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editorial

Setembro chegou. Com ele, o maior
e mais aguardado evento de estética
odontológica do Centro-oeste, o estética
goiás 2014, tendo como presidente de
honra a doutora Fernanda Maria de Castro.
nesta edição o leitor terá a oportunidade
de conhecer e ficar por dentro de todas
as novidades acerca do congresso.
um dos destaques da revista é o uso
das resinas compostas em restaurações
posteriores, tema do curso “a arte dos
Compósitos”, a ser ministrado pelos
cirurgiões-dentistas argentinos andrés
roman e pablo Santoro, que também
compõem a grade científica do Estética
goiás.
outro ponto que chama a atenção é o
trabalho realizado pela abo goiás em
parceria com a reface.Você vai conhecer

a história de duas pessoas que tiveram
suas vidas transformadas com o auxílio
das associações.
Veja também a completa programação
Científica do final de 2014 e início de
2015, além de conferir todos os convênios
firmados pela ABO Goiás para garantir
descontos e benefícios exclusivos aos
seus associados.
ainda nesta edição o leitor poderá
saber mais sobre a halitose em idosos.
a cirurgiã-dentista roberta bianka,
especialista em periodontia e capacitada
no diagnóstico e tratamento de halitose,
conta como manter a saúde bucal e
prevenir o mau hálito na terceira idade.
outro assunto relevante é a educação
superior pública. o ex-reitor da

universidade Federal de goiás (uFg),
edward Madureira brasil, faz um
panorama e explica como investimentos
poderão impactar a odontologia nos
próximos 10 anos.
o lazer também tem seu espaço e a
nossa dica vai deixar os leitores com água
na boca: Jacareí pastéis. a tradicional e
premiada casa é uma excelente alternativa
para matar aquela fome e saborear bons
momentos com a família e os amigos.
no hobby você vai conhecer a história
da blogueira aline pimenta. uma cirurgiãdentista que juntou duas paixões, a
internet e a moda, criando um blog com
a finalidade de compartilhar e conquistar
novas experiências.
ótima leitura!
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Menos impostos, mais possibilidades
Com a alteração no Supersimples cirurgiões-dentistas
também poderão se enquadrar no sistema
Com carga tributária entre as maiores
do mundo e um sistema tributário
extremamente complexo, o Brasil deu um
passo à frente no último dia 07/08, quando
foi sancionada uma lei que altera, pela
quinta vez, o Supersimples, regime tributário
diferenciado e simplificado que incide sobre
uma única base de cálculo, a receita bruta
de uma empresa, universalizando o sistema
que antes não abrangia todas as atividades
econômicas.

essas empresas podem faturar mais
de R$ 3.6 milhões para o mercado
internacional e mesmo assim poderão
optar pelo Simples Nacional. Ressaltamos
que existem algumas exceções relativas a
algumas atividades, como por exemplo, o
comércio de bebidas alcoólicas”, explicou
Celismarques Oliveira, consultor
empresarial credenciado pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae/GO.

Com esta universalização, a opção
pelo sistema simplificado terá como
parâmetro o porte da empresa e não
mais a atividade exercida. “Em regra,
podem se enquadrar no Supersimples
todas as empresas do comércio,
indústria e serviços que possuem um
faturamento anual de até R$ 3.6 milhões
no mercado nacional. Vale lembrar que

Segundo Celismarques, os cirurgiõesdentistas que atuam como Pessoas Jurídicas
podem se enquadrar no Supersimples.
“Os odontólogos que atuam na forma de
Pessoa Jurídica poderão optar pelo Simples
Nacional a partir de 1 de janeiro de 2015,
com base no Anexo VI, cuja alíquota vai de
16,93% até 22,45%, progredindo conforme
o faturamento dos últimos 12 meses”.

