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serviços e produtos das empresas anunciantes neste 
veículo de comunicação. Todos os produtos e serviços 
estão sujeitos às normas do mercado, do Código de 
Defesa do Consumidor e do Conar - Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publicitária. 
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Rielson José Alves Cardoso
Sadaiuki Yui
Sandro Moraes de Vasconcelos
Sebastião Pereira dos Santos

CONSELHEIROS NATOS 
Edgard Del Passo 
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Caros colegas,

É com grande alegria que renovamos o compromisso 
por mais um triênio. Estaremos à frente da ACDC e 
continuaremos desempenhando o papel de sucesso e 
pujança desta Entidade, que neste ano completa 91 anos 
de história. Nosso compromisso será novamente ter uma 
administração com muita dedicação, transparência e 
compromissos com a entidade e seus associados, assim 
como com toda a classe odontológica. Não preciso ficar 
repetindo aqui, quanto essa nossa ACDC é grande e 
importante para o cenário da Odontologia de Campinas 
e região.

Colegas, tivemos a grata satisfação de voltar a realizar 
mais um evento internacional de Odontologia em nossa 
casa, o EPPIC Meeting, um evento que trouxe uma grade 
com nomes de peso no cenário mundial da implantodontia 
e da prótese, e contou ainda com a presença dos drs. Peter 
Moy, da “UCLA” e Tomaz Albrektsson, da universidade de 
Gotemburgo. 

O Dr. Albrektsson esteve lado a lado com o Dr. PI 
Branemark, pai da implantodontia. Esse evento foi um 
sucesso total. Estiveram presente congressistas de mais 
de 10 Estados do Brasil.  

Por outro lado, por incrível que pareça, continuamos a 
nossa luta contra as ações do SOESP, que insiste em 
agir de forma vil, cobrando nossos colegas de maneira 
acintosa, frente a um cenário de maus exemplos.  
Continuamos a ser ameaçados por uma entidade que se 
julga ser parceira da Odontologia. Uma pena!

A ACDC deixou de ministrar cursos de especialização 
(Lato Sensu) por questões técnicas junto ao MEC, que 
não permite a execução desse tipo de modalidade junto 
a entidades de classe, ficando restrita às universidades 
ou faculdades de Odontologia. Com isso, e também por 
questões políticas e estatutárias, algumas importantes 
adequações foram necessárias, como a extinção da 
nossa Escola de Aperfeiçoamento Profissional Prof. Dr. 
Joaquim Ferreira Lima, a EAP, e a criação do Centro de 

Treinamento, Capacitação, Credenciamento e Serviços 
Prof. Dr. Joaquim Ferreira Lima. O Centro de Treinamento 
tem algumas características diferentes da EAP, porém, 
mantém o mesmo destaque na alta qualificação do seu 
corpo docente e estrutura física diferenciada, colocando à 
disposição dos professores e alunos a mesma tecnologia 
de ponta para oferecer um ensino de altíssima qualidade. 
E para a nossa grata surpresa, essa mudança trouxe 
um aumento expressivo na procura dos treinamentos 
de aperfeiçoamento e atualização. E o cenário político/
econômico vai nos mostrando que realmente o caminho é 
o aperfeiçoamento clínico, que nos permite pôr em prática 
aquilo que há de mais novo e moderno na nossa profissão, 
melhorando os nossos conhecimentos científicos e 
refinando as nossas técnicas clínicas. Treinamentos com 
menor duração.

Trabalharemos para que os assuntos da nossa classe 
sejam sempre defendidos, e retomaremos mais uma 
vez nossas tratativas junto à Prefeitura Municipal de 
Campinas, em relação ao valor do ISSQN, que por anos 
consecutivos vem aumentando exponencialmente e 
levando a cobranças exorbitantes a nossa categoria. 
Sabemos que a carga tributária desse país é aviltante, 
mas já está chegando num nível que extrapola o nosso 
entendimento.

Para finalizar, lembramos a todos que a ACDC encontra-
se sempre de braços abertos para sugestões e críticas, 
assim como para ideias e ações concretas que venham 
a engrandecer a nossa profissão. Desejo um segundo 
semestre de sucesso, trabalho e realizações a todos.  

Um forte abraço a todos 
e fiquem com Deus,

Fernando Biolcati Chiantia 
Presidente da ACDC

Continuaremos desempenhando o papel de 
sucesso e pujança desta Entidade
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Regulamentação do consultório com alvarás de sua cidade, CNES, 
impostos?
Quem são seus concorrentes diretos?
Quem são seus concorrentes indiretos?
Quais os pontos for tes e fracos de cada um?
Como está conquistando novos clientes?
Quais os diferenciais que o levam a querer voltar ao meu consultório?
Como anda sua reciclagem profissional?
Como encara e emprega novas tecnologias em seu dia a dia?
Reflita novamente quais são seus pontos for tes e fracos perante 
seu consultório, não tenha medo de encarar e escrever, pois esta 
ação poderá levar a um planejamento mais sério e, passo a passo, 
a adotar medidas de mudanças que melhorarão o produto final que 
você entrega a seu cliente.
Faça uma ação imediata para aquilo que está abaixo de sete como 
média e, de sete para cima, mantenha e reveja constantemente os 
processos.
Se não sabe agir, pode contratar alguém que faça para você, mas seja 
sincero em seus valores.
Atente-se de que não existe processos para produtos ruins que se 
sustente por longo período. Isto significa que vendemos saúde e, para 
isso, temos que ter ciência de que nosso trabalho é de meio e o 
resultado varia pela biologia de cada paciente.
Espero ter despertado momentos de reflexão. Ficam dicas nas edições 
passada e mais algumas aqui.
1-Leia o código de Ética Odontológica, você o acessa pelo portal do 
CROSP.
2-Leia o Código de Defesa do Consumidor.
3-Recicle, sempre.
4-Seja ético com seus valores pessoais e de empresa.
5-Trabalhe com respeito ao seu cliente/paciente. Faça somente o que 
gostaria que estivessem fazendo a você.

Caro colega que acompanhou a trajetória do que carinhosamente 
escrevi aqui nesta gestão que se finda frente a ACDC, nestes 
anos procurei colocar a importância de tratar nosso consultório 
como uma empresa; caso isto lhe tocou, me dou por satisfeito, 
porque tenho certeza de que o conhecimento podemos buscar 
pelos mais diversos caminhos. Mas para sair da inércia, temos 
que ter vontade e, principalmente, sonhos! Este é o perfil do 
dentista empreendedor.
“Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse 
viver para sempre”, Gandhi.
O que temos que aplicar em nosso consultório/empresa é a 
formação e a revisão dos cenários políticos e econômicos por 
qual passávamos, passamos e passaremos, e sobretudo a 
ter ética no tratamento com nosso cliente/paciente frente às 
normatizações no CRO e do Código de Defesa do Consumidor.
Em minha última matéria, gostaria de aler tá-lo sobre a importância 
da administração consciente de uma empresa odontológica que 
são os processos e as pessoas que lidamos no dia a dia.
Sempre aplicaremos o ciclo PDCA de controle (PLAN/planejar-
DO/fazer-CHECK/checar-ACT/agir). Batemos for temente nesta 
ação, pois é aí que faremos as correções necessárias para 
cada cenário e momento econômico que passamos; é aí que 
analisamos e controlamos os processos da empresa.
Do momento em que seu paciente liga para a sua secretária 
para agendar uma consulta até a saída, reflita sobre por quantos 
processos ele passou dentro de seu consultório/empresa e pense 
que ainda existe o controle do pós-atendimento e a necessidade 
de fazer um retorno individualizado para controles preventivos 
do que se fez.
Veja como estão seus pontos for te e fracos em cada um dos itens 
a seguir (dê notas de zero a dez):
Como foi a recepção da secretária ao telefone?
Como estava a disponibilidade de horários para novos 
atendimentos?
Como foi a sua recepção ao seu cliente ao entrar em seu espaço 
físico?
Anamnese, fotos e exames complementares que o fundamentam 
e o respaldam legalmente a cada tratamento iniciado e findado, 
como estão?
Qual a sua conduta de planejamento?
Faz contrato de trabalho a cada planejamento?
Controle e processo de esterilização de materiais?
Controle financeiro? Entradas e saídas, qual é o fluxo de caixa?
Compras e estoque?
Os pagamentos de fornecedores estão em dia?
Existe inadimplência na cobrança de devedores?

