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X Jornada de Estética acontece em agosto

Excelência nos aspectos organizacionais, grade científica voltada para inovação, grandes nomes da Odontologia foi a receita adotada pelo presidente da X Jornada de Estética, Renato Vasconcelos, que acontece 18 e 19 de
agosto no Mercure Recife Mar Hotel. “Estamos preparando um evento muito legal e voltado especialmente ao
dentista clínico, aquele que na segunda-feira precisa dar soluções estéticas cada vez mais convincentes aos seus
pacientes”. Página 3.

COPEO 2018 cheio de novidades
Otimista, Rogério
Zimmermann, presidente do 24º Congresso Pernambucano de Odontologia
marcado para março
de 2018, aposta na
criatividade como receita para promover o
evento.
Página 5.

International Association
of Dental Research

Alexandre Rizuto comenta o congresso da
Califórnia (EUA). Página 8
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Passado mais um ano de nossa
gestão à frente da querida SCDP-ABO/PE, estamos com sentimento do dever cumprido e ao mesmo
tempo ciente da necessidade de
avançar cada vez mais na implementação e modernização da Escola de
Aperfeiçoamento Profissional (EAP).
É importante salientar que estamos
atentos, acompanhando conjuntamente com os coordenadores a
evolução científica no Brasil e no
mundo, oferecendo e oportunizando aos nossos alunos, o que há de
mais moderno na Odontologia, na ciência e no surgimento de equipamentos de última geração.
Vale a pena destacar que, apesar do período turbulento que atravessamos na política e na economia, no cenário nacional, nos mantemos com equilíbrio e serenidade, dando aos nossos Associados
e alunos a tranquilidade de uma escola equipada, estável, com um
corpo docente de excelente qualidade e a credibilidade de uma entidade conhecida e reconhecida em todo território nacional.
Registramos a construção de um espaço de aproximadamente 40
metros quadrados arquitetado para abrigar, com mais propriedade,
todo o acervo histórico da SCDP-ABO/PE, além de documentos importantes da EAP. Temos ainda na agenda, como meta de gestão, a
construção do novo laboratório, com conclusão prevista para o final
de 2017.
Gostaríamos de destacar e convidá-los para a X Jornada de Estética, que acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto, no Mar Hotel. O
professor doutor Renato Vasconcelos, presidente da Jornada, tem
trabalhado com afinco no propósito de promover um evento de excelência, a exemplo das versões anteriores, desta feita voltada preferencialmente para o aspecto clínico.
Aproveitamos a oportunidade para comunicar que o 24º COPEO,
programado para março do próximo ano, está repleto de novidades.
O professor doutor Rogério Zimmermann, eleito para presidir o
congresso, está com boa parte da equipe formada e tem trabalhado
com afinco e determinação para alcançar as metas deste que é o
maior evento da Odontologia no Norte e Nordeste.

Fraternalmente,
Alexandre Martins Rizuto

Inovação marca a

X Jornada de Estética
Excelência nos aspectos organizacionais, grade
científica voltada para inovação, presença de renomados conferencistas de âmbito nacional e de
fora do País, logística adequada, instalações compatíveis com a amplitude do evento, são ingredientes responsáveis pelo êxito das jornadas de
estética e outras realizações da ABO/PE.
Este ano, sob a presidência do professor doutor Renato Vasconcelos, a versão 2017 da Jornada
de Estética está programada para os dias 18 e 19
de agosto, mais uma vez, para o Mercure Recife
Mar Hotel, com a perspectiva de reunir um considerável número de profissionais da Odontologia.