O consultor empresarial conta que, para
o cirurgião-dentista é vantajoso desde
que ele seja Pessoa Jurídica e que, quanto
maior for a sua folha de pagamento,
maior será o benefício ao se enquadrar
no sistema. A migração do CPF para o
CNPJ precisa ser avaliada juntamente
com um contador, pois a opção não é
necessariamente vantajosa, dependendo
de algumas variáveis.
Além de outras mudanças, a nova lei
sancionada irá reduzir o impacto da
substituição tributária na rotina dos
pequenos empreendimentos. “Na prática
o que mudou é que todos os pequenos
empreendedores podem optar por um
regime onde a carga tributária foi reduzida
e a forma de pagar foi simplificada, em
apenas uma guia de recolhimento e em
uma única data”.

alta qualidade com os
melhores preços do mercado.

sOlicite na sua dental!
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Programação Científica
desde 1986 a abo goiás desempenha um papel fundamental na especialização e atualização de
profissionais da Odontologia. Com cursos de excelência e renomados professores nacionais e
internacionais de todas as áreas da odontologia, a entidade oferece formação de ponta, a melhor
estrutura clínica, laboratório multiespecialidade completo e moderno, radiologia digital com
laudos por e-mail, projetores hd, além de toda a hospitalidade oferecida aos goianos e demais
alunos de todo o país que buscam a abo goiás para atualização.
Conheça nossos cursos!

Especialização
Prótese Dentária
equipe reabilitação oral
inscrições abertas
Carga horária: 855 horas

Endodontia
orlando aguirre guedes
inscrições abertas
Carga horária: 864 horas

Odontologia para Pacientes
com Necessidades Especiais
Cerise de Castro Campos
inscrições abertas
Carga horária: 614 horass

Aperfeiçoamento
Instrumentação Rotatória (clínico)
equipe de endodontia
início: 12 de setembro
Carga horária: 48 horas

Biomecânica em Ortodontia
regis Murilo / acacio Fuziy / Márcio almeida
início: 28 de novembro
Carga horária: 16 horas
Planejamento em Reabilitações Estéticas – Fotografia,
Planejamento Digital, Enceramento e Mock-up
lúcio Monteiro / Marcus Vinícius / Wilmar / guido
início: 03 de dezembro
Carga horária: 16 horas

Habilitação em Laserterapia
Miriam tomaz / ismael lucas
início: 29 de setembro
Carga horária: 60 horas

Curso de Cirurgia Plástica Periodontal e
Princípios de Microcirurgia
luis Fernando naldi
início: 11 de fevereiro de 2015
Carga horária: 96 horas

Business & Dental - Gestão de Clínicas e
Consultórios Odontológicos
andré Mallmann
início: 02 de outubro
Carga horária: 64 horas

Plástica Oclusal: Introdução ao Diagnóstico da
Oclusão e ao Planejamento de Reabilitação Oclusal
João Christovão palmieri
início: 04 de março de 2015
Carga horária: 70 horas

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
getulio Souza / João geraldo
início: 03 de outubro
Carga horária: 160 horas

Hands On de Prótese sobre Implantes – Seleção
de Pilares Protéticos / Moldagem / Provisórios
equipe reabilitação oral
início: 18 de março de 2015
Carga horária: 30 horas

Fotograﬁa para Dentistas - Curso Completo
dudú Medeiros
início: 17 de outubro
Carga horária: 15 horas

Ceramista na sua Rotina de Atendimento
Clínico – Trabalhando com Emax
Wilmar porfírio
início: 25 de março de 2015
Carga horária: 36 horas

Restaurações Cerâmicas Posteriores:
Simpliﬁcando o Resultado
paula Cardoso
início: 03 de novembro
Carga horária: aprox. 60 horas

Curso Avançado em Reconstrução
Tecidual Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly / robert Carvalho / paulo Fernando
início: 22 de abril de 2015
Carga horária: 120 horas

Tópicos Avançados em Cirurgia Odontológica
geovane Miranda / guilherme Scartezini
início: 13 de setembro
Carga horária: 40 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória e
Recíproca dos Canais Radiculares
iussif Mamede neto
início: 20 de novembro
Carga horária: 20 horas

Curso de Imersão em Facetas Cerâmicas
paula Cardoso
início: 11 de maio de 2015
Carga horária: 50 horas

A Arte dos Compósitos Restaurações Posteriores
andrés roman / pablo Santoro
início: 29 de setembro
Carga horária: 24 horas

Facetas Indiretas-Diretas
em Resinas Compostas
altamiro Flávio
início: 24 de novembro
Carga horária: 50 horas

Imersão em Prótese sobre Implante: da Coroa
Unitária a Protocolo Carga Imediata
equipe reabilitação oral
início: 12 de maio de 2015
Carga horária: 30 horas