AvAlie seus processos e produtos! 
invistA nA visão AdministrAtivA dA 
empresA / consultório odontológico.de
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Um grande abraço!

André Fizzei Zeferino
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Ingresso dos profissionais que atuam dentro e fora da 
Região Metropolitana de Campinas, começou em 2003 e 
aumenta mais a cada ano; ACDC também é parceira da 
Cooperativa de Crédito que nasceu em Campinas e acaba 
de ser autorizada a atuar em todo o Estado de São Paulo. 
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Unicred 
está presente na Região Metropolitana de Campinas há 
24 anos. Nasceu como Unicred Campinas e tem adesão 
exclusiva de médicos, mas em 2003 abriu seus quadros 
a todos os demais profissionais, de nível superior, da área 
de Saúde. Desde então, conta com crescente participação 
dos cirurgiões-dentistas (CD), fato que tornou os 
profissionais da Odontologia o segundo maior público 
cooperado. Hoje, como Unicred do Estado de São Paulo 
e com mais de 6.800 associados no total, já passa de mil 
o número de cirurgiões-dentistas associados. A ACDC e a 
Uniodonto Campinas, instituições da classe odontológica 
com forte presença na RMC, são também parceiras da 
Unicred, como pessoas jurídicas cooperadas.

ACDC – Em que a cooperativa Unicred difere dos bancos 
mercantis que operam no Brasil?

Unicred – Difere em muitos aspectos. O primeiro deles 
diz respeito à condição de dono do negócio. Uma 
vez cooperada, a pessoa torna-se sócia da Unicred, 
enquanto nos bancos mercantis a condição é sempre 
de cliente, sem qualquer participação nos resultados.  
Na Cooperativa, o resultado apurado ao final de cada 
exercício fiscal é distribuído aos cooperados na proporção 
das operações que cada um teve com a instituição ao 
longo do ano. Essa distribuição é chamada de sobras. 
Os bancos mercantis visam lucro e não fazem rateio 
das sobras com os clientes. A Cooperativa Unicred, por 
não ter o lucro como finalidade e também em razão de 
não haver intermediários entre o sócio e a Cooperativa, 
consegue praticar taxas diferenciadas bem mais atrativas 

e justas. Além disso, cada pessoa conta com um voto nas 
assembleias, o que permite a participação do dono nos 
destinos da Cooperativa. Hoje, o Sistema Unicred conta 
com 34 cooperativas, aproximadamente 230 unidades de 
negócios em 10 Estados brasileiros e cerca de 180 mil 
cooperados, quatro Unicreds centrais e uma confederação 
nacional, com unidades em São Paulo, Porto Alegre e 
Florianópolis.

ACDC - Como se deu a crescente participação dos 
cirurgiões-dentistas na Cooperativa?

Unicred - A abertura da Cooperativa para os demais 
profissionais da Saúde se deu em novembro de 2003 
e, de lá para cá, só faz crescer a participação dos CDs. 
No primeiro ano foram 13 associações de cirurgiões-
dentistas e, no ano seguinte, já somavam 40. Nos cinco 
anos à frente chegou a 460, e logo depois eram 864 os 
CDs cooperados à Unicred. Atualmente já passa de mil os 
associados que atuam no ramo da Odontologia.  

ACDC - Desde a abertura, há participação de CDs nos 
Conselhos de Administração e Fiscal? Como isso tem 
acontecido? 

Unicred - O primeiro CD a ingressar como conselheiro 
na Unicred foi o Dr. Cláudio Bin, em 2008. Quando foi 
eleito, ocupou um assento no Conselho Fiscal (CF). No 
ano seguinte, ingressou no Conselho de Administração 
(CA) o Dr. Nilden Carlos Alves Cardoso, permanecendo 
por duas gestões neste Conselho. De lá para cá, sempre 
houve a presença de um membro cirurgião-dentista no CA. 
O CF, que se renova a cada dois anos, tem mantido nos 
últimos anos a participação de 50% dos membros. Este 
ano, na última renovação do Conselho de Administração 
e Fiscal, há dois dentistas no CA - Dr. Roberto Antônio 
Gobbo e Dr. Mauro Sérgio Camargo, e outros três no CF - o 
coordenador, Dr. Nilden Carlos Alves Cardoso e o também 
conselheiro titular, Dr. Cláudio Bin, além do conselheiro 
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suplente, Dr. Ricardo Augusto Panza. Considerando que os 
dois conselhos somam 18 conselheiros, sendo 12 no CA 
e seis no CF, os dentistas ocupam um terço dos assentos 
disponíveis.   

ACDC - Como a ACDC, que congrega os cirurgiões-dentistas 
de Campinas e região, tem contribuído para o crescimento 
da Unicred?

Unicred - A ACDC é pessoa jurídica cooperada e 
uma importante parceira em utilizar os produtos da 
Cooperativa, como aplicações e depósitos à vista. Na 
figura de seus dirigentes, tem fomentado a divulgação 
e a promoção da Unicred junto aos seus associados, 
especialmente com relação às vantagens dos produtos 
e serviços financeiros oferecidos aos cooperados. Com 
relação às necessidades de estrutura que a Unicred tem 
para desenvolver e promover treinamentos, cursos e 
assembleias, as instalações da ACDC, sempre disponíveis, 
são a primeira opção de escolha, principalmente pela 
localização e qualidade da estrutura física e dos recursos. 
O amplo auditório possibilita a realização das assembleias 
gerais ordinárias e extraordinárias, com todo conforto e 
segurança.

ACDC - Qual a participação financeira da Unicred do Estado 
de São Paulo, comparada às outras singulares Unicred? 

Unicred - A agora chamada Unicred do Estado de São 
Paulo sempre teve um desempenho acima da média 
nacional. Durante vários anos esteve entre as dez 
singulares do sistema nacional e, nos últimos cinco anos, 
liderou o ranking tanto no Estado como também no Brasil. 
Em junho de 2016, quando da saída da Central SP do 
sistema Unicred, a Cooperativa sediada em Campinas 
respondia nacionalmente por 36% dos depósitos totais, 
por 57% das sobras acumuladas, por 12% do número 
total de cooperados no Sistema Unicred e por 32% do 
crédito. 

ACDC - Por que a mudança para a Unicred Central 
Multirregional? Como se deu a escolha?

Unicred - Com a saída da Unicred Central SP do Sistema 
Unicred em 2016, e mediante decisão da singular de 
Campinas de permanecer Unicred, fez-se necessária 
uma nova filiação da singular a outra Central, a fim de 

poder continuar com a margem de operação de 15% do 
Patrimônio de Referência (PR). É que, do contrário, como 
cooperativa “solteira” ou desvinculada de uma central, 
essa margem cai para 10%. A margem de operação do 
PR representa o limite máximo para operar com um único 
cooperado.

