus para enegrecer: que fortuna para gente avançada em amor.”
“Estão como querem os velhos gamenhos e as velhas loureiras: porque já podem povoar de dentes os solitários queixos, já
tem o grande segredo de esconder o autêntico documento dos
anos, quero dizer: as cãs tão repulsivas d’amor, já podem enfim
dar figas a malignidade do tempo, que a tudo se abate.”
“E que lindo, que pitoresco não é uma cara engelhada, como
jenipapo, uma boca franzida, como oveiro de galinha, uns olhos
esvaecidos e ramelosos, com a cabeça pretinha e dentes mui alvos
e polidos. Que bela criatura.”
Pobres idosos do passado! A restauração protética do aparelho mastigatório custava a eles, a qualificação de “gamenho” o
que significa peralta, casquilho, vadio, irresponsável. A elas o
nome de “loureira” dado a mulher de vida desregrada, meretriz,
prostituta E tudo assinado por um insuspeito ministro da Igreja.
Santa Madre
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Dupla harmonia
no cotidiano das
secretarias
As tarefas diárias das secretarias da Escola de Aperfeiçoamento Profissional
e da ABO-PE, desempenhadas por Claricce Gueiros (foto) e Gláucia Pereira,
não obstante contemplarem objetivos distintos funcionam em plena harmonia.
“A gente complementa o trabalho uma da outra, sempre em sintonia”, opina
Claricce, dez anos de empresa, que possui como principais atribuições proceder
à inscrição de cirurgiões-dentistas para os cursos oferecidos pela EAP, atendimento aos professores e alunos no tocante a emissão de declarações, certificados, captação de candidatos aos cursos através da divulgação via e-mail e mala
direta, sob a supervisão da diretora da escola, doutora Angela Vieira da Cunha,
a quem credita todo seu conhecimento profissional.
Casada com o entregador técnico de veículos, Alexandro Wanderley, Claricce
é mãe de Ayran, de dois anos de idade. “Este é o meu primeiro emprego, em
2005 passei por uma seleção para trabalhar no Copeo em 2006 e uma vez terminado o congresso, fui convidada para permanecer na ABO-PE”. Ela confessa
que a satisfação das pessoas que atende é o que mais lhe gratifica no seu dia
a dia. “A maior motivação no meu trabalho é o fato de gostar do que faço, além de vivenciar o clima de harmonia entre os
funcionários e chefias daqui”, finalizou.

Lado a lado com Claricce está Gláucia (foto), esta com funções específicas
ao trabalho da ABO-PE. “Minha atividade se prende à divulgação dos feitos da entidade, oferecendo suporte à mídia eletrônica e impressa. Também
assessoro a diretoria, faço acolhimento dos associados e cumpro a função
de secretária executiva quando dos congressos e jornadas promovidas pela
ABO”, enumerou. Gláucia se reporta diretamente ao presidente, secretário
geral e à diretora da EAP, Angela Vieira da Cunha. “Doutora Angela muito
me orientou quando assumir a secretaria, especialmente na identificação de
documentos”, lembrou.
Gláucia também foi admitida após submeter-se à seleção. “Estou há três
anos aqui. Iniciei pela Tesouraria, passei pela recepção das clínicas, inclusive, provisoriamente no expediente noturno e nos finais de semana, para
em seguida ficar em definitivo na secretaria”, detalhou. Antes da ABO-PE,
trabalhou no Frigorífico Ibérico, Liquigás e Grupo Sílvio Santos, entre outros.
Casada com o técnico de enfermagem Cleiton Sales, revela que mostrar o
seu potencial é o fator que mais lhe gratifica no trabalho. “É importante dizer ainda que a gente se motiva com os desafios do
cotidiano, o que nos renova e traz qualidade de vida”, concluiu.
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Últimos retoques
Em fase final de conclusão as obras dos toaletes e palco, etapa final do Espaço Multifuncional da ABO-PE. Concebido para abrigar eventos
sociais e acadêmicos, com aproximadamente 550
metros quadrados, a implantação do espaço é uma
das principais metas da atual gestão. Mesmo sem
ter concluído 100% das etapas do projeto executivo, o Espaço Multifuncional já abrigou a comemoração do Dia do Dentista, com a solenidade de
entrega da obra e o jantar dançante ponto alto da
programação.
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A Gnatus mudou de
endereço, agora em
Boa Viagem na Avenida
Eng Domingos Ferreira,
1761.
Ao lado da Dental Sorriso.
Venha Conhecer
nosso Showroom!

NÓS VAMOS! VOCÊ VAI?
ESTANDES 01e 02

3222.7035
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ABO conhecida e reconhecida
nacionalmente.

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

