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REVISTA
ODONTO

CIOGO 2013

JOSÉ AFONSO

COM MAIS DE 15 ANOS DE
DEDICAÇÃO E TRABALHO,
ortodontista É
NOMEADO PRESIDENTE
DO EVENTO
SAMARITAN’S FEET
Projeto pretende
calçar famílias
carentes do estado

ESPECIAL CIOGO
tudo sobre um dos
melhores congressos da
odontologia brasileira

Editorial

Com mais de três décadas de tradição, o
sempre moderno Congresso Internacional
de Odontologia de Goiás (CIOGO) se
aproxima arrancando expectativas e elogios
dos participantes. Nesta edição da Revista
Odonto, muita gente boa vai falar sobre o
evento, entre eles, o presidente da edição
2013, Dr. José Afonso da Silva Brasil.
Em uma matéira emocionante, ele fala
como deixou a carreira militar no Rio de
Janeiro após ter conhecido a Odontologia.
Com currículo e carreira invejáveis, ele
está envolvido com o CIOGO desde 1994,
quando ainda era estudante.
Entre os conferencistas, um dos destaques
do evento será o Dr. Carlos Alberto
Souza Costa, de Londrina. Com o tema “A
violência contra a polpa aumenta em todo o
mundo”, ele pretende sugerir mais cuidados
durante os procedimentos odontológicos.

A dupla formada pelo Dr. Guilherme Carrilho
e Dr. Rafael Martins, do ImplantePerio,
também será um dos destaques do encontro.
Com o tema “Os Benefícios da Cirurgia
Plástica Periodontal”, um complementará o
raciocínio do outro ao discorrerem sobre
cirurgias de aumento de coroa clínico
estético e recobrimento radicular.Além disso,
os dentistas falam da importância do trabalho
em equipe na Odontologia.
Muitos detalhes do CIOGO 2013 serão
compartilhados com os leitores nesta
edição. Saiba o que esperar das atividades
científicas, culturais e sociais. Leia e explore
o máximo que o congresso terá a oferecer.
Projetos sociais tornaram-se pauta
permanente na ABO Goiás. Para o CIOGO,
a instituição convidou, em parceria com
a Dental Adelar, a Samaritan’s Feet, uma
fundação humanitária internacional que

desempenha o belíssimo trabalho de calçar
famílias carentes, entre outras ações sociais.
Conheça o hobby do associado Walmir
Nery. Apaixonado por Futevôlei, ele fala
sobre o esporte, que pratica por quase 10
horas semanais, e da importância da prática
desportiva por quem dedica a vida nos
consultórios. De acordo com ele, ânimo e
condicionamento físico ajudam muito no
desempenho profissional.
Depois de tanto trabalho, qual é o melhor
lugar para se divertir? O Pólos – Cozinha
e Bar, com certeza, é uma excelente
alternativa. Para incentivar o passeio, a ABO
Goiás fechou 10% de desconto no total da
conta.Vai perder?
Boa leitura!
A diretoria
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Agora você conta com o que há de melhor em Metalfree

Sistema CAD/CAM é com a UNIARTE
· Inlay e Onlay · Facetas · Coroas totais
Agilidade e perfeição com E.max
ou porcelana pura em apenas 1 dia.

3 elementos

Entregamos seu
trabalho em apenas 12h.

· Protocolos Zircônia
· Fixas sobre Implantes
· Fixas Convencionais

· Coping
· Munhões

Protocolos livres de metais, totalmente
em porcelana. Resultados com estética
e qualidade superiores.

Acima de 3 elementos, em 24h.

SERVIÇOS COM A EXCELÊNCIA UNIARTE
· Empress E-max
· Protocolos de Resina
· Núcleos Fundidos
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· Próteses sobre Implantes
· Resinas Foto Cerômeros
· Enceramentos Diagnósticos

· Provisórios
· Resinas Acrílicas
· Placas · PPR

62 3097-7676

/ 3094-7728 / 3094-7748

www.uniartelaboratorio.com.br / uniartelaboratorio@terra.com.br
uniartelaboratorio Rua 36, Qd. H-17, Lt. 16, St. Marista, Goiânia
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Nome de referência
Pós-doutor em Biologia e Patologia BucoDental, Dr. Carlos Alberto SOUZA COSTA pretende
discorrer no CIOGO sobre danos que diferentes
procedimentos e materiais podem causar em
tecidos pulpares

Professor do Departamento de
Fisiologia e Patologia da FOAr./ Unesp
e pesquisador 1C do CNPq, Dr. Carlos
pretende tratar de uma série de
questões em seu curso. De acordo com
ele, uma das principais discussões vai
ocorrer acerca das características do
Complexo Dentino-Pulpar. “Vamos arguir

sobre possíveis danos que diferentes
procedimentos clínicos e materiais
dentários podem causar nos tecidos
dentários dos pacientes”, revelou.
Outros tópicos, como o “significado
da dor que acontece após alguns tipos
de tratamento dentário” também vão
compor a pauta. Para ele, a ênfase deve
ser dada aos possíveis danos causados na
realização de clareamentos dentários nos
consultórios.
“Sabe-se que mais de 70% dos pacientes
que realizam o clareamento relatam
algum tipo de dor pós-tratamento, a qual
desaparece com o decorrer dos dias.
Então, o objetivo é tentar compreender o
motivo de ocorrer a dor pós-clareamento
e apresentar o motivo da ocorrência de
alívio deste desconforto com o passar do
tempo”, observou o Doutor.
Expectativas
Ao mencionar a boa organização do evento,

Dr. Carlos Alberto Souza Costa

que tem sempre grandes nomes da ciência
como convidados, Dr. Carlos Alberto deixou
sua ansiedade em relação ao CIOGO 2013
transparecer.“O evento sempre reúne
notáveis profissionais da Odonto e de áreas
afins, principalmente, da região central do
País. Entretanto, deve-se ressaltar também
que as atividades a serem desenvolvidas
no Congresso caracterizam temas
contemporâneos e de grande interesse para
nossa classe”, sublinhou.
Escolhidos a dedo, os conferencistas
escalados para ministrar palestras e cursos
no CIOGO também foram alvo de elogios
por parte do professor.“São competentes,
formadores de opinião no Brasil e no
exterior, apresentam experiência em relação
aos tópicos que abordam”, destacou. Com
esses dotes, de acordo com Dr. Carlos, os
convidados têm tudo para fazer dessa edição
- como já é conhecida em todo o País - um
evento ímpar.