Foi delegado então, pela Diretoria, um grupo de trabalho 
composto do superintendente, do gerente de operações e 
do analista de riscos para visitar as quatro Centrais e mais 
algumas singulares, objetivando elaborar um comparativo 
para subsidiar a decisão do Conselho de Administração 
quanto à central que melhor pudesse oferecer a 
composição custo-benefício. Foi escolhida então a Central 
Multirregional, sediada em Belo Horizonte (MG). 

ACDC - Como surgiu a possibilidade de abertura da Unicred 
Campinas para todo o Estado de São Paulo?

Unicred - Em meados de 2016, houve a migração coletiva 
das demais singulares Unicred do Estado de São Paulo para 
outro sistema financeiro cooperativo, fato que resultou na 
extinção da Unicred Central São Paulo. A migração, porém, 
não foi seguida pela Unicred Campinas, que permaneceu 
sozinha como Unicred no mais importante Estado da 
Federação. Responsável durante anos por 50% de todo o 
resultado apurado no Estado de São Paulo, a Cooperativa 
enxergou neste cenário uma chance ímpar de crescimento 
e uma grande oportunidade de ampliar a sua área de ação 
para todo o interior paulista e também para a capital. A 
mudança foi aprovada em AGE e pelo Banco Central do 
Brasil. Hoje, é possível associar profissionais de Saúde de 
todas as regiões de São Paulo.   

ACDC - Com a autorização do Banco Central pela expansão 
da área geográfica, qual o planejamento de crescimento 
pelo interior do Estado?

Unicred - O planejamento de expansão no Estado é de 
crescimento sustentável, baseado em parcerias com 
entidades representativas locais dos profissionais da 
Saúde, como Unimed, Uniodonto, hospitais, associações 
de classe etc. Partindo sempre de importantes polos onde 
o potencial de desenvolvimento seja notório. Já estamos 
abrindo uma nova unidade de negócios em Americana e 
temos mais duas planejadas nos próximos meses para as 
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cidades de Sorocaba e Piracicaba.

ACDC - Há estudo de alguma ferramenta que permita 
outros profissionais da Saúde serem sócio-cooperado da 
Unicred do Estado de São Paulo?

Unicred - Existe um projeto em fase de elaboração 
chamado Agência Virtual, com um investimento importante 
em tecnologia e recursos humanos capacitados para dar 
um atendimento remoto diferenciado e assertivo.

Indo além de um call center receptivo, a ideia é termos 
profissionais que possam tanto atender remotamente 
quanto executar um trabalho de prospecção através 
dos meios remotos de atendimento, como telefone, chat, 
e-mail, WhatsApp, redes sociais etc.

ACDC - Em dezembro do ano passado, o Banco Central 
determinou a necessidade de adequação das provisões 
financeiras aos bancos e cooperativas de crédito, 
com relação aos empréstimos. Mas antes de dizer o 
que isto acarretou nas contas das Cooperativas, para 
adequações durante o mês para o fechamento de suas 
contas no último dia do ano, favor nos repassar algumas 
explicações técnicas para o melhor entendimento. O que 
significa a Cooperativa fazer a provisão financeira para um 
empréstimo? 

Unicred - O mercado financeiro como um todo é regulado 
pelo Banco Central e tem regras prudenciais a seguir, a 
fim de assegurar segurança e credibilidade. Assim como 
os bancos, as cooperativas estão sujeitas a tais regras 
e são obrigadas a compor uma reserva de provisão 
para garantir a possibilidade de default de operações 
de crédito, independente da constituição de garantias. 
Existe um sistema de credit scoring que tabula vários itens 
do cooperado e atribui uma nota de A a H. Cada nota 
corresponde um percentual de provisão, que vai de 0,5% 
a 100%.

ACDC - Esta provisão é uma segurança para todos os 
cooperados que são donos da Cooperativa? 

Unicred - Certamente. Conforme a situação econômico-
financeira do cooperado vai se deteriorando, também a 
sua nota do rating vai caindo e sua provisão aumentando. 
Significa que a cooperativa tem reservas para cobrir 
eventual prejuízo com Provisão para Devedores Duvidosos 

(PDD), usando reservas que foram sendo acumuladas ao 
longo do período, não impactando de maneira brusca nos 
resultados ao final do exercício fiscal.

ACDC - No final de 2016 houve necessidade de uma 
provisão assim. Em termos práticos, o que isso implicou 
para o cooperado?

Unicred - Implicou em uma menor distribuição de sobras 
do exercício em que houve esta ação do BC. No caso, as 
sobras de 2016. Contudo, a reserva de provisão que a 
Unicred mantém é mais que suficiente para fazer frente 
às dificuldades que alguns importantes tomadores de 
recursos possam enfrentar e, consequentemente, não 
honrar seus compromissos.

ACDC - Com isso, podemos afirmar que a solidez financeira 
da Cooperativa é maior neste instante? 

Unicred - Certamente. O fato de não ter sido distribuída 
a totalidade das sobras apuradas no exercício de 2016 
significa que o recurso na conta de provisão aumenta 
a solidez da Cooperativa. Conforme as operações que 
geraram essa provisão adicional forem sendo liquidadas, 
esses valores voltam a compor o resultado, aumentando 
as sobras e finalmente sua distribuição. 

ACDC - Com esta adequação já ocorrida durante este ano 
de 2017, os resultados (sobras) se encontram dentro da 
normalidade?

Unicred - Sim. As sobras do primeiro semestre já superam 
R$ 2 milhões em média mensal, e isso é muito positivo, mais 
ainda se considerado o cenário econômico de estagnação 
e recessão em que está o Brasil neste período. 

ACDC - O cooperado tem Internet Banking? Aplicativo? 
Quais os serviços e/ou canais de comunicação a 
Cooperativa possui?

Sim. A Unicred oferece ao cooperado tudo o que os bancos 
mercantis dispõem a seus clientes, ou seja, cartões de 
crédito e débito, talão de cheque, Internet Banking e 
aplicativo mobile para sistemas Android ou iPhone, por 
meio dos quais é possível fazer praticamente todas as 
operações online. O Portal Unicred dispõe do canal Fale 
Conosco, caso o cooperado queira sanar alguma dúvida 
ou obter uma informação.  Somado a isso, oferece ainda 
15 Postos de Atendimento (PAs), além da sede. Em 
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Campinas tem PA Unicred instalado na 
Unimed Campinas, Uniodonto Campinas, 
Hospital Mário Gatti e em Barão Geraldo. 
Os demais se encontram nas cidades de 
Americana, Amparo, Capivari, Indaiatuba 
HAOC, Indaiatuba Cidade Nova, Itapetininga, 
Itapeva, Jaguariúna, Jundiaí, Sumaré, Tatuí e 
Valinhos. 

ACDC – O que precisa providenciar o CD que 
quiser se tornar cooperado da Unicred do 
Estado de São Paulo?