Assinaturas

1 ano
Clínica
+
Dicas

5 seringas PowerBleaching a 10 % com 3 g de gel clareador cada
+ 1 seringa PowerEtching com 3 g de gel

+

Assinaturas

2 anos
Clínica
+
Dicas

5 seringas PowerBleaching a 16 % com 3 g de gel clareador cada
+ 3 seringas PowerEtching com 3 g de gel cada

O associado pode fazer sua assinatura na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza
Anúncio Promoção DICAS + CLÍNICA ABO_GO agosto 2014.indd 1

A promoção é válida apenas para a assinatura conjunta das revistas Clínica e Dicas. Válida por tempo limitado ou enquanto durar o estoque.

Assine e ganhe!

Cursos
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passeio na itália...
...na avenida itália

CaMinhada eM CoMeMoração ao dia do
dentiSta terá Kit proMoCional, CaFé da Manhã
e SerViçoS À CoMunidade
desde o início do ano a abo goiás está
promovendo eventos com assuntos diversos,
não relacionados à odontologia, para reunir
os colegas da profissão em um ambiente
descontraído, buscando descansar um pouco
da rotina dos consultórios. apesar do amor
à profissão, um momento “relax” é sempre
bem-vindo.
no dia 29 de abril foi lançado o
#desapegoliterário, uma feira permanente

para troca de livros literários que continua
em funcionamento na biblioteca da
instituição. quando quiser, retire a poeira
de um livro que está encostado na estante
e venha trocar por outro que ainda não leu,
gratuitamente. a troca é livre e não segue
padrões de valor ou tamanho dos livros.
no mesmo dia houve uma palestra
com o advogado osório evandro
trazendo informações importantes sobre

previdência, destacando as possibilidades
de opção pelo inSS para compor parte
do plano de aposentadoria de cirurgiõesdentistas.
em maio, Sandra aragão esquentou o clima
do auditório com a palestra “Sexualidade
x orgasmo Feminino”, contando ainda
com exposição de cosméticos e produtos
sensuais, pela parceira Sofisticatto.
Junho foi o mês do arraiá d’abo, a
tradicional festa junina da instituição contou
com a animação do dJ Jarson, com forró,
sertanejo raiz e o envolvente sertanejo
universitário. Comidas típicas, pescaria e
espaço infantil completaram a festa.
no último dia 27 de agosto foi a vez da
palestra “hábitos para uma Vida Melhor”,
ministrada pela dentista luciane Costa,
juntamente com seu marido, o médico
paulo Sucasas. o casal compartilhou
suas experiências de como venceram a

obesidade, o sedentarismo e se tornaram
maratonistas, passando a uma vida melhor,
mais saudável e prazerosa.
dia 18 de outubro, às 9h, a abo goiás, em
parceria com o Cro goiás e o laboratório
apsen, promoverá a caminhada Sorriso em
Movimento na pista de cooper da avenida
itália, em frente à sua sede, em comemoração
ao dia do dentista - 25 de outubro. o
evento contará com um delicioso café da
manhã e uma tenda abrigando serviços para
a comunidade, como exames preventivos
de saúde bucal, aferição
da pressão arterial e água
mineral para hidratação.
as inscrições são gratuitas.
os 200 primeiros dentistas
que fizerem sua inscrição
antecipadamente e
comparecerem ao local
ganharão um kit contendo
camiseta, squeeze e
toalha de rosto.
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em novembro, dia 22, teremos a
noite gastronômica. o dentista
e entusiasta de gastronomia
iussif Mamede neto ensinará
ao vivo uma receita especial
aos presentes, que degustarão
o prato na sequência,
acompanhado por vinho, boa
música e a agradável presença
dos amigos da profissão. Um
brinde à vida e à odontologia,
esperamos vocês, tim-tim!

institucional
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bem-vindo a um completo
programa de vantagens!
ConVênioS garanteM deSContoS
exCluSiVoS aoS aSSoCiadoS abo goiáS
a abo goiás se empenha e trabalha
cada vez mais para desenvolver ações e
garantir benefícios exclusivos aos seus
associados. um grande exemplo disso
é o convênio que a Associação firmou
com as drogarias drogasil e droga raia,
a fim de oferecer um desconto superior
aos que os cartões de fidelidade desses
estabelecimentos disponibilizam aos
seus clientes. Com esse novo acordo,
associados abo goiás têm garantidos até
25% de desconto em medicamentos.