ABO Notícias - Professor, quais as novidades que a
Jornada traz este ano?
Renato Vasconcelos - A Jornada de Estética da
ABO/PE já está consolidada no calendário dos
grandes eventos odontológicos da nossa região,
e para esta décima edição, traremos nomes de
destaque no cenário nacional e internacional: os
professores Paulo Kano, Marcelo Calamita e Cristiano Ferreira, dentre outros. Além disso, para
esta edição da Jornada, teremos como inovação
a presença de um palestrante que não atua na
Odontologia, o professor Silvio Meira, que estará
conosco no final do primeiro dia de atividades,
conversando sobre empreendedorismo e como
inovar em tempos de crise.
ABO Notícias - Nesses tempos de crise, que dificuldades o senhor tem enfrentado para realização
do evento?
Renato Vasconcelos - Acredito que a crise deve,
na verdade, representar um estímulo para inquietude, para busca de qualificação, que está diretamente relacionada ao conhecimento técnico-científico. Sendo assim, desde já convido a todos
os colegas e amigos da Odontologia de Pernambuco e dos estados vizinhos a estarem conosco
nos dias 18 e 19 de agosto, no Mercure Recife
Mar Hotel.

ABO Notícias – Quais os destaques do evento que
gostaria de citar?
Renato Vasconcelos - Os destaques são os palestrantes do mais alto nível clínico e científico que,
sem dúvida, trarão para o dentista participante diferenciais para serem implementados na sua rotina clínica.
ABO Notícias – Quem está ao seu lado na equipe
da Jornada?
Renato Vasconcelos - Estamos contando com a valiosa colaboração de grandes amigos já experientes na realização de edições passadas da Jornada
de Estética: Adilson Torreão, Carmeluce Barbosa,
Iremar Souza Filho, Ricardo Pereira. Além deles,
estão nos ajudando a professora Andréa Brito e
o professor Eduardo Lessa. Na reta final para a
Jornada, este número de colaboradores deve aumentar.
ABO Notícias – Qual a sua expectativa em relação
ao público?
Renato Vasconcelos - É que consigamos ter a Jornada de maior público de todas as dez edições.
Estamos preparando um evento muito legal e voltado especialmente ao dentista clínico, aquele que
na segunda-feira precisa dar soluções estéticas
cada vez mais convincentes aos seus pacientes.
Queremos ver todos os colegas lá na X Jornada.
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Professor convidado aborda uso
atual dos ﬁos ortodônticos

O professor doutor Rodrigo Cançado, da USP
Bauru (SP), proferiu palestra sobre o uso contemporâneo dos fios ortodônticos, em 11 de março
passado, para a sexta turma do curso em Especialização em Ortodontia da ABO/PE. Prestigiou
o evento a doutora Aline Waked, presidente da
Associação Brasileira de Ortodontia – Seção Pernambuco.
Perguntado quais novidades tecnológicas têm
sido mais significativas para a Ortodontia, o professor Cançado respondeu: “A Ortodontia está
em crescente avanço no uso de ferramentas que
beneficiam muito o paciente e o próprio orto-

dontista. O uso de tomografia computadorizada que auxilia no diagnóstico,
a ancoragem esquelética que proporciona resultados mais previsíveis e
uma menor necessidade de colaboração do paciente durante o tratamento
ortodôntico e materiais como os fios
ortodônticos que propiciam uma melhor qualidade da força aplicada para a
movimentação ortodôntica são alguns
exemplos”. E acrescentou: “Em relação aos fios ortodônticos, o tema da
nossa aula, foi demonstrado de que
forma podemos tirar o máximo proveito da tecnologia incorporada nos fios e a melhor aplicação clínica em função da especificidade
requerida para cada fase do tratamento ortodôntico. As vantagens do uso de fios com propriedades diferenciadas são indiscutíveis tanto para o
paciente como para o ortodontista”, definiu.
O curso de Especialização em Ortodontia da
ABO/PE, iniciado em 1º de setembro de 2016,
coordenado pelo professor Luiz Garcia, conta em
sua equipe docente com professores do nível de
Luiz Filiphe Canuto, André Luís Peixoto, Manoela
Figueira, Dione do Vale e Angélica Garcia.