Prof. Dr. Rogério Ribeiro de Paiva

CRO-GO EPAO 183
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ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA – FOB/USP
MESTRE EM RADIOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL – FO/UFG
DOUTOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS/UnB
PROF. DE RADIOLOGIA - FOA/UniEVANGÉLICA
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Radiologista - R.T. CRO-GO 4042
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Cada vez mais perto, a edição 2013 do
CIOGO - que acontece de 16 a 19 de
outubro - já é celebrada nas línguas
elogiosas dos conferencistas selecionados.
Não era para menos, uma vez que,
com 33 anos de tradição, o evento
sempre se mostrou moderno, ao reunir
profissionais e empresas consideradas
referências em inovação tecnológica e
conhecimento científico. Nesse sentido,
um dos destaques do congresso será o
Pós-Doutor em Biologia e Patologia BucoDental, Dr. Carlos Alberto Souza Costa,
que vai abordar o seguinte tema:
“A violência contra a polpa aumenta em
todo o mundo”, no segundo dia de evento.

CRO-GO EPAO 351
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CIOGO

programação
científica
17º ciogo Congresso
internacional
de odontologia
de goiás
carlos estrela

um legado de desenvolvimento sócio
econômico para o Estado. Em 2013 serão
mantidas diversas fórmulas de sucesso e
o alto padrão das edições anteriores, mas
com o incremento da inovação em diversas
atividades. Conheça um pouco mais a seguir.
Atrações Científicas
Reunindo grandes mestres da
Odontologia internacional, o CIOGO
não carece de atrativos para as diversas
especialidades. Para aumentar ainda mais a
interdisciplinaridade, a edição de número 17
sediará outros encontros consagrados.
Solenidade de Abertura da última edição do CIOGO, em 2011

Conheça todos
os detalhes desse
grande evento que
se aproxima
Com mais de 30 anos de tradição, o
CIOGO, realizado pela ABO Goiás,
teve sua primeira edição em 1980 e,
desde então, cresceu com grande força
e reconhecimento da comunidade
odontológica. Caminhando para a 17º
edição – marcada para acontecer entre
os dias 16/10 e 19/10, no Centro de
Convenções de Goiânia –, a expectativa é
de receber 10 mil participantes, número que
supera a média de público de 9 mil pessoas
das últimas três edições. Dessa forma, o
congresso já se consolidou no calendário
nacional como o terceiro maior congresso
de Odontologia do Brasil.
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Referência em organização, inovação e
sucesso entre dentistas, empresas do
segmento e até mesmo empresas de outras
áreas, o evento é uma grande oportunidade
de crescimento e atualização profissional
em caráter internacional. No CIOGO, a
força das inovações em pesquisa, tecnologia
e tratamentos fez com que o congresso se
tornasse alvo fixo na agenda de CirurgiõesDentistas até de outros países.
Desenvolvimento
De tão grande, é inevitável que o
congresso movimente a realidade de
vários segmentos sociais e de mercado. O
turismo de negócios é um dos nichos mais
beneficiados com o evento. Por meio dele,
são demandados ainda serviços de hotelaria
e gastronomia.
Dessa forma, o evento não se restringe
apenas à realidade odontológica, mas deixa

Entre eles estão o 2º Congresso Internacional
de Odontologia Forense, o 8º Encontro
Goiano de Cirurgiões-Dentistas Militares,
a 11º Jornada de Técnicos em Prótese
Dentária do Centro-Oeste e o 2º Encontro
de Odontologia Integrada para Equipe
Auxiliar.Ainda teremos a primeira edição do
Congresso de Radiologia e Diagnóstico Bucal
do Centro-Oeste, que já nasce grande e traz
palestrantes de renome internacional.
Trabalhos Científicos
Em 2013, as apresentações dos trabalhos
científicos terão uma grande novidade.
Os pôsteres serão apresentados em
painéis de LCD/LED, com alta definição. A
inovação evita o desperdício de recursos
naturais utilizados na impressão e elimina a
necessidade de transporte desses materiais.
Com inscrições abertas desde o dia 20 de
maio, os interessados poderão participar
em duas modalidades: Apresentação Oral
(Fórum Clínico, Fórum Científico ou Fórum

Alberto Consolaro
Alfredo Fernandes Neto
Altamiro Flávio
Álvaro Borges
Bruno Carlini
Cap. Ghéria Silva
Carlo Lago
Carlos Alberto S. Costa
Carlos José Soares
Carlos Archangelo
Cel. Célio Dantas
Cerise Campos
Cláudio Pereira
Daniel Brito
Dudu Medeiros
Eduardo Rocha
Eduardo Santana
Eduardo Sorgi
Eline Barbosa
Elio Shinohara
Érica Torres
Flavio Henriques
Francisco Souza Filho
Guilherme Carrilho
Isabelita Azevedo
Jansen Ozaki

João Eduardo Filho
João Palmieri Filho
José Carlos Romanini
José Geraldo Malaguti
Josimeri Hebling
Juliana Romanelli
Julio Cesar Joly
Luciane Sucasas
Luciano Castro
Luis Fernando Naldi Ruiz
Luis Gustavo Barrote
Luiz Fernando M. André
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luiz n. baratieri

josé valladares neto

Marcelo Bálsamo
Marcelo Bonecker
Marco Masioli
Marcos Celestrino
Mário Fernando de Góes
Mario Kawagoe
Milko Villarroel
Murilo Calgaro
Nelson Massing
Paula Cardoso

Paulo Fernando Carvalho
Paulo Sérgio Quagliatto
Paulo Vinícius Soares
Rafael Martins
Raimundo Nonato
Rielson Cardoso
Robert Carvalho
Roberto Yoshida
Rogério Marcondes
Ronaldo Hirata

2º Congresso
internacional
de odontologia
forense

1º Congresso
de Radiologia e
Diagnóstico Bucal
do Centro-Oeste
Andrea Mantesso
Bruno Azevedo
Cláudio Goes Freitas
Cláudio Maranhão
Décio Santos
Elismauro Mendonça
Luciana Correa
Marcelo Cavalcanti

Acadêmico) e Pôster Eletrônico (Clínico
ou Científico). Mais detalhes podem ser
obtidos no site www.ciogo.com.br.
Rancho ABO
Lugar para bater papo, lanchar e beber
chopp gelado ao som de boa música, o
tradicional Rancho ABO terá mais espaço
físico no CIOGO 2013. O objetivo é

Sanzio Marques
Sérgio Azevedo Silva
Sicknan Rocha
Victor Clavijo
Wesley Cabral Rocha
Willian Kabbach
Wilmar Porfirio

Brad Neville
Márcio Correa
Rejane Ribeiro
Tessa Botelho

Ademir Franco
Alexandre Deitos
Alicia Picapedra
Aluísio Trindade
Carlos Sassi
Décio Marinho
Juan Carlos Zarate
Malthus Galvão
Marco A. Guimarães
Oscar Heit

tornar o ambiente ainda mais agradável.
Com a ampliação, o Happy Hour diário do
congresso permitirá a escolha entre espaços
com som alto ou reservado, para quem
prefere conversar com música ambiente.
Torneio de Truco
Para tornar ainda mais divertido o Happy
Hour, haverá um torneio de truco entre os