Lazer - Rio Quente Resorts
25% de desconto na compra de ingressos para o
hot park e 10% de desconto para hospedagem.
Especializações
Cursos com os melhores professores, a melhor
estrutura, além de um excelente desconto.

ClínicaBR (software)
30% de desconto para contratação do
software com agenda e prontuário via Web,
podendo acessar de qualquer lugar.

Credibilidade - Selo ABO Goiás
Selo confere mais credibilidade a dentistas e
Clínicas perante a comunidade.

Biblioteca especializada
a abo goiás possui a melhor biblioteca
especializada em odontologia do estado
de goiás e oferece diversos serviços, com
destaque para o Levantamento Bibliográfico
em revistas científicas.

Confira mais vantagens de ser um
associado abo goiás:

Publicações
receba a revista odonto e tenha acesso à
Robrac, revista científica Qualis B.

Hotel Água das Serras (Rio Quente)
40% de desconto em baixa temporada
e 25% em alta temporada.

Plano de Saúde - Unimed
planos diferenciados com condições e valores
exclusivos. é possível economizar até r$ 3.396 por
ano, faça uma simulação.

Editora Ponto
as revistas Clínica e dicas e livros da editora
ponto podem ser adquiridos com desconto
especial.

MobiDental (software)
20% de desconto. agenda 100% Web,
personalizado, permite ainda confirmação de
consultas por torpedo SMS.

Postos de Gasolina - Rede Xodó
descontos e tratamento diferenciado na rede de
Postos Xodó, através de identificação por adesivo
no carro.

Congressos
Condições diferenciadas nos melhores eventos da
odontologia brasileira, pela rede abo.

Paz Universal
isenções de carência, taxa de administração e
de atendimento.

Aperfeiçoamento
Cursos de excelência para uma formação
diferenciada e completa.

Unicred
Concentre sua movimentação na cooperativa
e obtenha participação nos resultados. além
de ter acesso aos melhores serviços para
quem é dono!

Descarte Radiológico
descarte gratuito para resíduos radiológicos
(revelador, fixador e películas).
Academia - Flex
isenção da taxa de matrícula e mais 5% de desconto
nos planos.
Seguradora - Mongeral Aegon
Condições especiais na contratação de seguros por
incapacidade temporária.

Programa Fidelidade ABO Goiás
oferece bônus e descontos para realização de
cursos na instituição.
Materiais gráﬁcos
renove a papelaria do seu consultório (cartões
de visita, receituários, envelopes) com grandes
descontos, exclusivo para associados com selo.

Para mais informações:
www.abogoias.org.br/beneficios

62 3236-3101

/ 3102

Cursos
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Atualização profissional
com arte e excelência
ABO oferecerá, em sequência ao
estética goiás, o curso “A Arte
dos Compósitos”, ministrado pOR
brilhantes especialistas argentinos
Para acompanhar os avanços e prestar
um serviço de qualidade aos pacientes
é importante que o profissional da
Odontologia se mantenha atualizado.
Pensando nisso a ABO Goiás trará a Goiânia
o curso A Arte dos Compósitos, ministrado
por duas autoridades internacionais no
assunto, os cirurgiões-dentistas argentinos
Andrés Roman e Pablo Santoro.
O curso, que segundo os ministrantes é fruto
de muita pesquisa, acontecerá nos dias 29 e
30 de setembro e oferecerá aos participantes,
além do suporte teórico, a opornidade de
aprender na prática, com programa intensivo
de atividades laboratoriais.
Pela primeira vez no Brasil e já sendo um
sucesso na América Latina, A Arte dos
Compósitos contará com oito horas de
atividades diárias, para uma quantidade
máxima de 20 alunos. Isso porque, segundo
os ministrantes, a ideia é ter turmas
menores para que cada participante receba
maior atenção.
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Podem participar cirurgiões-dentistas e
acadêmicos do curso de Odontologia.
Para obter mais informações ou se
inscrever, acesse www.abogoias.org.br ou
ligue no (62) 3236-3116 / 3101.
Estética Goiás
Os cirurgiões-dentistas argentinos Andrés
Roman e Pablo Santoro, referências na
América Latina em restaurações diretas
e indiretas com o uso
de resinas compostas,
também compõem
a grade científica do
maior evento de estética
odontológica do CentroOeste, o Estética Goiás,
marcado para setembro
deste ano.
Com a palestra
Restaurações
Indiretas Posteriores,
Andrés e Pablo irão
abordar a rotina de