Novo arquivo abriga 96 anos de historia
Com uma área construída de mais
de 40 metros quadrados, exclusivamente projetados, para abrigar o novo
arquivo da ABO/PE, ali estão sendo
guardados documentos do acervo da
entidade, catalogados desde a sua fundação até os dias de hoje. O arquivo
conta com ambiente climatizado, prateleiras de concreto, iluminação apropriada, condições ideais de proteção
do acervo.
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2018: um COPEO cheio
de novidades
Otimista, o presidente do 24º Congresso Pernambucano de Odontologia marcado
para março de 2018, aposta no ineditismo como receita para promover o evento.
ABO Notícias - A crise que o País atravessa teve alguma influência sobre o formato do evento. E quanto à
presença das empresas na feira de negócios? Quais as
novidades da mostra?
Rogério Zimmermann – Em tempos de crise é fundamental criatividade. Por isso estamos fazendo algumas inovações que visam trazer os expositores para
o 24º COPEO e criando as condições adequadas
para que possam fazer grandes negócios. Entre as
modificações temos o horário do evento que ocorrerá das 13 às 21 horas. Dessa forma o profissional não
necessita se afastar do consultório o dia inteiro, bem
como serão amenizados os problemas de trânsito,
tão comuns às grandes cidades. Além disso, serão
disponibilizadas salas específicas para cursos e hands
on promovidos pelos expositores. Estamos criando
a “Maratona COPEO” que será o grande catalisador
do Congresso.
ABO Notícias - Do ponto de vista dos avanços tecnológicos, quais as principais novidades da grade científica? Do ponto de vista acadêmico, o que o congressista pode esperar do COPEO?
Rogério Zimmermann – A Comissão Científica está
trabalhando na perspectiva de trazer o cirurgião-dentista de volta ao COPEO, ou seja, os cursos estão
sendo programados com professores renomados
que, mesmo os especialistas, têm interesse em assistir. Ao final dos cursos teremos debates com esses
professores sobre as questões práticas vivenciadas na
clínica odontológica. O COPEO é o espaço adequado e oportuno para troca de experiências, principalmente o “como fazer na prática diária”, e esse é o
norte que estamos perseguindo.
ABO Notícias - Qual a expectativa de público para
2018 uma vez que na versão 2016 teve uma quantidade de participantes menor que o de 2014? Em sua
opinião foram superados os fatores que contribuíram
para a diminuição de público em 2016?
Rogério Zimmermann – Não tenho dúvida que será
o maior COPEO de todos os tempos, tanto em termos de público quanto em relação à Feira de Negócios. Essa afirmação pode parecer pretensiosa, mas
com as novidades que estamos programando nin-