EUGÊNIA CUNHA
Paulo Miamoto
Rejane Sena
Rhonan Silva
Rodrigo Naves
Romualdo Pessoa

participantes interessados. O campeonato
será pautado pelas regras oficiais regionais
da Federação Goiana de Truco e terá o
apoio de juízes e uma organização especial.
Se você gosta do jogo, já defina seu parceiro
e se prepare para mais essa atividade que
promete agitar o clima de confraternização
do congresso. A abertura das inscrições será
divulgada em breve no site do CIOGO.
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3
Ações Sociais
Além do tradicional Escovódromo, montado
para oferecer orientações sobre higiene e
saúde bucal a crianças da comunidade, neste
ano, a ABO Goiás se envolveu com um
grande projeto global, o Samaritan’s Feet e
convida você também a participar. Saiba mais
detalhes na matéria da página 18.
Feira Internacional
Sem dúvida, uma das grandes atrações do
CIOGO é a grande Feira Internacional de
Odontologia de Goiás (Fiog). O espaço
reúne as maiores marcas internacionais da
Odontologia, com lançamentos, tendências,
novas tecnologias e até os mais básicos itens
consumíveis.
Quebra-gelo na Abertura Oficial
O tradicional show de abertura terá a
presença de Paulinho Gogó, personagem
pelo qual é conhecido o humorista Maurício
Manfrini. O artista é famoso por apresentar
espetáculos Stand Up Comedy e também
por possuir quadro no programa A Praça é
Nossa, do SBT.

MARCAS
CONFIRMADAS
PARA A 4ª FIOG
.. 3M ESPE
.. AMANNGIRRBACH
.. ANGELUS
.. ART MED
.. BIOMET 3i
.. BIOTRON
.. BITUFO
.. Bm4
.. CDI
.. COLGATE
.. CRISTÓFOLI
.. CRO-GOIÁS
.. CV DENTUS
.. DENTAL ADELAR
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.. DABI/ODONTO
MÉDICA
.. DENTAL COIMBRA
.. DENTAL CREMER
.. DENTAL LIMA
.. DENTAL ORTO
CENTER
.. DENTAL SORRISO/
COSMEDENT
.. DENTAL SMILE
.. DENTSPLY
.. DESIGN ORAL
.. DMG DO BRASIL
.. DOCTOR SHOP/
gnatus
.. EDITORA PONTO
.. FAST SHOP FAST CLUB

Espaço Zen
Relaxamento, descanso e beleza,
uma agradável experiência conduzida
nessa edição pelo Espaço Bel Lasmar
de Estética Corporal e Facial. Os
congressistas terão excelentes opções
para receber cuidados especiais para o
corpo e a alma.

.. FGM
.. HERAEUS
.. IVOCLAR VIVADENT
.. KG SORENSEN
.. KOTA IMPORTS
.. LABORDENTAL
.. LIVRARIA TOTA
.. MAX DESCARTE
.. MAXIMUS
.. NEODENT
.. NOBEL BIOCARE
.. NOVA DFL
.. ODONTO ATUAL
.. ODONTO
COMPANY
.. ODONTO PRÓTESE
.. ODONTOMAR
.. OLSEN

.. ONLY UNIFORMES
.. ORAL B
.. ORALTECH
.. PRETTY DO BRASIL
.. PRÓTESIS 3D
.. QUIMIDROL
.. SANIFILL
.. SERCON
.. SIGNO VINCES
.. SIN
.. TALMAX
.. TDV
.. THIMON
.. ULTRADENT
.. UNIARTE
.. ÚNICA DENTAL/
KAVO
.. VOCO
.. WELFARE

Aberta e gratuita para visitação pelo público,
sempre com movimento intenso e um
grande volume de negócios, a 4ª edição
da feira promete ser ainda melhor do que
as edições anteriores. Com o ambiente
totalmente climatizado, despertou forte
interesse da classe comercial e está com
grande parte dos estandes comercializados
(confira, no quadro ao lado, as empresas
confirmadas).

Grandes Promoções
Para tornar ainda mais acessível o 17º
CIOGO, a ABO Goiás recebeu o patrocínio
das Dentais expositoras para subsidiar
adesões aos seus clientes. Assim, com a
soma de R$ 150 em compras em uma das
Dentais participantes, você receberá o

“Gift Voucher”, um código vale-presente
que pode ser utilizado no momento de
preencher a adesão inicial ao evento, com
isso, terá o desconto do valor total da
adesão (válido apenas para o CIOGO e não
para os congressos paralelos).
Além da adesão ao congresso, o cliente
ainda poderá ganhar bônus para um curso
do CIOGO. Para isso, o interessado deverá
procurar a Dental participante de sua
preferência e se informar das condições
para ter o benefício. Participam da
promoção com bônus de Adesão e Cursos:
Dental Adelar, Única Dental, Dental Sorriso,
Odonto Médica Brasil, Doctor Shop e Max
Descarte. Apenas com bônus de Adesão:
Dental Ortho Center e Dental Lima.
Sorteio de um Consultório Gnatus
Mais uma vez o congresso terá o grande
apoio da Doctor Shop e Gnatus que, juntas,
oferecem um Consultório Gnatus G2 H
para sortear entre Cirurgiões-Dentistas
e Acadêmicos de Odontologia que se
inscreverem em qualquer curso da grade
científica do CIOGO. Cada inscrição em
curso vale um cupom. O sorteio será
realizado na Abertura Oficial do evento.

Megafesta de Encerramento
Outra inovação do CIOGO 2013 é o novo
formato do encerramento, planejado para
ter maior duração e alcançar todos os
públicos. Com diversidade musical, a festa
será comandada pelo DJ Tartaruga e pela

dupla de sertanejo universitário Eddy e
Brunno. Marcada para o dia 19 de outubro,
sábado, na Atlanta Music Hall, o evento
promete fechar com chave de ouro mais
uma edição do querido CIOGO.

*Foto ilustrativa

concorra a um
consultório
gnatus g2 h
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José Afonso (dir), acompanhado de Agnaldo Castro, trabalhando no CIOGO, em 2002

Ciência para a vida toda
Declarado presidente do terceiro maior congresso odontológico
dO BRASIL, Dr. José Afonso fala da troca da carreira militar pela
Odontologia e de seu envolvimento com a área da saúde
Década de 1980 - Oficial do exército,
membro da Brigada Paraquedista no Rio
de Janeiro, José Afonso da Silva Brasil nem
imaginava que iria migrar da
carreira militar para uma bem mais
sensível, porém não menos combativa. No
entanto, foi no Exército que ele teve seu
primeiro contato com a Odontologia, por
meio do Dentista do Batalhão, Capitão
Verçosa.
De lá pra cá, há 18 anos, o atual
Ortodontista Dr. José Afonso, vem sendo
reconhecido por seu trabalho sério e

numerosas participações em congressos.
Em razão de sua atuação na Odontologia
estadual e todo prestígio acumulado
durante a carreira, o Cirurgião-Dentista
foi nomeado Presidente do CIOGO 2013.
Sempre envolvido com a Odonto feita em
Goiás, o Cirurgião-Dentista foi membro
da Comissão de Instalação do CIOGO nas
edições de 1998, 2000 e 2002, assim como
coordenador da mesma comissão de 2005
a 2011. Além disso, sempre atuou em
consultórios e mantém participação ativa
na ABO Goiás.