Andrés Roman

Pablo Santoro

um consultório odontológico e um dos
principais tópicos será a eficiência dos
trabalhos feitos sob a filosofia “adesão e
resinas”.
Quem se inscrever no curso A Arte
dos Compósitos, antecipadamente, será
contemplado com inscrição gratuita para o
Congresso Estética Goiás (havendo vagas).

Congresso
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referência em odontologia estética

(62) 3515-1511 / 3515-1542

Fernanda CaStro, doCente da FaCuldade de
odontologia da uFg deSde 1986, eSpeCialiSta, MeStre,
doutora e experiente ClÍniCa é noMeada preSidente
de honra do eStétiCa goiáS 2014

Tomograﬁa Computadorizada
Odontológica
 Equipe altamente qualiﬁcada
 Qualidade de imagem
 Tecnologia 100% digital
 Agilidade no exame

acontece em goiânia, entre os dias
26 e 27 de setembro, no Centro de
Convenções, um dos melhores congressos
da odontologia estética brasileira,
o estética goiás 2014, tendo como
presidente de honra, a doutora Fernanda
Maria de Castro.

graduada pela Faculdade de odontologia
da universidade Federal de goiás em
1980, ela é especialista em prótese
dentária e em dentística restauradora,
docente da uFg também na área de
dentística restauradora, mestre em Clínica
odontológica e doutora em Ciências da
Saúde, além de ser membro da Sociedade
brasileira de odontologia estética (Sboe),
desde a sua fundação.
natural de Cumari - goiás, onde viveu
até os seus 14 anos, doutora Fernanda
estudou o 2o grau em uberlândia - Minas
gerais. em seguida ingressou no curso de
odontologia da universidade Federal de
goiás. Juntamente com os colegas de turma
elaine gomes de andrade rosa e lilian
guedes amorim, fundaram sua primeira
clínica, na rua 6, Setor oeste, em goiânia.
Visando a multidisciplinaridade clínica,
se especializaram em diferentes áreas da
odontologia. Fernanda Castro em prótese
dentária e dentística restauradora, elaine
andrade em periodontia, lilian guedes
em odontopediatria e posteriormente
integrou-se à equipe a especialista em
endodontia, Maria inês pinheiro Costa.
após seis anos, adquiriram uma sede
própria, na rua 3 do Setor oeste, onde
trabalharam por 17 anos. após surgir a
necessidade de ampliar as dependências, foi
fundada a clínica Vitae odontologia, na rua
t-55, Setor Marista.

dra. Fernanda Castro, presidente
de honra do estética goiás 2014

Segundo conta dr.ª Fernanda, além do
crescimento físico, o objetivo era o melhor
atendimento ao paciente, assim, houve a
necessidade de agregar à equipe outros
profissionais das áreas de Ortodontia,
implantodontia e Cirurgia bucomaxilofacial.
em 1986 ingressou como docente na
Faculdade de odontologia da universidade
Federal de goiás, na disciplina de dentística
restauradora, onde integra a equipe de
professores da área de dentística até os
dias de hoje. “acredito na importância da
educação continuada para consubstanciar
as diversas tomadas de decisão que
devem ser baseadas em sólidos princípios
científicos”, explicou.
doutora Fernanda Castro se orgulha dos
papéis que desempenhou profissionalmente.
“é muito enriquecedor na minha vida
profissional a experiência como professora
da Faculdade de odontologia da uFg
e ao mesmo tempo desempenhar a
função de cirurgiã-dentista em clínica
privada. inicialmente me concentrei nas
áreas de prótese dentária e dentística
restauradora. posteriormente, com o
advento do implante dentário, busquei
a capacitação em cursos de prótese
sobre implante no brasil e no exterior,
visando oferecer melhores soluções na
reabilitação oral. paralelamente, com
o avanço tecnológico dos materiais e
técnicas e o aparecimento de diversos
sistemas restauradores diretos e indiretos,