Unicred - Para se tornar cooperado é 
necessário procurar uma das unidades de 
atendimento, apresentar os documentos 
pessoais, preencher e assinar alguns 
documentos. Ou, se preferir, baixar 
gratuitamente o aplicativo Unicred Associe-
se, disponível nas lojas virtuais Google Play 
e APP Store. 
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dedicAção em mAnter vivA
A históriA dA Acdc

Formado pela Faculdades Integradas de Uberaba (FIUBE), 
atual Uniube, no dia 12 de agosto deste ano o Dr. Rielson 
José Alves Cardoso completa 40 anos de profissão. Logo 
após a formatura, iniciou a sua trajetória profissional na 
cidade de Santos. Em 1978, mudou-se para Campinas e 
aqui estabeleceu a sua vida.
Em 1979, participou do Conclave Odontológico 
Internacional de Campinas. Esse foi o seu primeiro 
contato com a ACDC. Logo tornou-se sócio. Sempre 
envolvido com a entidade, em 1981 se dispôs a trabalhar 
e foi convidado para participar da reunião organizadora 
do Conclave daquele ano. Chegou sem conhecer ninguém 
e saiu de lá como tesoureiro.
A partir daí a sua trajetória na ACDC iniciou. Tornou-se 
presidente do Conclave e membro do Departamento 
de Defesa da Classe. Para o Conclave, propôs ações, 
até então nunca realizadas, como uma assessoria 
de comunicação, a contratação de uma Agência de 
Publicidade e patrocínios fora da Odontologia. Devido a 
sua atuação, foi indicado pelo presidente da ACDC, na 
época o Dr. José Paulo Gouveia de Toledo, para concorrer 
à presidência da ACDC. A eleição foi muito concorrida e 
sua chapa acabou perdendo, o que o levou a manter-se 
afastado das atividades administrativas da entidade por 
10 anos. 
Nesse período dedicou-se a sua atividade como 
especialista, fez mestrado e doutorado na FOUSP, deu 
aula na Universidade de Taubaté, na PUC de Campinas e 
no Centro de Aplicação da Odontologia Integral, fundado 
pelo Prof. Dr. Hiroumi Takito.
Em 1994, o convite para um novo Conclave fez com que 
retomasse as atividades na ACDC, incumbido de uma nova 
missão: ser o coordenador de avaliação e apresentação 
dos trabalhos científicos. Logo após, assumiu o cargo de 
coordenador do curso de especialização na EAP e, no 
ano seguinte, a direção da escola, por 15 anos. 
As reformas administrativas e estruturais da associação 
sempre foram o que mais o marcou nestas quatro décadas 
dedicadas à Odontologia. “A associação tem uma história 
muito grande, participei de muitos momentos marcantes 
até a construção e uma modernização arquitetônica e 
administrativa de tudo o que temos hoje. Tive participação 
muito efetiva nas administrações dos presidentes Luiz 
Roberto Gonçalves Silveira, Ricardo Jordão Rocha, Mauro 
Sergio Camargo, de todos em mais do que uma gestão, 

no cargo de confiança de Diretor da EAP.”
Atualmente, o Dr. Rielson vê como principal desafio 
o fato de levar os jovens profissionais a entenderem a 
importância da organização de classe para a profissão. 
Sua principal missão é manter vivo os 90 anos de história 
da associação. 
“A associação é o lugar onde o dentista pode discutir 
as suas questões profissionais, pois ela é a referência. 
A maioria dos profissionais de hoje não tem a visão de 
que sem ela vira um caos, uma desorganização geral. 
Minha luta pessoal de hoje é isso, preservar os 90 anos 
de história da ACDC. Desejo que ela continue avançando, 
que continue se modernizando e seja a referência para 
a classe, do que nós devemos ser como profissionais”, 
afirma o dentista.
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A solenidade de posse da nova diretoria da Associação 
dos Cirurgiões-Dentistas de Campinas, eleita no dia 17 de 
maio, reuniu cerca de 80 pessoas na sede da entidade no 
último dia 26 de julho. Entre os convidados, renomados 
profissionais da área, nomes importantes do cenário 
político regional, além de dirigentes de associações de 
Odontologia. 

Na mesa diretiva estiveram presentes Dr. Adriano Coli 
Pelliccioni, Presidente do Conselho Eleitoral da ACDC; o 
Dr. Fernando Biolcati Chiantia, Presidente da ACDC; o Dr. 
Cláudio Yukio Miyake, Presidente do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo; o Dr. Silvio Jorge Ceccheto, 
Presidente da ABCD, e também representando o Dr. Wilson 
Chediek, Presidente da APCD Central; o Dr. Paulo Haddad, 
Vereador de Campinas; o Dr. João Vicente da Silva, Diretor 
da Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas; a Dra. Fabiana Mantovani Gomes 
França, Coordenadora do Curso de Graduação em 

Odontologia da Faculdade de Odontologia São Leopoldo 
Mandic; o Sr. Márcio Barra Grande, Presidente da 
APDCRsp; o Dr. Roberto Gobbo, Presidente da Uniodonto 
Campinas: e o Dr. Pedro Antunes Negrão, Presidente do 
Conselho de Administração da Unicred.

A presidência continua sob a responsabilidade do Dr. 
Fernando Biolcati Chiantia. Tomaram posse também os 
demais membros da Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho 
Eleitoral e Conselho Deliberativo. A nova gestão trabalhará 
no triênio de 2017 a 2020.

“Na última gestão conseguimos manter a pujança e 
o crescimento da instituição, mesmo com um cenário 
econômico e social desfavorável. Para o próximo mandato, 
temos uma perspectiva muito positiva e vamos concentrar 
nossos esforços em prol da Odontologia de Campinas 
e região, fortalecendo as relações com as faculdades, 
promovendo a internacionalização da entidade, lutando 
pela valorização profissional, inclusive frente aos planos 

cerimôniA mArcA posse
dA novA diretoriA dA Acdc
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odontológicos, além de promover a questão científica 
e o centro de treinamento e aperfeiçoamento da casa”, 
afirma o presidente.

O evento foi seguido de um coquetel para convidados 
e familiares.

Personalidades da cidade e da Odontologia deixaram 
seus votos de uma boa gestão para o Dr. Fernando 
Chiantia e sua diretoria:

“Preciso enaltecer o trabalho profícuo da última gestão 
e tenho certeza que será mantido com muito afinco, 
dando ainda mais credibilidade e visibilidade para 
a casa frente à população e às entidades públicas. 
Desejo toda sorte do mundo para a nova diretoria e 
continuo colocando à disposição da ACDC a Câmara 
de Vereadores de Campinas.” – Paulo César Haddad, 
vereador de Campinas/SP

“É uma satisfação participar dessa solenidade de uma 
das maiores associações de Odontologia de São Paulo 
e do Brasil. Frente aos desafios, a diretoria da ACDC 
sempre se destaca com sua eficiência. Que a próxima 
gestão continue com o excelente trabalho e amplie 
as atividades e lutas da categoria. Boa sorte ao Dr. 
Fernando e a toda sua equipe.” – Claudio Yukio Miyake, 
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presidente do CROSP.

“Desejo sucesso nessa nova gestão. Que mantenham 
a pujança do último triênio e a administração séria e 
comprometida. Aproveito para agradecer a homenagem, 
fiquei realmente lisonjeado. A entidade continuará em boas 
mãos!” - Isamu Marakami, homenageado durante a posse 
e ex-coordenador da área de saúde bucal da Secretaria de 
Saúde de Campinas/SP.

“Confiamos no trabalho desenvolvido por essa diretoria, 
que conta com colegas competentes e dedicados. 
Estaremos juntos e apoiando a casa nas lutas pela 
melhoria da odontologia e da saúde da população” - Silvio 
Cecchetto, presidente da ABCD e vice-presidente da APCD.