“Agradeço minha família, principalmente minha
mãe, que sempre me apoiou. Aos amigos da ABO
e a todos os pacientes que, satisfeitos com os
resultados do tratamento, me mostram que
estou no caminho certo”.
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Registro do Dr. José Afonso trabalhando em evento
no Auditório da ABO Goiás

Mesmo com toda sua experiência,
o Ortodontista recebeu a notícia
com “muita surpresa e gratidão”.
“Ser presidente significa que minha
responsabilidade perante a Odontologia,
como ciência, torna-se cada vez maior. É
gratificante ser escolhido entre grandes
nomes da Odonto que possuem destaque
nacional”, revelou.

o CIOGO se trata do terceiro maior
evento da Odontologia brasileira.

“É um ‘vício’ e quando você se
identifica com a causa não dá
para parar mais. Eis a razão do
sucesso deste grande evento”,
afirmou sobre o CIOGO.

De acordo com Dr. José, o título deixa
claro que a Odontologia que executa
em seus locais de trabalho é responsável
e consciente, na qual o paciente é
sempre sua prioridade, e que na ABO
Goiás sua jornada ainda não terminou.
“Agradeço minha família, principalmente
minha mãe, que sempre me apoiou. Aos
amigos da ABO e a todos os pacientes
que, satisfeitos com os resultados do
tratamento, me mostram que estou no
caminho certo”.

Segundo o Cirurgião-Dentista, a proposta
do congresso é abranger as mais diversas
áreas da Odontologia, ao mostrar o
que há de mais avançado em tecnologia,
pesquisas e tratamentos. Outro ponto
importante desse encontro internacional
é a interação entre os expositores,
colaboradores e participantes. “O CIOGO
promove uma oportunidade para que
todos possam participar e promover uma
Odontologia consciente e com ciência”.

Expectativas
A 17º edição está cada vez mais perto de
acontecer e, para o Dr. José, que participa
do Congresso desde 1994, época que
ainda era acadêmico, essa terá um sabor
especial. “Minha expectativa – e acho
que de toda a comissão organizadora –
é de realizar um evento que seja sempre
melhor que o anterior”, afirmou. Para
ele, é sempre um desafio uma vez que

O envolvimento e comprometimento do
Ortodontista com o evento é tão radical
que ele chega a comparar o CIOGO com
um tipo de vício. Nas palavras do Dr. José
Afonso, o congresso é: uma reunião de um
grupo de loucos que se juntam em prol
de um objetivo único que é promover a
Odontologia goiana. “Ninguém participa
em troca de alguma coisa ou para ganhar
reconhecimento. Somos voluntários. A

participação é um ‘vício’ e quando você se
identifica com a causa não dá para parar
mais. Eis a razão do sucesso deste grande
evento”, observou o Dentista.
Do exército até hoje
Ainda na década de 1980, quando
Capitão Verçosa mostrou as belezas da
Odontologia para o então oficial R2 da
Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro,
hoje conhecido como Dr. José Afonso, o
foco da ciência era a cura e o tratamento
de enfermidades. De acordo com o
Dentista, isso mudou. “Vivíamos a época
da ‘extensão preventiva’ na Dentística
Restauradora, forma pela qual achávamos
que seria possível ‘curar’ todos os
pacientes que sofriam com problemas de
cárie e a prevenção era apenas mais uma
matéria curricular na faculdade”,
lembrou ele.
Atualmente, revelou Dr. José Afonso, a
direção é outra e se investe cada vez
mais na prevenção de doenças bucais.
Apesar do advento de várias tecnologias,
os programas de prevenção nas esferas
pública e privada e em consultórios já são
uma realidade consolidada. “O CirurgiãoDentista que executa uma Odonto
meramente curativa, com certeza, não faz
uma Odontologia como ciência”, concluiu
o Ortodontista.
13
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Diversão e bem-estar
Com cozinha excepcional, Pólos ainda
oferece espaço amplo para comemorações
e transmissão de jogos de futebol
Amplo, arejado e rodeado de
possibilidades de bem estar. Assim é o
Pólos – Cozinha e Bar, localizado no Setor
Oeste. Recheado de aparelhos de TV e
com trilha sonora sertaneja, o ambiente
é ideal para quem busca relaxar, assistir o
time do coração jogar e, de quebra, fazer
uma boquinha.
Cerca de 300 pessoas podem se
acomodar bem no estabelecimento, cuja
decoração lembra simultaneamente o
rústico e o moderno. Cheio de gente
– muito bonita, aliás – é bom que o
interessado em visitar a casa chegue com
sua trupe um pouquinho mais cedo, para
escolher seus acentos com mais calma.
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O chopp, Brahma, não decepciona.
Sempre gelada e de colarinho consistente,
a bebida pode regar bons momentos de
diversão ou quebrar o estresse de um
dia de trabalho em um ambiente bastante
agradável, na companhia dos amigos e/ou
familiares.
Depois de tanta conversa, a fome vai
abrindo espaço e um dos pratos que
comanda os pedidos da casa é a picanha
na chapa para duas pessoas (R$ 38,
400g). Acompanhada de mandioca, feijão
tropeiro com torresmo e vinagrete, a
iguaria pode acompanhar ainda porção de
arroz (R$ 7,50) e fatias de mu;arela para
cobrir a carne.

Irresistível, o prato serve bem até três
pessoas, caso o cliente queira dividir os
quatro filés de picanha, que podem vir
cobertos por fatias de queijo. Quem
prefere refrigerantes e sucos também
pode encontrar boas opções, mas tem de
estar preparado para optar por uma linha
diferente de produtos, uma vez que o bar
não trabalha com marcas da Coca-Cola
Company. Pepsi, Sukita e Guaraná Antártica
são as opções mais comuns, este último –
brasileiríssimo – é servido com uma rodela
de laranja e cubos de gelo: uma delícia.
Informações

Avenida Perimetral, 1957, Setor Oeste
Telefone: 3293-5527

Capacidade: 300 lugares

Funcionamento: 11h-15h e 17h-0h

(qui. a sáb. até 2h; dom. 10h-16h)

Média de gasto por pessoa: R$ 50.
10% de desconto para Dentistas.

Identifique-se com sua carteira do CRO.