 Acessibilidade para o paciente
 Segurança para o proﬁssional

RADIOGRAFIAS DIGITAIS INTRABUCAIS
E EXTRABUCAIS

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ODONTOLÓGICA
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aliados à grande demanda estética por parte
dos pacientes, realizei diversos cursos de
aprimoramento vislumbrando uma melhor
harmonia dentofacial”, sublinhou.
Segundo doutora Fernanda, em sua
trajetória há pessoas muito importantes
que a inspiraram.“além da incontestável
importância familiar, em minha vida
profissional me espelhei em diferentes
profissionais no cenário nacional
e internacional, uma vez que tive a
oportunidade de realizar vários cursos
no brasil e no exterior e ter contato com
grandes profissionais que influenciaram na
minha forma e filosofia de trabalho”, contou.
Sobre as expectativas futuras, Fernanda Castro
diz que almeja seguir se atualizando.“pretendo
continuar o trabalho desenvolvido ao longo
desses anos, buscando acompanhar e aplicar
as inovações técnico-científicas. Com relação
à docência, o próximo passo seria a realização
de um pós-doutorado”.
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ao ser questionada sobre
como consegue conciliar a
vida profissional e pessoal, a
doutora explica que é preciso
manter o equilíbrio familiar.
“a base que sempre me
permitiu conciliar o trabalho e
a vida pessoal foi o equilíbrio
familiar. Sempre dividi os
cuidados, as preocupações
e o encaminhamento na
educação da família com meu
marido e companheiro de
vida, sempre ao meu lado em
dra. Fernanda Castro em seu consultório na Clínica Vitae
todos os momentos.algo
que muito me auxiliou foi o
fato de morar próximo ao local de trabalho.
e a grade científica.“Esse evento reúne
grandes nomes da odontologia nacional e
Cuidamos e educamos nossos filhos sabendo
a importância da introdução de valores na
internacional. a realização desse congresso
a cada dois anos é muito importante para
formação do caráter desde a mais tenra
o aprimoramento técnico-científico da
infância”.
classe odontológica, uma vez que a grade
científica comtempla a estética em um
doutora Fernanda também explanou sobre
enfoque multidisciplinar. acredito que a
a importância do Congresso estética goiás

inscrições: www.esteticagoias.com.br

inovação no formato do evento será bem
recebida pelos participantes, pois este tipo
de grade simula a sequência clínica como
acontece no dia a dia do consultório, o que
facilita o entendimento e a apreensão do
conhecimento”, observou.
A Evolução da Odontologia Estética
ao mencionar a evolução da odontologia
estética, dr.ª Fernanda Castro fala sobre
as mudanças no cenário brasileiro. “a
odontologia caminha para uma abordagem
cada vez menos invasiva devido aos
grandes avanços relacionados às técnicas
de adesão dentária, bem como de
materiais restauradores estéticos com
melhores características mecânicas e
miméticas. além disso, a cárie dentária
no brasil tem declinado rapidamente
e existe uma crescente busca por um
“sorriso perfeito”. Como resultado,
restaurações cerâmicas mais finas e
delicadas hoje já são produzidas via
tecnologia computadorizada.Vale ressaltar
que a estética sempre deve vir aliada aos
princípios de oclusão e o profissional
deve estar em constante contato com
a literatura científica e o treinamento
contínuo de novas técnicas”, diz.
Sobre a homenagem no evento, doutora
Fernanda diz que se sente grata. “recebi
o convite como um presente, com muita
alegria. Exerço com paixão a profissão