“Temos uma parceria perfeita com a ACDC e pretendemos 
fortalecer ainda mais essa relação nesse novo mandato. 
Uma união que atende aos anseios da entidade e 
corrobora com nossos eventos e ações” - Pedro Antunes 
Negrão, diretor-presidente da Unicred.

“Vamos continuar trabalhando em prol do cirurgião dentista 
e da união da classe odontológica. Desejo um excelente 
mandato ao Fernando, que é meu amigo pessoal, e a 
todos os integrantes da sua diretoria” - Roberto Gobbo, 
ortodontista e presidente da Uniodonto Campinas.
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NOVA DIRETORIA E CONSELHOS DA 
ACDC - TRIÊNIO 2017-2020

Presidente: Fernando Biolcati Chiantia; 1ª Vice-Presidente: 
Silvana Ribeiro Roda; 2º Vice-Presidente: Marcelo Fizzei 
Zeferino; Tesoureiro: Thiago Mandarino; Secretário: Fábio 
Alessandro Simões; Diretor do Centro de Treinamento: 
André Renato Ravagnani Cavarzan.

Conselho Deliberativo: Carla Octaviani; Ellen Cristina 
Fagnani; Fabiano Generozo Mendes; Gustavo Fizzei 
Zeferino; José Carlos Oliveira; Luiz Gonzaga Mantovani; 
Michelle Verola dos Santos; Mirian Garcia Vieitez Cardoso; 
Ricardo Campane; Rielson José Alves Cardoso; Sadaiuki 
Yui; Sandro Moraes de Vasconcelos; Sebastião Pereira 
dos Santos; Vania Maria Biglia Mendes Farnetani e Victor 
Angelo Martins Montalli.

Conselho Fiscal: André Coelho de Faria, Edgard Cesar 
Zerbinatti, José Reis Gabriel e Paulo César Haddad.

Conselho Eleitoral: Aloísio Arantes Teixeira; Adriano Coli 
Pelliccioni; Bento Francisco Silva; Idival Fantinatto; William 
Zeitune Junior e Wilson Antonio Ribeiro.

No último dia 16 de julho, o Departamento 
de Remidos da ACDC realizou uma belíssima 
feijoada no Espaço Gourmet da ACDC.

Com a presença de mais de 60 colegas, 
o ambiente foi de muita descontração e 
reencontros.

Parabenizamos os Drs. Adriano Coli Pelliccioni 
e Aloisio Arantes Teixeira por mais essa 
iniciativa e pela organização. 

Em breve, anunciaremos os próximos 
encontros!

Departamento de Remidos da ACDC

FeijoAdA dos 
remidos
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eppic meeting 2017 reuniu 
importAntes personAlidAdes mundiAis 

e nAcionAis dA reABilitAção orAl

Sob a presidência do Dr. Fernando Biolcati Chiantia e 
coordenação científica do Dr. Antônio Carlos Aloise, o 
EPPIC Meeting 2017, realizado nos dias 29 e 30 de junho 
e 01 de julho, trouxe para a sede da ACDC duas grandes 
referências internacionais: Dr. Tomas Albrektsson, 
que trabalhou lado a lado com o prof. Bränemark 
nas pesquisas que tornaram a implantodontia como 
conhecemos hoje possível, e o Dr. Peter Moy, co-diretor 
de uma das mais tradicionais universidades dos Estados 
Unidos - a UCLA.  A grade científica contou também com 
a presença do Dr. Marc Onuoha, um jovem e brilhante 
professor da Dinamarca, do Dr. Fernando Duarte, mestre 
em cirurgia oral e maxilofacial pelo Eastman Dental 
Institute, da Universidade de Londres, e um excelente 
time de mestres nacionais. 

“Surpreendeu-nos a quantidade de congressistas de 
outros Estados, que entendendo o peso e a importância 
do evento, vieram prestigiar e tiveram a confirmação de 
sua grandeza”, ressalta o presidente da ACDC, Fernando 

Chiantia. Nos três dias do Encontro, os profissionais tiveram 
a oportunidade de trocar conhecimentos e técnicas, além 
de participar da apresentação de pesquisas avançadas 
no âmbito da implantodontia e da prótese. 

A entidade, que prima pelos eventos de caráter científico, 
sempre com o intuito de agregar conhecimento de 
qualidade aos seus associados e colegas da Odontologia, 
destaca a importância desse evento, que entrará para 
o calendário de congressos realizados pela casa, pois 
em seu primeiro ano, mostrou relevância para o futuro 
das reflexões na Odontologia. “Ficamos extremamente 
satisfeitos, superando todas as nossas expectativas, com 
a casa cheia, conteúdos pertinentes e atuais, além de uma 
estrutura impecável. Quero salientar também o feedback 
positivo que recebemos dos participantes, tecendo muitos 
elogios ao evento”, avalia Chiantia. 

O evento contou com a presença de 20 empresas do setor 
e importantes patrocínios como da Intraoss, CVDentus, 
Intra-Lock, Geistlich, S.I.N. e Unicred.
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Contato fácil
Para anunciar, entre em contato com a acDc 
através Do e-mail: revista@acdc.com.br
características Do anúncio

conteúDo: área De atuação Do Profissional, nome, enDereço, telefone, e-mail ou site

valores: (Por inserção): 1 x r$50,00 (eDição única) – 2 x r$45,00 (Duas eDições) – 4 x r$40,00 (quatro eDições) 

imPlantoDontia - enx., s. lift, c. imeDiata

BeneDito umBerto Bueno - cro 19590
rua Dos alecrins, 567 
camBuí - camPinas/sP
(19) 3254-6237 / 3252-9146
bubueno@uol.com.br

imPlantoDontia e PerioDontia

anDré fagunDes nunes - cro 74907
camPinas/sP 
(19) 3237-9907 / (19) 97415 2636
andrefnunes@hotmail.com

imPlant.- Perio - Plástica PerioDontal

Danilo lazzari ciotti - cro 68012
rua Pereira tangerino, 225 
JD. guanaBara - camPinas/sP
(19) 3241-5165
www.implanteperio.com.br

laBoratório De Prótese oDontológica

ivan santana Junior - cro/tPD 5607
rua Dr. theoDoro langarD, 53 
Bonfim - camPinas/sP
(19) 3242-8340
atendimento@prodontos.com.br

oDontoPeDiatria

márcia regina santaella - cro 24602
rua Dr. emilio riBas, 776 - cJ. 52
camBuí - camPinas/sP
(19) 3254-0494
marcia.santaella@uol.com.br

ortoDontia avançaDa / Dtm
selia rita oliveira - cro 35470
rua Dr. emílio riBas, 805, sl. 43
eD. saBin - camBuí - camPinas/sP
(19) 3232-6451 / (19) 97106-3211
gabriela.odontovitoria@gmail.com
www.odontovitoria.com.br

cBmf e imPlantoDontia avançaDa

Davi Kirsch - cro 95010
rua Dr. emílio riBas, 805, sl. 43 
eD. saBin - camBuí - camPinas/sP
(19) 3232-6451 / (19) 97106-3211
gabriela.odontovitoria@gmail.com
www.odontovitoria.com.br

cirurgia ortognática/ atm/ imPlantes

nilesh J. moniz – crm 151762/ cro 68310
rua eDuarDo lane, 117 - sala 03
guanaBara – camPinas/ sP
(19) 3213-6836
www.nileshmoniz.com.br