“ ”

O Seu Consultório
Clareador dental à base de Peróxido de Carbamida a 37%

Office

A soma do conhecimento
Dr. Rafael Martins e Dr. Guilherme Carrilho falam sobre
sua participação no CIOGO 2013 e dos vários benefícios
do trabalho em equipe na Odontologia
Quem nunca ouviu falar no ditado
“duas cabeças pensam melhor do que
uma”? Apesar de antigo, ainda tem gente
que consegue tirar proveito de seus
ensinamentos. Na Odontologia, por
exemplo, é o caso do Dr. Guilherme
Carrilho e Dr. Rafael Martins que
apostam no trabalho em equipe para
aguçar a excelência de seus trabalhos.
Mestre e Mestrando em Implantodontia,
respectivamente, eles utilizam da
parceria, principalmente, para obterem
planejamentos definidos, com resultados
mais previsíveis e com altos padrões de
qualidade. O que vem dando muito certo.
Exemplo disso é a forma como
escolheram apresentar seu curso no
CIOGO 2013: em dupla. Com o tema
“Os Benefícios da Cirurgia Plástica
Periodontal”, um complementará o
raciocínio do outro ao discorrerem
sobre cirurgias de aumento de coroa
clínico estético e procedimentos de
recobrimento radicular. “Estes são
procedimentos cada vez mais presentes
nos casos de reabilitação oral que
otimizam os resultados funcionais e
estéticos”, afirmou Dr. Rafael Martins.
A importância da discussão desse tópicos,
de acordo com o também especialista
em Periodontia, Dr. Guilherme Carrilho,
está no destaque da ciência no contexto
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atual da Odontologia. “Cada vez mais
procedimentos periodontais são
indicados, beneficiando muitas áreas da
odontologia, como a prótese, dentística,
ortodontia, cirurgia entre outras. Dessa
forma, a Perio não se restringe mais ao
tratamento da doença e suas sequelas”,
frisou o especialista.
Resultado dessa abrangência é o
desenvolvimento das técnicas
de cirurgia plástica periodontal,
o qual vem de encontro aos
objetivos da odontologia
moderna, de acordo
com Dr. Guilherme,
mais estética,
menos invasiva.
Expectativas
A poucos
meses do
CIOGO, ambos
destacaram suas
expectativas em
relação ao evento.
Dr. Rafael lembrou
de sua participação
em 2011,
oportunidade
em que ele pôde
presenciar a
“organização e a
grandeza do evento.

Guilherme Carrilho e Rafael Martins

Será uma enorme honra estar de volta
nesse ano”, observou. Também honrado,
Dr. Guilherme afirmou que esta será
uma ótima oportunidade para conhecer
Goiânia, a qual chamou de maravilhosa.

Trabalho em equipe
Inspirado pelo trabalho em um ambiente rico em pluralidade
de profissionais de diversas especialidades, o trabalho conjunto
tornou-se algo natural.“Tenho o privilégio de atuar no Instituto
ImplantePerio, em São Paulo, um ambiente com profissionais de
várias especialidades.A troca de conhecimento entre as distintas
áreas da odontologia proporciona planejamentos mais bem
definidos, resultados mais previsíveis e excelência em nossos
tratamentos”, afirmou Dr. Rafael.

Disponível em CAIXAS com 1 e 3 unidades

3 g de gel clareador cada seringa

SOLICITE NA SUA DENTAL

Para Dr. Guilherme, essa união traz benefícios para todos os
envolvidos na atividade odontológica.“A experiência do trabalho em
equipe otimiza o atendimento ao paciente, mas também colabora
para o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos, sejam
professores, profissionais ou alunos.Aprendemos uns com os
outros numa constante troca
de informações”, explicou o
Dentista.
A dupla reiterou ainda que, a
partir do momento em que
os profissionais visualizam
os benefícios dessa forma de
atuação eles passam a colher
resultados de excelência nos
tratamentos que realizam.
“Agregando uma visão
multidisciplinar para a prática
de uma odontologia moderna
estamos aprimorando nossas
habilidades e contribuindo
para a satisfação dos pacientes.
Esse é um caminho sem
volta”, disseram em coro.

USO PROFISSIONAL
www.bm4.com.br | www.facebook.com/BM4Official | 0800 644 9160

Responsabilidade Social

Calçando um futuro melhor
Fundação humanitária internacional
marcará presença no CIOGO 2013 e pretende
arrecadar e distribuir mais de 3 mil pares de
sapatos para pessoas carentes em Goiás
Apesar de sempre ter apoiado projetos de
vários segmentos, em 2013 a ABO Goiás
entrou de cabeça na atuação social. Desde
o início do ano, estreitou os laços com a
Associação Reface para juntos oferecerem

Odontologia de qualidade às pessoas que
não podem pagar pelo tratamento que
precisam. Mas não para por aí, nesta edição
do CIOGO, a instituição receberá uma
fundação internacional que em 10 anos
de existência distribuiu – com ajuda de 70
mil voluntários – mais de 3,5 milhões de
pares de tênis para pessoas pobres de três
continentes (África, América do Norte e
América do Sul), a Samaritan’s Feet (SF).
Entretanto, o que isso tem a ver com a
Odontologia? Respondendo à pergunta:
tudo, uma vez que a Associação é
comprometida em propiciar mais qualidade
de vida para a sociedade de forma geral.
Idealizador da fundação, o nigeriano
Emmanuel Ohonme, também conhecido
como Manny, identificou objetivos comuns
às duas instituições.
De acordo com ele - que calçou seu
primeiro par de calçados aos nove anos
de idade - há muita semelhança na
forma de atuação da SF com o trabalho
desempenhado por profissionais da
saúde. “Vejo pessoas promovendo
qualidade de vida e buscando ajudar
os menos favorecidos e esse vínculo
pode ser um excelente canal para
a promoção da saúde
de forma integral no
Brasil”, afirmou
o fundador
da instituição
internacional.
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SF no CIOGO
Mas como esse projeto veio parar em
Goiânia? Após uma palestra ministrada por
Ohonme na empresa Dental Adelar com a
finalidade de apresentar a Samaritan’s Feet, o
empresário Paulo Adelar se apaixonou pela
ideia. “No momento, nos comprometemos
a fazer alguma ação para colaborar com
o projeto. Em seguida, apresentamos a
proposta para o Dr. Rafael Decurcio, que
abraçou a causa prontamente. Estamos
muito felizes que tenha chegado a hora”,
ressaltou Paulo.