que escolhi. Me senti muito honrada
com esta homenagem. é extremamente
gratificante exercer uma profissão
da qual me sinto orgulhosa de fazer
parte”, revelou.
O evento
durante o evento serão debatidas técnicas,
panoramas, conceitos e instrumentos que
auxiliam o cirurgião-detintista no desafio de
oferecer serviços de qualidade estética e
funcional.
A grade científica do Estética Goiás
deste ano contará com palestrantes do
brasil, argentina, itália e peru, sendo:
luis barrotte albino - planejamento,
alessandro loguércio - adesão dental,
altamiro Flávio - dimensão Vertical de
oclusão, Sicknan rocha - etapa provisória
- Fidelidade e previsão, paula Cardoso e
Júlio almeida - restauração de dentes
tratados endodonticamente, pablo
Santoro e andrés roman (argentina)
- restaurações indiretas posteriores,
Julio Cesar Joly e amin Mamede Cirurgias periodontais e implantes
osseointegrados, andrea Melo - Facetas
em resina Composta, Cintia rodriguez e
Marco abanto (peru) - naturalidade em
Classes iii e iV, gianfranco politano (itália)
- restaurações diretas posteriores,Victor
Clavijo - Fragmentos e Facetas Cerâmicas,
e Fabio Fujiy - prótese Sobre implantes.
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DO MUNDO!
halitose em idosos pode ser
prevenida com manutenção
da saúde bucal
além do cuidado com a saúde de forma
geral, como 90% da causa da halitose está
na boca, a higienização oral orientada após
as refeições, o aumento no consumo de
água e a diminuição da ingestão de líquidos
açucarados se mostram eficazes como
primeiros fatores preventivos. uma pesquisa
realizada no ano passado pela associação
brasileira de halitose – abha apontou que
uma boa higiene bucal, saliva adequada (em
quantidade e qualidade) e o cuidado com
a saúde em geral são fundamentais para
prevenir o mau hálito na terceira idade.
um outro fator que motivou a pesquisa foi
o aumento, a cada ano da quantidade de
pessoas idosas no país. estimativas feitas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(ibge, em 2010) demonstram que até 2025
o número de idosos chegará a 14% da
população, o que colocará o país em sexto
lugar em todo o mundo.
o estudo Mau hálito no idoso entrevistou
252 idosos em todo o brasil, 42,6% com
idade entre 60 e 65 anos e 0,4% entre
91 e 100 anos. 70% dos entrevistados se
queixaram por terem a boca seca. esta
mesma proporção afirmou roncar sempre ou
às vezes, o que causa uma maior descamação
da mucosa bucal, levando à formação do
biofilme lingual; 60% disseram consumir
mais de dois medicamentos por dia, quase

82% consome pelo menos um comprimido
diário. Muitos destes medicamentos, como os
antidepressivos e anti-hipertensivos, afetam
a salivação e podem causar cáries, biofilme
lingual, boca seca e ardências.
ainda foi constatado que 78,86% dos idosos
entrevistados conservaram a dentição
natural, apesar da alta prevalência do uso
de próteses removíveis (65,84%), o que
sugere que alguns dentes possam terem sido
perdidos por motivo de cáries, periodontite,
etc. Sobre a frequência da higiene bucal, 60%
disseram escovar os dentes três vezes ao dia,
contra 40% que afirmaram realizá-la apenas
uma ou duas vezes.
Segundo a especialista em periodontia,
capacitada no diagnóstico e tratamento
de halitose membro da abha, doutora
roberta bianka, com o processo
de envelhecimento, as mudanças e
transformações anatômicas e fisiológicas
são acentuadas, e a diminuição do fluxo
salivar e dos botões gustativos na língua,
somados à higiene oral precária tornamse fatores desencadeantes da halitose na
pessoa idosa. por isso, todos os problemas
citados acima podem ser compensados por
meio de cuidados bucais pertinentes à nova
fase biológica.a higienização oral orientada
após as refeições (inclusive da língua e
próteses) e a diminuição da ingestão de

roberta bianka é especialista em periodontia, capacitada
no diagnóstico e tratamento de halitose e membro da
associação brasileira de halitose - abha

líquidos açucarados são os primeiros fatores
preventivos.
o presidente da abha, Marcos Moura,
reforça que o cirurgião-dentista deve estar
apto a orientar o seu paciente idoso sobre
as alterações que podem aparecer devido
ao uso de um determinado medicamento.
Cuidados com a saúde geral seria o ponto
principal para evitar maior consumo de
medicamentos que diretamente iriam
influenciar o fluxo salivar e poderiam
causar uma boca seca, gerando, assim, uma
maior concentração de gases causadores
do mau hálito. “a pesquisa faz esse alerta
para a prevenção de patologias comuns à
população em processo de envelhecimento.
Visitas regulares ao cirurgião-dentista,
um consumo em média de dois litros de
água por dia e ter uma boa higienização
bucal com a escovação, fio dental e o
uso de raspadores de língua fazem parte
das medidas preventivas que devem ser
adotadas por todos”, alerta Marcos Moura.