enDoDontia com microscoPia

Katia Diniz Da silva - cro 74949
rua Dr. emílio riBas, 805, sl. 43
eD. saBin - camBuí - camPinas/sP
(19) 3232-6451 / (19) 97106-3211
gabriela.odontovitoria@gmail.com
www.odontovitoria.com.br

enDoDontia microscóPica e ultrassônica

celi queluz venturini s. ferreira - cro 42997
rua emBaixaDor PeDro toleDo, 358
centro - itaPira/sP
(19) 3863-1992 / (19) 99205-6780
odontobiomec@bol.com.br

imPlante – reaBilitação oral - atm
milton eDson miranDa - cro 6769
rua Barão De itaPura, 2294 - cJs. 63-69
guanaBara - camPinas/sP
(19) 3254-7288
memiranda@memiranda.com.br
www.memiranda.com.br

ortoDontia e ortoPeDia facial

fernanDo PenteaDo loPes Da silva

cro 61949
rua José inocêncio De camPos, 153
conJ.23/24
camBuí - camPinas/ sP
tel. (19) 3251-2099 / 9 9715-2261
penteadolopesortodontia@gmail.com

ortoDontia, ortoPeDia facial e Dtm
fernanDo Delman - cro 28651
rua emílio riBas, 805 - conJ. 24
camBuí - camPinas/sP
tel. (19) 3252-8890/ 3255-0168
www.clinicadelman.com

ortoDontia, ortoPeDia facial e Dtm
viviany couto carvalho maia - cro 18264
av. monte castelo, 237 
JD. Proença - camPinas/ sP
(19) 3232-6929
vymaia@yahoo.com.br
www.maiadentalcare.com.br

toxina Botulínica, Preenchimento 
luciana camPos - cro 50.535
av. Dr. heitor PenteaDo, 1532 
taquaral - camPinas/sP 
(19) 3254-2714 / 99778-4416
lucianarcampos@gmail.com
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APERFEIÇOAMENTO

ACUPUNTURA (APE - 009/2017)
TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO 
DE ACUPUNTURA PARA ODONTOLOGIA – 
TEÓRICO E PRÁTICO
Início: 09/2017 |    Término: 02/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quinta e sexta-feira,
                  das 8h30 às 17h30
Natureza: Teórico - Clínico

DENTÍSTICA (APE - 006/2017)
TREINAMENTO EM RESTAURAÇÕES INDIRETAS 
ANTERIORES E POSTERIORES
Início: 09/2017 |    Término: 01/2018
Frequência: Quinzenal 
Realização: Quarta-feira, das 14h às 20h
Natureza: Teórico - Laboratorial -
  Demonstrativo clínico

DTM (APE - 012/2017)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL
Início: 09/2017  |    Término: 06/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quinta e sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico - Demonstrativo

Professora Coordenadora:
PROF.ª DR.ª FÁTIMA TERESANI STEIN
Especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares- 
CFO.
Mestrado em Ortodontia - SLMandic Especialista 
em Acupuntura CFO.
 Proficiência Internacional em Acupuntura - WFCMS.

Professores Coordenadores:
PROF. MARCELO MARTINS 
Mestre e especialista em Dentística 
Restauradora.

PROF.ª LIANA CLAUDIA BRITTA 
Mestre e especialista em Dentística 
Restauradora.

Professor Coordenador: 
PROF. JORGE ALBERTO VON ZUBEN
Mestrado em DTM e DOF - UNIFESP (EPM). 
Especialista em DTM e DOF – CFO.
Coordenador da área de DTM e Dor Orofacial 
da ACDC.
Especialista em Prótese Dentária - CFO.

Professora Assistente:
Prof.ª Artemisia Imperia Martini

Professores Convidados:
Prof.ª Adriana Hernandes
Prof.ª Arianne Mendonça de Jesus
Prof. Edson Tanaka
Prof.ª Gabriela Caruso Sales
Prof.ª Lia Paz

Professor Convidado:
Prof. Fernando Rigolin

Professores Assistentes: 
Prof. Celso Quiles
Prof. Getúlio Puntel de Morais Júnior
Prof. Renato Ienny

Professor Convidado:
Prof. Dr. André Porporatti

Professor Coordenador do Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia da ACDC de 
Campinas.
Professor Coordenador do Curso de 
Microcirurgia Parendodôntica da ACDC 
Campinas/SP.
Professor de Endodontia e Microscopia 
Operatória com cursos ministrados no Brasil 
e no exterior.
Autor de 10 capítulos de livros de Endodontia 
publicados no Brasil.
Autor do livro Endodontia Clínica: a Luz da 
Microscopia Operatória.

Ministradores:
Grupo Camargo de Microendodontia

Professor Coordenador: 
PROF. DR. MAURÍCIO CAMARGO
Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Faculdade de Odontologia da UNESP 
Araraquara/SP.
Extensão na Pacific Endodontic Research 
Foundation - San Diego/CA.
Professor Coordenador do Curso de 
Especialização em Endodontia da ACDC de 
Campinas.
Professor do Curso de Especialização em 
Endodontia da APCD Regional de São Carlos/SP.
Professor do Curso de Pós Graduação em 
Endodontia da Universidade Autônoma do 
Paraguai - Pierre Fauchard - Assunção/
Paraguai.

ENDODONTIA (APE - 010/2017)
DESMISTIFICANDO A INSTRUMENTAÇÃO 
ROTATÓRIA PARA O CLÍNICO GERAL
Início: 09/2017 |    Término: 08/2018
Frequência: Quinzenal
Realização: Sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico - Demonstrativo

TREINAMENTOS ACDC 2º SEMESTRE 2017
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Ministradores:
Prof. Dr. Rielson José Alves Cardoso
Prof. André Renato Ravagnani Cavarzan

Professores Assistentes:
Prof. Dr. Antonio Carlos Aloise
Prof.ª Ellen Cristina Fagnani
Prof. Marcelo Fizzei Zeferino
Prof. Fábio Alessandro Simões
        
Professor Convidado:
Prof. Dr. André Antonio Pelegrine

Professores Convidados:
Prof. Dr. Jurandir Antonio Barbosa
Prof. Levi Antunes
Prof. José Peixoto Ferrão Filho
Prof. Ricardo Tesch
Prof.ª Shirley M. Rosseto
Prof. Roberto Alves Torres
Prof. Jorge Luis Saade
Prof. Otávio Cintra
Prof. Reinildes Ilda Pascoal
Prof. Hideo Suzuki
Prof. Wilson Murata     

Professor Coordenador: 
PROF. DR. RIELSON JOSÉ ALVES CARDOSO
Mestre em Endodontia pela FOUSP.
Doutor em Endodontia pela FOUSP.
Prof. Titular de Endodontia da Faculdade 
SLMandic.