Vejo objetivo e dasafios comuns
que podem nos unir para juntos
impactarmos esta grande nação,
afirmou Emmanuel Ohonme
A meta para o CIOGO é que a entidade
receba, pelo menos, 3 mil pares de tênis.
Mas a arrecadação não termina no evento.
De acordo com Paulo Adelar, a parceria
visa ainda arrecadar mais 5 mil pares em
congressos de todo o País. “Três entidades
foram escolhidas para receber as doações.
Após o CIOGO, iremos às comunidades
carentes da Capital e região metropolitana
com ações de impacto com os tênis
restantes”, revelou.
Além de proteger os pés contra atritos
físicos e auxiliar no conforto das pessoas

Emmanuel Ohonme, conhecido como
Manny, fundador da Samaritan’s Feet

KaVo e Kerr

Com os tênis, ele pôde jogar basquete e se
tornar muito bom no esporte. Por meio do
desporto, Manny recebeu ainda um convite
para estudar nos Estados Unidos.“Aceitei
o desafio e, com todas as economias da
minha família e ajuda de amigos, me tornei
atleta universitário. Um par de tênis me deu
oportunidade de receber educação superior,
uma carreira em marketing e uma vida
próspera na América.”
Ao voltar à Nigéria para o funeral do
pai, Manny, acompanhado por sua mulher,

se deparou com a realidade triste das
crianças sem sapatos. “Lembrei-me de
como minha vida mudou quando tive
oportunidade de vestir um calçado e, a
partir daquele dia, comecei a sonhar com
a possibilidade de distribuir tênis para
crianças carentes. Sempre me perguntei
por que alguém não resolvia o problema.
Foi quanto eu percebi que eu era alguém”,
refletiu Manny.

UniK A4
Cabeceira Biarticulada.
Estofamento Comfort.
02 sugadores Venturi de 6,3 mm.
Suctora rebatível.
Pedal
edal multifuncional com
08 movimentos da cadeira.
Braço articulado fixo.

GRÁTIS MOCHO KLINIC

Samaritan’s
Feet

A SF é uma organização humanitária
internacional presente em três
continentes, América do Sul, América do
Norte e África. Sua missão é impactar
positivamente a vida de crianças
carentes por meio da doação de
sapatos novos. No mundo, cerca de 300
milhões de pessoas ainda não possuem
um par de sapatos para vestir. Destes,
estima-se que um milhão irão morrer
em um ano por acidentes ou doenças
adquiridas pela falta do calçado.
As ações da SF englobam ainda eventos
para a promoção da saúde (como
palestras, atendimentos e treinamentos),
educação (apoio e construção de salas
de aula), esportes (apoio a escolinhas
desportivas) e impacto social (palestras
e distribuição de materiais, alimentos,
sapatos, etc). Para conhecer mais
sobre a fundação, acesse o site
www.samaritansfeet.org/br e para
fazer sua contribuição, acesse o site do
congresso, www.CIOGO.com.br.

Manny com voluntários e pessoas que foram beneficiadas com a doação de pares de sapatos na África
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Consultório KaVo

KaVo

Koncept Surg
Campanha válida até 28/06/2013.

Como tudo começou
De origem pobre, o nigeriano Manny
afirmou que seus pais não tinham condições
de lhe oferecer nem mesmo itens básicos,
como um sapato. Desde pequeno, ele saía
para trabalhar vendendo água para ajudar
sua mãe. Em um dia comum, a cidade
recebeu a visita de um time de missionários,
os quais brincavam enquanto ensinavam as
crianças a jogar basquete. Numa competição
de arremessos organizada por eles, Manny
ganhou seu primeiro par de calçados.

“Fui o primeiro em toda a minha família a
ter um sapato para calçar.Antes de correr
para minha casa e contar sobre minha vitória,
o missionário conversou comigo e disse
que eu poderia ter esperança em realizar
sonhos.A partir daquele dia, comecei a
buscar meus sonhos e propósitos”, lembrou
Emmanuel. De acordo com o nigeriano, os
calçados que ganhou do missionário deramlhe outra perspectiva de vida e muitas outras
oportunidades.

Opção de motor com ou sem luz
Micromotor por indução
Mangueira e suporte para bolsa do soro fisiológico autoclaváveis
Visor informa o torque real durante o procedimento
Sinal sonoro ao alcançar 90% do torque programado
Todas as funções podem ser acionadas através do display
ou pedal móvel
Programa de 6 passos com parâmetros programáveis.

Pedal de acionamento
com controle de
velocidade progressivo.

Imagens meramente ilustrativas.

contempladas com as doações, os tênis
servirão para combater problemas de
saúde pública. Doença típica de regiões de
solo quente e úmido, a ancilostomose –
conhecida como Amarelão – é causada por
dois tipos de vermes nematódeos, comuns
no Sul, Norte e Nordeste do País e, entre
os sintomas, está inclusa uma forte anemia,
que diminui a capacidade de trabalho dos
afetados. “Dessa forma, destacamos sapatos
fechados para evitar que as larvas penetrem
a pele dos indivíduos”, frisou Paulo.

Point 4
O melhor polimento em resina
microhíbrida para o seu dia a dia.
59% de carga em volume.
Fácil manipulação.

OptiBond All-In-One
O adesivo autocondicionante de passo único da Kerr.
Adesivo autocondicionante
fotopolimerizável de 7ª geração.

Confira preços e condições
especiais na

Kit NX3
A evolução e simplificação da
cimentação adesiva estética.
Compatibilidade com
adesivos de condicionamento
total e autocondicionante.

Premisa
A resina nanohíbrida trimodal para
você expressar sua melhor arte.
Ideal para restaurações estéticas.
69% de carga em volume.
Baixa contração de polimerização.

unicadental@ig.com.br
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Institucional

José Augusto, 2 anos, recebeu a correção cirúrgica de fissura labial pela Reface

Aproximação já rende frutos
Vínculo recente entre ABO Goiás e
ASSOCIAÇÃO Reface se estreita mais a cada
dia, com benefícios para associados,
especializandos e pacientes
Há pouco mais de três meses, a ABO
Goiás abraçou de vez um trabalho feito
de coração: o da Associação Reface,
que visa atender e tratar pacientes com
deformação facial gratuitamente. No mês
de maio, mais um passo nesse sentido foi
dado, com a mudança da sede da Reface
para as dependências da ABO Goiás.
Em ritmo acelerado, as obras foram

concluídas e a mudança realizada
no final de maio.
Na sede nova, a Reface começará receber
atendimentos de primeira consulta e
avaliação clínica nas áreas de cirurgia,
medicina (pediatria), fonoaudiologia,
fisioterapia, nutrição e psicologia.
Atendimentos odontológicos de

De acordo com o Dr. Fernando
Almas, a principal diferença é a força
que o nome Reface ganhou no meio
odontológico.”Temos grandes parceiros,
reabilitação oral e maxilo-facial também
serão realizados.
Para o presidente e fundador do projeto,
Dr. Fernando Almas, essa mudança irá
aprimorar ainda mais o atendimento.
“O paciente terá o que há de mais
moderno em tratamento odontológico
e reabilitação oral e maxilo-facial, uma
vez que a ABO possui essa tecnologia”,
refletiu. Sem falar na oportunidade de
crescimento humano e profissional
por parte das pessoas que prestam
atendimento gratuito.
Apesar disso, o vínculo físico entre as
associações tem um objetivo maior:
promover um centro de treinamento
e tratamento na área de deformidades
faciais. “A curto prazo, pretendemos
realizar cursos de atualização na área,
possibilitando ao Cirurgião-Dentista
noções de atendimento e reabilitação
desses pacientes”, observou, Dr. Almas.