guém da área odontológica vai querer ficar de fora.
ABO Notícias - Quais as entidades oficiais que darão
apoio ao congresso? Governo do Estado e a Prefeitura da Cidade do Recife e de Olinda serão convidados
a participar do evento conferindo apoio?
Rogério Zimmermann – Estamos buscando a parceria com as prefeituras do Estado, pois teremos uma
atividade científica voltada para os profissionais que
atuam na atenção básica. Gilberto Pucca, Petrônio
Martelli e outros nomes de destaque nacional, na
área da saúde coletiva, estão nesse grande evento
paralelo que iremos promover com base no tema
central do COPEO: “Direito à Saúde: Odontologia
e Promoção de Saúde como instrumentos de cidadania”. O Governo do Estado e as entidades da classe também estão sendo convidados, pois além dos
avanços técnico-científicos, discutiremos como essas
instituições podem chegar à população.
ABO Notícias - Quais as atrações extras na mira da
organização?
Rogério Zimmermann R – Todas as atividades estão
sendo programadas com o cuidado necessário para
que o Congresso seja grandioso, mas a “Maratona
COPEO” será a maior novidade do evento. Em breve, traremos o detalhamento dessa atividade que está
em fase de elaboração. Aguardem!
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Macro geometria dos implantes
O professor Abílio Coppedê ministrou o tema
Macro geometria dos Implantes, a convite do Curso de Especialização em
Implantodontia da ABO/
PE. Coordenado pelo
professor David Moraes
de Oliveira, em oito de
abril, o encontro serviu
para apresentação aos
alunos da Dérig, empresa
estabelecida desde 1986
em São Paulo, especializada na produção de micro
produtos de alta precisão
para o mercado odontológico. “Além da aula do
doutor Abílio, a nossa intenção foi mostrar aos
alunos que existem outras empresas dedicadas à
fabricação de componentes protéticos para implantes”, explicou o professor Adilson Torreão.
Segundo o cirurgião-dentista Geraldino Silva,
sua opção pelo curso da ABO/PE prende-se ao
fato da credibilidade da instituição. “A ABO possui
expertise na abordagem da especialização, um naipe de professores consagrados e outras filosofias
de procedimento. Aqui o aprendizado vai além das
pesquisas teóricas, na prática os mestres mostram
as inovações e nos ensinam como fazer”, justificou.
Perguntado quais novidades tecnológicas têm
sido mais significativas para a especialidade, o professor Abílio respondeu. “Os avanços tecnológicos têm sido surpreendentes e possibilitado resultados impressionantes nos últimos anos. No meu
ponto de vista, dois fatores têm proporcionado
impactos mais significantes na prática da implantodontia moderna: as novas técnicas cirúrgicas e
as novas tecnologias digitais”, e acrescentou: “No
âmbito das técnicas cirúrgicas, podemos citar os
Implantes Imediatos, que permitem a instalação
do implante imediatamente após a extração de
um dente; a Carga Imediata, que permite a colocação de dentes provisórios imediatamente após
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a instalação dos implantes; os Enxertos Guiados,
que permitem a realização de procedimentos reconstrutores simultaneamente à instalação dos
implantes. Essas técnicas cirúrgicas permitiram
encurtar o tempo de tratamento, e melhorar o
conforto pós-operatório dos pacientes”.
Sobre o contexto das tecnologias digitais, disse: “As Cirurgias Guiadas, que permitem realizar
cirurgias sem cortes, com grande segurança; as
Restaurações CAD/CAM, que são peças protéticas fabricadas através de projetos digitais, com altíssima precisão e durabilidade; os Scanners Intra-Orais, que nos permitem escanear os dentes e
implantes, para obtenção de modelos digitais precisos para confecção das Restaurações CAD/CAM
e por fim as ferramentas de Planejamento Digital, como o DSD (Digital Símile Design), que nos
permitem planejar o tratamento de forma digital,
anteriormente à sua realização, sendo possível ter
uma boa ideia de como será o resultado final do
mesmo. Todas essas tecnologias então na rotina
dos cirurgiões - dentistas e mudando efetivamente os protocolos de tratamento na Odontologia
moderna, elevando a qualidade dos resultados,
tornando o tratamento mais confortável, rápido e
seguro”, concluiu.

Diretora da EAP-ABO/PE cumpre
agenda em Belo Horizonte
A diretora da Escola de
Aperfeiçoamento Profissional da ABO/PE, Angela Vieira da Cunha, representou a Sociedade
dos Cirurgiões Dentistas
de Pernambuco - Associação Brasileira de Odontologia - Secção Pernambuco,
no 13º Congresso Internacional
de Odontologia de Minas Gerais - CIOMIG de 6 a 8 de
abril, no Centro de Convenções Minascentro.
Durante o primeiro dia do congresso, ela participou de
atividades acadêmicas e associativas. Indicada pela Assembleia Geral da ABO Nacional, ao lado dos CDs Norberto
Francisco Lubiana, do Espírito Santo e Francisco José de
Aguiar Ferreira, do Ceará, fez parte da Comissão de Reforma do Estatuto da entidade.
No mesmo dia, na qualidade de diretora da EAP-ABO/
PE, participou da reunião ordinária do Departamento
de Educação Continuada da ABO Nacional, órgão que
congrega os diretores das Escolas das seções e regionais.
“Nessa ocasião, discutimos assuntos ligados à parte acadêmica das escolas, como ensino à distância, trancamento de matrículas, inadimplência e contratos com alunos,
regulamento interno, banco de professores e credenciamento junto ao Ministério da Educação”, detalhou a diretora.
No dia 7, Angela representou o presidente Alexandre
Rizuto na Assembleia Geral Ordinária da ABO Nacional,
fórum constituído pelos presidentes das seções do País,.
“Da pauta constou análise e aprovação da ata da reunião
anterior, os comunicados
do Conselho Executivo
Nacional, apresentados
pelo doutor Luiz Fernando
Varrone, dentre os quais: a
participação em congressos nacionais e internacionais, convênios assinados,
agenda do presidente,
o Sistema de Gerenciamento Odontológico, o
programa Sorriso do Tamanho do Brasil, VI Congresso Internacional de