Professor Coordenador:
PROF. DR. FERNANDO BIOLCATI CHIANTIA
Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo Facial
Especializando em Prótese
Mestre em Implantodontia
Doutorando em Cirurgia Translacional

Professor Coordenador: 
PROF. DR. CESAR BENEDITO VIEIRA

Professor Coordenador: 
PROF. DR. MAURÍCIO CAMARGO
Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Faculdade de Odontologia da UNESP 
Araraquara/SP.
Extensão na Pacific Endodontic Research 
Foundation - San Diego/CA.
Professor Coordenador do Curso de 
Especialização em Endodontia da ACDC de 
Campinas.
Professor do Curso de Especialização em 
Endodontia da APCD Regional de São Carlos/SP.
Professor do Curso de Pós Graduação em 
Endodontia da Universidade Autônoma do 
Paraguai - Pierre Fauchard - Assunção/

ENDODONTIA (APE - 011/2017)
COMO SOLUCIONAR OS ACIDENTES E 
COMPLICAÇÕES ATRAVÉS DA CIRURGIA 
PARENDODÔNTICA
Início: 09/2017 |    Término: 01/2018
Frequência: Mensal
Realização: Segunda, terça e quart-feira, 
das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

ENDODONTIA (APE - 019/2017)
VENCENDO AS DIFICULDADES DO DIA A 
DIA “SOLUÇÕES PRÁTICAS USANDO OU 
NÃO USANDO NOVAS TECNOLOGIAS”
Início: 09/2017 |    Término: 07/2018
Frequência: Quinzenal
Realização: Terça-Feira das 8h30 às 12h30 e 
das 13h30 às 17h30
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico - 
Demonstrativo

IMPLANTODONTIA (APE - 018/2017)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
IMPLANTODONTIA CIRÚRGICO E PROTÉTICO
Início: 10/2017 |    Término: 09/2018
Frequência: Mensal
Realização: Terças e quartas-feiras, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

ORTODONTIA (APE - 015/2017)
TREINAMENTO AVANÇADO DE ORTODONTIA 
- PARA ESPECIALISTAS EM ORTODONTIA
Início: 09/2017 |    Término: 08/2019
Frequência: Mensal
Realização: Terça e quarta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico

Paraguai.
Professor Coordenador do Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia da ACDC de 
Campinas.
Professor Coordenador do Curso de 
Microcirurgia Parendodôntica da ACDC 
Campinas/SP.
Professor de Endodontia e Microscopia 
Operatória com cursos ministrados no Brasil 
e no exterior.
Autor de 10 capítulos de livros de Endodontia 
publicados no Brasil.
Autor do livro Endodontia Clínica: a Luz da 
Microscopia Operatória.
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ATUALIZAÇÃO

Professores Assistentes:
Prof.ª Valéria Pessati de Oliveira
Prof. Carlos Eduardo Pena
Prof. Osvaldo Wodevotzky Junior

Professores Ministradores:
Prof. Alexandre Pinheiro Lima
Prof. André Renato Ravagnani Cavarzan
Prof.ª Erica Vedovato
Prof. Luis Fernando Chequin Rossi
Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso

Professor Coordenador: 
PROF. FAUSTO LUIZ ALVES 
Professor Universitário e de MBA.
Consultor de Empresas.
Pós-Graduado em Economia, Administração e 
Marketing.

Professor Ministrador e Coordenador: 
PROF. DR. MARCELO GIANNINI  
Mestre em Endodontia pela FOUSP.
Doutor em Endodontia pela FOUSP.
Prof. Titular de Endodontia da Faculdade 
SLMandic.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. RIELSON JOSÉ ALVES CARDOSO
Mestre em Endodontia pela FOUSP.
Doutor em Endodontia pela FOUSP.
Prof. Titular de Endodontia da Faculdade 
SLMandic.

Professor Coordenador: 
PROF. FAUSTO LUIZ ALVES 
Professor Universitário e de MBA.
Consultor de Empresas.
Pós-Graduado em Economia, Administração 
e Marketing.

Professor Coordenador: 
PROF. FAUSTO LUIZ ALVES 
Professor Universitário e de MBA.
Consultor de Empresas.
Pós-Graduado em Economia, Administração 
e Marketing.

Professor Coordenador: 
PROF. RONI MURAOKA 
Coordena os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda na Unip, 
Jornalista e Profissional de Marketing; Pós Graduação Lato Sensu em 
Administração e Marketing Esportivo pela Universidade Estácio de Sá; Mestre 
em Comunicação pela Universidade Paulista; Pós Graduação em Multimeios 
como aluno especial - Instituto de Artes/ Unicamp; Especialista em Comunicação 
Jornalística pela Fundação Cásper Líbero; Graduação em Comunicação Social 
– Jornalismo – pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Professor Coordenador: 
PROF.ª. LUCIANA RIBEIRO DE CAMPOS
Especialista e Mestre em Prótese Dental
Doutoranda em Clínicas Odontológicas com pesquisa em Toxina Botulínica.
Ministra palestras e cursos de capacitação em Toxina Botulínica há 5 anos 
nas cidades de São Paulo, Campinas, Araraquara e Brasília.
Micropigmentadora Labial
Ministra cursos de Capacitação em Preenchimento Facial e Vitamina D 
na Odontologia. Autora do capítulo Tratamento do Bruxismo com Toxina 
Botulínica no livro “Toxina Botulínica e Preenchimento” (RGO).

ASB/RECEPÇÃO (ATU - 014/2017)
TREINAMENTO: ATENDIMENTO NOTA 
10 - PARA ASSISTENTES, AUXILIARES, 
RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS
Início: 09/2017 |    Término: 09/2017
Frequência: Semanal
Realização: Sábado, das 8h às 12h
Natureza: Teórico - Prático - Estudo de casos

DENTÍSTICA (ATU - 013/2017)
TREINAMENTO EM RESTAURAÇÕES 
DIRETAS DE RESINA COMPOSTA
ANTERIORES E POSTERIORES
Início: 08/2017 | Término: 12/2017
Frequência: Mensal
Realização: Terça-feira, das 14h às 22h
Natureza: Teórico - Laboratorial

ENDODONTIA (ATU - 016/2017)
TREINAMENTO: IMERSÃO DE INICIAÇÃO EM 
MICROSCOPIA OPERATÓRIA
Início: 09/2017 | Término: 09/2017
Realização: 11, 12 E 13/09/2017 - segunda-
feira, das 14h00 às 22h00, terça e quarta-
feira, das 8h00 às 18h00
Natureza: Teórico - Prático - Demonstrativo

GESTÃO (ATU - 004/2017)
TREINAMENTO: APRENDA A LIDERAR SUA EQUIPE.
Início: 10/2017 |    Término:10/2017
Frequência: Semanal
Realização: Sábado, das 8h às 14h
Natureza: Teórico - Prático

GESTÃO (ATU - 005/2017)
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
Início: 10/2017 |    Término: 10/2017
Frequência: Semanal
Realização: Quinta-feira, das 8h às 17h
Natureza: Teórico - Prático

GESTÃO (ATU - 015/2017)
TREINAMENTO: EMPREENDEDORISMO E MARKETING DE 
SERVIÇOS APLICADOS EM ODONTOLOGIA – UM CURSO 
RÁPIDO E EFICAZ PARA QUE O CIRURGIÃO DENTISTA POSSA 
ADMINISTRAR COM SUCESSO SEU NEGÓCIO.
Início: 09/2017 |    Término: 09/2017
Frequência: Semanal
Realização: Sexta-feira, das 14h às 18h
Natureza: Teórico

TOXINA BUTOLINICA E ESTÉTICA (ATU - 018/2017)
TREINAMENTO: RECICLAGEM EM TOXINA BOTULÍNICA E 
PREENCHIMENTO FACIAL
MÓDULOS CLÍNICOS (EXCLUSIVO PARA EX-ALUNOS)
Realização: Sábado, 02/09/2017
Natureza: Clínico
Módulos: Toxina Botulínica, das 8h30 às 12h30, 
Preenchimento Facial, das 14h às 18h
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Professora Coordenadora: 
PROF.ª DARLENE DA LUZ BOLDRINI   
Cirurgiã-Dentista formada pela Universidade São Paulo.
Especialista em Periodontia.
Pós-Graduanda em Prótese Dentária - FOP Unicamp.
DSD - Team.