Equipe cirúrgica da Associação Reface
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Antes e depois
Como já mencionado, mesmo em pouco
tempo de parceria, muitos planos foram
feitos e alguns já estão sendo colocados
em prática. Entretanto, quais as principais
mudanças que a Reface sofreu desde
quando se aproximou à ABO Goiás?

Com o tempo, a instituição, em
consonância com a ABO Goiás, visa
tornar o Reface em um grande centro de
tratamento das deformidades faciais, assim
como de ensino nessa área. A ideia tem
tudo para dar certo e tornar Goiás uma
referência na prestação desses serviços.

como a Smile Train, o Ministéiro Público, o
Governo do Estado, o Hospital Geral de
Goiânia (HGG) e o Idtech, porém, a ABO
é a primeira entidade de classe a nos
apoiar”, sublinhou ele.
À despeito do status, o Dr. Fernando
afirmou que ainda é cedo para que
pacientes sintam a diferença. Entretanto,
os pacientes já se sentem muito
esperançosos e animados para os futuros
tratamentos que serão realizados.

(62) 3515-1511 / 3515-1542
Tomograﬁa Computadorizada
Odontológica
 Equipe altamente qualiﬁcada
 Qualidade de imagem
 Tecnologia 100% digital
 Agilidade no exame
 Acessibilidade para o paciente
 Segurança para o proﬁssional

Atualização profissional
O curso de Atualização no Tratamento das
Deformidades Faciais está programado para
ocorrer no segundo semestre de 2013,
com objetivo de capacitar profissionais e
acadêmicos da Odontologia no tratamento
das deformidades faciais, com ênfase em
Cirurgia Oral e Maxilofacial.
A periodicidade será quinzenal, às sextas
e sábados, sempre com presença no
ambulatório e no hospital. Nesses moldes,
será o único curso da área na Região.
Ao final do curso, os formandos deverão
estar aptos a realizar diagnósticos
baseado em exames clínicos, físicos e
complementares, assim como planejar e
executar tratamento das deformidades
faciais com segurança, baseados em
fundamentos técnicos e científicos.
Eles deverão ainda ministrar
medicamentos pré, trans e pósoperatórios. Tratar dos acidentes e
complicações advindos dos procedimentos

cirúrgicos. Familiarizar com o ambiente
e conduta em ambiente hospitalar.
Conteúdo Programático
Anatomia cirúrgica da face,
Avaliação pré-operatória e exames
complementares do paciente cirúrgico,
Princípios de técnica cirúrgica,
Terapêutica medicamentosa em
Cirurgia Oral e Maxilo-facial, Cirurgia
dos dentes inclusos, Cirurgia periapical,
Cirurgias com finalidade protética
e de reabilitação oral, Implantes
osseointegrados, Tratamento das
infecções do complexo maxilomandibular, Cirurgia dos cistos da
região buco-maxilo-facial, Noções
de traumatologia buco-maxilofacial, Cirurgia das deformidades
dentofaciais (cirurgia ortognática),
Cirurgia das deformidades dentofaciais
adquiridas (Sequelas Faciais), Noções
de tratamento das afecções da ATM
e anquilose, Cirurgia das fissuras
labiopalatinas.

RADIOGRAFIAS DIGITAIS INTRABUCAIS
E EXTRABUCAIS

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ODONTOLÓGICA

Lazer

Tradição em movimento
O Arraiá d’ABO
2013 promete
muita animação,
confraternização,
dança e brincadeiras
para os associados e
convidados
Com muita dança, alegria e cultura
popular, o tradicional Arraiá d’ABO vem
com tudo em 2013. Marcada às 19h do dia
29 de junho, no pátio do estacionamento
da instituição, a comunidade odontológica
e seus convidados poderão se divertir
muito. Na oportunidade, os participantes
terão acesso a diversas opções de
alimentação, bebidas e muita diversão, ao
som de Tiago Vaz e seu sanfoneiro.
Neste ano, o ingresso para a festa será
a doação de 1 kg de alimentos não
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perecíveis (exceto sal e fubá) que serão
destinados à Casa de Apoio Raio de Luz
e à ASMEG. As entradas poderão ser
adquiridas antecipadamente na Secretaria
da ABO Goiás ou na portaria do evento.
Para mais informações, os interessados
deverão ligar para os telefones
(62) 3236-3101 e 3236-3102.
Pura animação!
De modo a despertar alegria e a essência
da cultura popular goiana, o grupo de
dança profissional Paixão Goiana trará
uma dose a mais de tipicidade. A trupe
irá apresentar quadrilha e coreografias
de forró, com figurino especial e muita
animação, o que será um convite para
que os presentes também se juntem à
manifestação cultural.
Na festa, o touro mecânico – uma
verdadeira reencarnação do Touro
Bandido - desafiará os valentões a
permanecerem oito segundos sobre ele.
As corajosas também terão sua vez e com

elas o touro promete
ser mais gentil.
Além do touro, a
criançada também
tem diversão
garantida com
piscina de bolinhas,
pula-pula e pescaria.

Hobbies

Elegância e vitalidade

pessoas da minha faixa-etária. A gente ganha
em disposição, energia e na saúde em geral”.

Salvo do sedentarismo pelo
Futevôlei, o DENtista Dr. Walmir Nery
fala sobre seu envolvimento com o
hobby e com a profissão
Envolvidos com esportes desde a infância, os
brasileiros elegeram desde cedo qual seria
sua paixão: a bola. Ligado estreitamente ao
futebol, esse objeto redondo é conhecido por
provocar loucas emoções nos aficionados
por esporte quando toca as redes na
marcação de um gol. Mas, e se o objetivo do
jogo com os pés não fosse tocar as redes,
mas o chão?
Emocionante e, principalmente, desafiante
surgiu o futevôlei em meados da década de
1960, fruto de uma proibição ditatorial de se
praticar futebol nas praias do Rio de Janeiro.
Mas, como brasileiro nenhum consegue se
afastar dessas paixões por muito tempo,
logo se deu um jeitinho. Mesclando regras e
gingas do futebol com o vôlei é que nasceu o
futevôlei.
Com esse espírito perseverante foi que
o ortodontista boa-praça Walmir Gois
Nery (57) encarou a modalidade esportiva.
Apaixonado por futebol e praticante de
tênis e peteca, ele sofreu em meados de
2006 uma contusão na articulação esfenoclavicular que impediu seu retorno às quadras
e aos campos. Entretanto, foi por causa do
problema, que o Dentista se viu obrigado
a observar outras modalidades e logo teve
certeza de que não ficaria muito tempo
afastado do esporte.
“Misturei tudo e acho que acertei. Encontrei
no futevôlei um esporte que apresenta,
além de vantagens para o desenvolvimento
e cuidado físicos, muita beleza e elegância”,
ressaltou. Desse modo, há exatos seis anos
e meio, Dr.Walmir dedica uma média de
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oito a 10 horas semanais ao futevôlei, tempo
distribuído em cinco dias, nos turnos da
manhã e noite, sempre equilibrando a carreira
ortodôntica com as quadras.