Odontologia de Santa Catarina e os 100 anos da FOLA e
da ABO Nacional, em junho do corrente ano, reunião no
MEC para credenciamento dos cursos de especialização”,
enumerou.
Em seguida, o professor Oscar Barreiros de Carvalho
Júnior fez uma explanação sobre o Selo ABO. O doutor
Marco Aurélio Martorelli, do Departamento Jurídico, falou sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
Segundo a diretora, nessa reunião, foram abordados
ainda: “Trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Reforma do Estatuto, agenda das próximas reuniões do Departamento de Educação Continuada e da Assembleia
Geral, prestação de contas dos congressos do ano anterior, prestação de contas de 2016 da ABO Nacional,
propostas sobre futuros congressos”.
Na continuidade, aconteceu a eleição para presidência
e vice-presidência da Assembleia Geral, com duas chapas
concorrentes. Chapa 1 formada por Carlos Augusto Jayme Machado (MG), presidente e Celso Minervino Russo
(PR), para vice-presidência. E a chapa 2, com Maria Angélica Behrens Pinto (BA) para presidente e Carlos Magno
de Oliveira Rodrigues (MS) para vice. O resultado da votação elegeu a chapa 1.
Na noite de 7, a representante da ABO/PE tomou
parte do jantar oficial, oferecido pela ABO/MG aos presidentes das ABOs, professores ministradores de cursos do
CIOMIG e autoridades, no Minas Tênis Clube.
“No último dia do encontro, 8 de abril, dentro da programação social, houve uma visita ao Instituto Cultural
Inhotim de Arte Contemporânea e à tarde, visitamos a
feira de negócios do Congresso”, concluiu.
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Congresso da Califórnia
O presidente Alexandre Rizuto marcou presença no International Association of Dental Research, congresso internacional de Odontologia,
em São Francisco, Califórnia, no período de 22 a
25 de março deste ano. “Minha participação teve
o enfoque nos detalhes da realização do evento. Não obstante ter acontecido em um país do
primeiro mundo, consegui notar filas, do mesmo
jeito que acontece no Brasil e procedimentos de
última hora, à base do corre-corre”, observou.
“Do ponto de vista do suporte de negócios, conferido pelas empresas na área da Odontologia, como sabemos, são muito maiores, embora aparentemente com menores custos, haja
vista a adoção de bancadas simples em vez de
stands luxuosos”.
Indagado se registrou alguma novidade que
possa sugerir para o COPEO 2018, Rizuto falou
do processo de identificação do participante. “Os
crachás são colocados em escaninhos e existem
fitas adesivas impressas com as características do
perfil do participante: se é estudante ou conferencista, se veio pela primeira vez ou aquela é a
quarta ou quinta vez que comparece”.
O presidente acrescentou um fato curioso
à sua fala: “Assistimos a um protesto de dentistas que atendiam pacientes na calçada, querendo
provar ser possível exercer a Odontologia a baixo
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custo”, comentou.
Nas fotos, aspecto geral do congresso, onde
aparece a simplicidade citada na matéria e o presidente ao lado da cirurgiã-dentista Ariela Rizuto.