Professora Coordenadora: 
PROF.ª LUCIANA RIBEIRO DE CAMPOS    
Especialista e Mestre em Prótese Dental 
Doutoranda em Clínicas Odontológicas com 
pesquisa em Toxina Botulínica. 
Ministra palestras e cursos de capacitação em 
Toxina Botulínica há 5 anos, nas cidades de 
São Paulo, Campinas, Araraquara e Brasília.
Ministra cursos de Capacitação em 
Preenchimento Facial e Vitamina D na 
Odontologia. Autora do capítulo Tratamento 
do Bruxismo com Toxina Botulínica, no livro 
“Toxina Botulínica e Preenchimento” (RGO).

Professor Coordenador: 
PROF. FERNANDO PENTEADO LOPES DA SILVA  
Doutor em Ortodontia pela FO-USP.
Visitor Scholarship pela Universidade de 
Illinois, em Chicago. 
Mestre e Especialista pela UMESP. 
Residência pelo Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais (HRAC-Centrinho), 
USP-Bauru.

PLANEJAMENTO DIGITAL (ATU - 001/2017)
TREINAMENTO: PLANEJAMENTO DIGITAL
Início: 10/2017 |    Término: 10/2017
Frequência: Diária
Realização: Quarta, quinta e sexta-feira, 
das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Prático - Demonstrativo

TOXINA BOTULÍNICA E ESTÉTICA (ATU - 
017/2017)
TREINAMENTO: HARMONIZAÇÃO E 
TERAPÊUTICA OROFACIAL COM TOXINA 
BOTULÍNICA E ÁCIDO HIALURÔNICO NA 
ODONTOLOGIA
Início: 09/2017 |    Término: 09/2017
Realização: 28, 29, 30/09/2017- Quinta, 
sexta-feira e sábado, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - 
Clínico (Hands on)

ORTODONTIA (ATU - 002/2017)
TREINAMENTO: ORTODONTIA 
PREVENTIVA-INTERCEPTIVA E ORTOPEDIA 
FACIAL PARA ODONTOPEDIATRAS: 
ABORDAGENS ATUALIZADAS ENVOLVENDO 
AS IDADES DENTÁRIAS DECÍDUA E MISTA
Início: 09/2017  | Término: 12/2018
Frequência: Mensal
Realização: 4 módulos independentes de 8h
Natureza: Teórico com discussão de casos 
clínicos
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VENHA FAZER
PARTE DA ACDC!
Informações e inscrições:
(19) 3773-8080
www.acdc.com.br 
Para efeito de preenchimento das vagas 
dos treinamentos, será obedecida a ordem 
de chegada das inscrições. Só serão 
reembolsadas as inscrições quando o 
treinamento for cancelado. Observação: no 
ato da inscrição, apresentar o comprovante de 
associado da ACDC ou de uma das entidades: 
APCD-Regional; ABCD, ABO-DF, ABO-MG, ABO-
MT, ABO-PR ou ABO-RJ. A não comprovação 
implicará na alteração do valor da inscrição e 
das parcelas do treinamento. Além disso, será 
cobrado duas vezes o valor estipulado. 

Professora Assistente:
Profa. Marignês Theotonio dos 
Santos Dutra

Professor Coordenador: 
PROF. DR. EDUARDO PEDRAZZA DUTRA  
Cirurgião-Dentista graduado pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas - em 1988.
Presidente e Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Estudos e Pesquisas dos Odores da 
Boca (ABPO) - atual ABHA (Associação Brasileira 
de Halitose), nas gestões de 2004/2007 e 
2001/2004, respectivamente.
Curso de Especialização no tratamento da Halitose, 
em 2005, na Faculdade de Odontologia SLMandic, 
em Campinas - MEC.
Especialista em Periodontia.
Especialista em Implante.
Diretor do GE em Halitose na APCD-Central/SP.

HALITOSE (ATU - 006/2017)
TREINAMENTO: HALITOSE - DA 
SEMIOGÊNESE AO TRATAMENTO
Início: 09/2017 |    Término: 11/2017
Frequência: Mensal
Realização: Sexta-feira e sábado, das 8h30 
às 18h
Natureza: Teórico - Clínico
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SORRIR/ACDC 
promovendo sorrisos!
A atenção precoce para o atendimento odontológico neste 
novo milênio ocorre como o modelo assistencial mais indicado 
para promover saúde, principalmente nas populações com 
vulnerabilidade social.
Desde 2010, o SORRIR/ACDC vem contribuindo com novos sorrisos, 
através do atendimento odontológico, palestras educativas 
enfatizando a necessidade dos cuidados orais, e realizando 
atendimentos preventivos em algumas comunidades. Anualmente, 
praticamos a campanha do Natal de Sorrisos no qual a ACDC, junto 
com seus associados e funcionários, dão materialmente um pouco 
de amor às crianças assistidas pelo SORRIR. São em média 158 
crianças beneficiadas com esse carinho. 
O apoio das Diretorias da ACDC durante todos estes anos tem sido 
o marco principal para empreender todas as ações do SORRIR. Em 
2017 contaremos com o apoio da Nova Diretoria Executiva e do 
Conselho Deliberativo para continuar com o programa e expandir 
a sua atuação. A creche assistida hoje conta com 182 crianças, e 
intencionamos ampliar essa assistência.
O SORRIR/ACDC oferece a oportunidade a você cirurgião-dentista 
que descruza os braços em prol do próximo, e realiza com amor a 
sua profissão. Venha ser um voluntário conosco.  

Dra. Silvana Ribeiro Roda
Coordenadora do SORRIR/ACDC
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Quanto mais o tempo passa, mais percebo que estamos 
realmente juntos nessa aventura chamada vida. Cada um a 
experimenta a seu modo, é verdade, mas - no geral - o que 
chama atenção é que o que realmente importa não são as 
coisas que nos diferem, mas sim as que nos fazem iguais. 
Pode-se ter ou não inteligência, habilidade, talento, carro, 
casa, dinheiro, sucesso, cultura, beleza. Tudo isso traz 
conforto, claro, e também satisfação, mas esta se mostra 
frágil quando confrontada com as coisas que realmente 
importam, aquelas que nos fundamentam. 
A felicidade, para todos, sem exceção, está muito mais 
ligada ao compartilhar do que ao ter. Comer, dormir, dançar, 
viajar, viver... São coisas boas, mas ficam muito melhores 
quando estamos acompanhados. Somos seres sociais e 
sociáveis. Proporcionar ou partilhar alegria é o que há de 
melhor neste mundo! E para isso, precisamos - basicamente 
- um dos outros.
Recentemente estive em Salvador/BA, na Igreja do Senhor 
do Bonfim, e, claro, fui pega pelos baianos e suas fitinhas 
coloridas. – Três pedidos, moça! Um, dois, três, à queima-
roupa. E eu, abordada desta forma, sem tempo para 
pensar, me vi sem ter o que pedir. Saúde, família, amigos, é 
tudo o que se precisa, na casa do mais rico ao mais pobre 
habitante deste mundo. Vi nos olhos de pessoas mais que 
humildes uma alegria que não consegui enxergar em certos 
milionários esnobes com quem já cruzei pela vida. Por isso, 
mais uma vez, concluo que só temos que focar no que 
realmente importa e simplesmente, viver!

O QUE REALMENTE IMPORTA

Abraços a todos,
Carla Octaviani

Membro do Conselho Deliberativo da ACDC
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