É nas quadras que busco as energias
para o trabalho. No dia seguinte,
o corpo agradece e sigo para o
consultório com a mesma alegria que
vou para o Futevôlei. O resultado é
um atendimento maravilhoso!
Futevôlei x Odonto
Cuidando da saúde e estética bucal dos
pacientes durante o dia de trabalho, Dr.
Walmir, assim como outros tantos dentistas,
abusam da postura, por ficarem várias horas
sentados em posições desconfortáveis.
“Nessas condições, estamos muito propensos
a desenvolver lombalgias, dores no pescoço,
braços, antebraços e mãos, como a famosa
LER”, alertou.
Para evitar os danos e aumentar a sobrevida
do corpo, o Dentista afirmou que a prática de
qualquer modalidade esportiva é importante.
Para ele, profissionais de quaisquer áreas
devem se atentar à qualidade de vida, fazendo
exercícios regularmente, mas ressaltou que
deve ser uma atividade que a pessoa sinta
prazer ao realizá-la.
Um exemplo dessa qualidade de vida
alcançada por meio do esporte e atividades
prazerosas é o próprio Dr.Walmir.“Com 57
anos não faço uso de nenhum medicamento
para doenças que normalmente acometem

Admiração
Achar o esporte “belo e elegante”
certamente contribuiu para que Walmir
se apaixonasse pelo Futevôlei, mas
orientações de quem entende no assunto
foram também fundamentais. “No início,
durante um ano, peguei aulas com o
professor Santiago (Chá). Assim venho
conseguindo alcançar meus objetivos
na modalidade, cada dia apresento uma
melhora diferente”, afirmou.
Inspiração para isso é o que não falta para o
Dentista, o qual possui diversas referências
em nível regional e nacional. “Em se tratando
de Brasil, o atleta que mais me chamou
atenção é Vinícius, que atualmente faz dupla
com o jogador Bello. De baixa estatura,
ele se agiganta nas quadras e mostra muita
força de vontade”, comentou.
Em Goiânia, os ídolos do ortodontista
são Igor, Santiago, Luiz Gustavo, Guilherme
Macedo, Goiano e Fabio Marques. “Temos
excelentes atletas em nossa cidade.
Deixarei de nomeá-los para não cometer
injustiças. Temos cerca de 30 ótimos
atletas”.
Para jogar
De acordo com Dr. Walmir, o primeio
passo para jogar é querer aprender e
ter admiração pelo esporte. “Depois de

assistir jogos, é necessário que se tome
aulas para jogar. Em Goiânia, sabemos de
dois lugares onde são dados os cursos:
Clube de Engenharia e Clube Oásis
(conferir localização no serviço).
Esporte x Família
Com 57 anos, Walmir é pai de cinco filhos
(Renata Azevedo Nery, também CirurgiãDentista, Walmir de Gois Nery Filho, 25
anos, Felipe Sousa Nery, 14 anos, Eduardo
Sousa Nery, 11 anos e João Pedro Sousa
Nery, 05 anos) e reconhece dificuldades
em conciliar trabalho, hobby e família.
“Quando se tem uma esposa ou
namorada compreensiva, ela ajuda,
quando não, ela atrapalha, porque é
muito envolvente. Eu sou apaixonado
nesse esporte, com isto, a gente fica
muito dependente dele, e aí vem o nosso
egoísmo, de raramente aceitar ficar um
dia sem praticar o futevôlei, daí acabamos
sacrificando o convívio familiar e nos é
cobrado, principalmente, quando se é
casado.”
Onde jogar?
Clube de Engenharia de Goiânia
Endereço: Rua 132, 500, Setor Sul
Telefone: (62) 3281-0000
Clube Oásis
Endereço:Av.T-3, 1855, Setor Bueno
Telefone: (62) 3251-4705

Você passa o
dia todo cuidando da
saúde dos outros.
Mas quando for você que
precisa de cuidados,
conte com quem tem
mais de 175 anos de
experiência.

A Mongeral Aegon foi a primeira seguradora
brasileira a montar planos de acordo com o
perfil e as necessidades do cliente. Por isso,
há mais de 175 anos oferece as melhores
soluções para você, profissional liberal.
DIT – Diária por Incapacidade Temporária.
Agora com LER e DORT: Em caso de
afastamento do trabalho devido a acidente
ou doença, será paga uma indenização para
cada dia de afastamento. A cobertura é
oferecida em módulos e são até 90 diárias
em caso de diálise ou hemodiálise
em pacientes crônicos, cirrose hepática,
doenças progressivas, LER, DORT, LTC e até
365 diárias nos demais casos cobertos.
Morte por Acidente: Indenização paga aos
seus beneficiários em caso de morte por
acidente coberto.
Invalidez por Acidente: Indenização paga ao
segurado em caso de invalidez por acidente
coberto.
Para saber mais sobre os planos da
Mongeral Aegon, entre em contato:
(62) 3215-5017.

Conheça os demais produtos da
Mongeral Aegon. Com certeza, tem um
que é exatamente o que você procurava.
Apaixonado pelo esporte, Dr.Walmir dedica cerca de 10 horas semanais ao futevôlei

PROCESSOS SUSEP: 15414.002505/2011-85
O registro desse plano na SUSEP não implica, por27
parte da
autarquia, incentivo ou recomendação para sua comercialização.

VENHA PARA A UNICRED.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE É SUA.
Mais de 270 mil profissionais
da saúde em todo o país
escolheram a Unicred como sua
instituição financeira.

UNICRED - O MAIOR SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PAÍS.

MAIS DE 423 AGÊNCIAS COOPERATIVAS
UNICRED EM TODO O BRASIL.

CONTE TAMBÉM COM OS PRODUTOS COMPLETOS DE UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA QUE É SUA:
Conta Corrente
Cheque Especial
Financiamentos e Empréstimos
Aplicações Financeiras

UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

Débito Automático
Assessoria Financeira
Cartão de crédito e débito
Seguros

Produtos Corporativos
Internet Banking
Serviços de Malote

Faz sentido operar
com uma instituição
financeira que é sua.