Terapia medicamentosa voltada
para a Odontologia

“Medicamentos usados em Odontologia,
benefícios e efeitos colaterais” foi o tema apresentado, em 11 de abril, pelo professor convidado, integrante da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas de São José dos Campos,
Carlos Henrique Espinoza Bernardes, ele dissertou sobre o uso de anti-inflamatórios, analgésicos e antialérgicos atípicos opióides. Falou
sobre a Codeína, efeitos adversos e como
deve ser usadas. Com uso de gráficos, mostrou como os medicamentos agem em relação
à dor e à inflamação, o emprego de corticoides e da probabilidade de eventos gastrointestinais observados durante o tratamento.
A equivalência de medicamentos e ação
associada com outros remédios, por exemplo, fez parte da sua fala, bem como dosimetrias necessárias ao processo de inflamação.
Analisou o valor nos níveis de mensuração
e controle das dores severas, moderadas e
leves. Abordou o controle e tratamento da
dor crônica em Odontologia, medicamentos
adequados a cada tipo de dor, e as formas
de tratamento auxiliar, como compressas,

entre outros.
Em seguida, discorreu sobre antibióticos
e a existência de bactérias resistentes a vários tipos de antibióticos. Avaliou a questão
de prescrever ou não antibióticos e a opção
pelo uso da amoxicilina, penicilina e ampicilina, seus efeitos e eficácia. Detalhou a administração de doses, reações de alergia e falou
sobre “dose de ataque” usada antes do tratamento. Finalizando, apresentou protocolos
usados pós e pré-procedimentos, especificando o tipo de medicação e dosagem.
“A palestra do professor Espinoza reforçou a tese que tenho de que a consulta começa quando o paciente liga para marcação.
O controle da dor está relacionado com o
bem-estar do paciente. Achei interessante a
abordagem sobre protocolo medicamentoso
com destaque para o uso de spidufen com arginina”, opinou o CD Rogério Gomes, aluno
do Curso de Especialização em Implantodontia da ABO/PE.
Na foto, o professor Espinoza é o primeiro, a partir da direita.
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Alfredo Gaspar assume o CRO-PE
O cirurgião-dentista, professor Alfredo de
Aquino Gaspar Júnior, tomou posse na presidência do Conselho Regional de Odontologia de
Pernambuco, em cerimônia realizada na sede da
autarquia em 17 de março. A sessão foi presidida
pelo tesoureiro do CFO, professor Rogério Zimmermann. Compôs a mesa o presidente do Sindicato dos Odontologistas de Pernambuco, Ailton
Coelho, o vice-presidente da ABO/PE professor
Gilberto Ramos de Souza Júnior, representando o
presidente, Alexandre Rizuto, e o presidente do
CRO- RJ Outair Bastasimi.

História Pessoal e Sucessos da Odontologia: Ivan Brondi
José Roberto de Melo (*)
A Faculdade de Odontologia de Pernambuco
ainda estava no bairro
da Boa Vista, no Parque 13 de Maio, quando de um vestibular a
secretária comentou:
“Ivan Brondi, esse menino que passou agora, no
vestibular, é jogador de futebol.
Ele joga no Náutico.” Começaram a surgir problemas na minha cabeça. Que havia de se contar
um rapaz desse tipo, num curso de saúde, como
o odontológico? O início das aulas mostrou antes de tudo um sujeito interessado, já integrado
com a profissão que escolhera e cursando-a com
seriedade. Foi assim que teve o meu apoio, da
minha cadeira, de minha escola.
Mais tarde, depois de formado, encontrei Ivan,
dirigindo a Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de
Pernambuco, entidade que é filiada da ABO, mas
que continua “Sociedade” porque já existia antes
de ABO existir (com o nome da antiga entidade,
como Pernambuco, existe hoje a de São Paulo e
da Paraíba).
Foi Brondi quem me convidou para escrever
esta crônica para o jornal da ABO. O que tenho
feito há uma porção de anos. Logo eu, que não
gosto de ficar no mesmo lugar muito tempo. O
professor Nelson Mello era orador da Sociedade-ABO de Pernambuco. Quando ele faleceu,
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os amigos transferiram o cargo para mim. Achei
demais ficar nesta função por muito tempo. Um
dia fui incumbido de uma reforma de estatutos da
ABO local e eliminei o cargo. Agora me fizeram
orador da Sociedade dos Cirurgiões Dentistas Escritores. É melhor colocarem outro...
Gosto mesmo é de escrever livros. Já produzi vários: Uma pequena história da Odontologia
Brasileira, um livro de literatura infantil, um manual de hipnose para dentista, (aprendi hipnose
como autodidata, pratiquei-a vários anos no consultório sem cobrar um tostão, e quando o Conselho Federal de Odontologia me deu um diploma, me habilitando para cobrar, me aposentei);
entre outros livros escrevi “Medalha de Carne”,
um romance.
O Dr. Ivan Brondi foi ainda eleito, não somente membro, mas presidente da Academia Pernambucana de Odontologia. Fez uma administração exemplar. É dentista que prestigia e cultiva as
honrarias da profissão. É um profissional de escol.
Agora Ivan assumiu a presidência do Clube
Náutico Capibaribe, do qual foi dentista. Mas a
ligação dele com a agremiação é ainda mais profunda: Ivan atuava em campo quando o “Timbu
” conquistou o título de Hexa Campeão. Título
que, para muitos, sempre será um luxo.
(*) Membro da Sociedade Brasileira de
Dentistas Escritores.

ABO/PE presente no Ciosp 2017

A discussão de temas ligados a aspectos associativos e institucionais foi a missão da diretoria da
Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco – Associação Brasileira de Odontologia – Seção
Pernambuco - SCDP-ABO/PE, durante o 35º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo
(Ciosp). Representaram a entidade pernambucana
o presidente Alexandre Rizuto, o secretário Geral
João Batista Lemos e o tesoureiro Sílvio Caldas.
A representação da ABO/PE manteve contato
com a Neodent, quando tratou da parceria relacionada à utilização de unidades de implantes. Na
ocasião, o presidente lembrou que usa quase exclusivamente produtos da Neodent nos seus cursos.
“Enfatizamos a necessidade de melhores condições
tanto nos preços quanto numa melhor efetividade
na aplicação de consignados”, afirmou Rizuto.
Outra atividade importante, com a presença do presidente do 24º COPEO, Rogério Zimmermann, foi a reunião com a conceituada promotora de eventos GSenne.
“Apresentamos a planta inicial do congresso,
marcado para março de 2018, mantivemos
discursões de algumas propostas para o próximo congresso: a divulgação através de mídia digital; pesquisa junto aos associados para
avaliar as suas expectativas, convidar professores de referência para motivar o interesse
de congressistas e empresas”.
Em reunião com a Dental Cremer, a empresa mostrou sua pretensão de não parti-

cipar de congressos, e sim promover os seus próprios eventos. A Cremer enfatizou que poderia
promover cem por cento 24º COPEO, porém não
adiantou qual seria a contrapartida, pois são necessários ter o valor dos custos finais para planejar o
investimento.
Ainda empenhada na busca de patrocínios, foi
estabelecido contato com a Dental Speed Graph,
que se mostrou interessada em participar da 10ª
Jornada de Estética. Ficou acertado o envio da planta da Jornada com seus valores de stands e modelo
de divulgação do evento.
Durante o Ciosp a representação da ABO visitou
as empresas: Dabi Atlante a Gnatus, para negociar
a aquisição de equipamentos para o novo laboratório. A atuação da ABO/PE foi concluída com visita
ao stand da ABO Nacional.
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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
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