A Implacil De Bortoli é a empresa responsável pela fabricação
do implante brasileiro com o maior BIC* do mundo: 92,7%**
Para conhecer toda nossa gama de produtos acesse o
site www.implacildeboertoli.com.br, curta nossa fanpage
no Facebook www.facebook.com/ImplacilDeBortoli
ou utilize o QRcode abaixo.

** Machined and sandblasted human dental implants retrieved after 5 years: A histologic and
histomorphometric analysis of three cases. Giovanna Iezzi, DDS, PhD/Giovanni Vantaggiato, DDS/Jamil
A. Shibli, DDS, MS, PhD/Elisabetta Fiera, DDS/Antonello Falco, DDS/Adriano Piattelli, MD, DDS/Vittoria
Perrotti, DDS, PhD Quintessence International, Volume 43, Issue 4, 287-292, April 2012

BIC é a taxa de contato osso/implante.
O maior benefício ao clínico é a obtenção da máxima osseointegração.
*

Distribuidor exclusivo em Goiás

62 3285-7944

www.implacildebortoli.com.br
Fones: 55 11 3342-5100 | 0800 779 0011

Av. Assis Chateaubriand, n° 1.450
Setor Oeste - CEP 74130-015 - Goiânia - GO
e-mail: luizmarcio@implacil.com.br
62 7811-8857 - ID 55*2*816805

responsabilidade Social
22

23

esperança renovada
CoM trabalho huManizado e de
alta qualidade, abo goiáS e reFaCe
têM Mudado a Vida de peSSoaS CoM
neCeSSidadeS eSpeCiaiS

humanos, de 27 anos, residente em goiânia.
Com três irmãos e casada, ela trabalha na
área em que está se capacitando, o que,
segundo ela, é mais uma conquista fruto do
tratamento realizado na abo goiás.

dia que se passava, pior ela ficava. Foi aí então
que descobrimos que ela estava com uma
infecção no cérebro e deveria ser operada o
mais rápido possível”, explicou Márcia.
Maria eduarda começou a melhorar, mas
permaneceu hospitalizada. Foram 35 dias no
hospital entre uti e enfermaria. durante esse
período teve uma crise convulsiva e, ainda
hoje, necessita de acompanhamento com
neuropediatra e remédio controlado.
após um ano e meio de existência, a parceria
entre a abo goiás e a associação de
Combate às deformidades Faciais (reface),
que realiza tratamentos sem custo para
pacientes com deformidades dento-crâniofaciais, tem mostrado resultados efetivos na
vida da população. assim diz Márcia Carvalho,
moradora de goianápolis (go) e mãe da
paciente Maria eduarda Carvalho Souza, de
apenas um ano e nove meses. Segundo ela, a
vida da família foi transformada pelo trabalho
realizado pela abo goiás e a reface.
Mesmo muito pequena, a filha, Maria Eduarda,
já emociona por sua trajetória difícil e a luta
pela vida. logo que nasceu, Maria eduarda
foi levada para a uti neo natal, onde
permaneceu por quatro dias em observação,
devido a uma má formação em seus lábios, a
lábio leporino.

assim que se recuperou, a família procurou
a associação reface para marcar sua
primeira cirurgia, a de correção dos lábios,
realizada em abril de 2013.“Fomos muito
bem recebidos pela equipe da reface e tudo
ocorreu bem. Ela ficou mais linda ainda,
parecendo uma princesa”, disse.
quando a Maria eduarda completou nove
meses a família recebeu um telefonema da
equipe reface a chamando para a segunda
cirurgia.“tudo ocorreu dentro do esperado
e lá estava a equipe reface mais uma vez
me dando força e nos ajudando, em especial
o doutor Fernando almas e a enfermeira
Cristina praxedes”.
Segundo conta Márcia, com um ano de vida
Maria eduarda estava muito bem, mas algo
inesperado aconteceu, descobriram que ela
tinha deficiência auditiva, o que abalou muito
a família. “Como isso doeu e dói até hoje.
ela realmente não ouve nada nem com o
aparelho auditivo”, contou.

quando Maria eduarda completou dois
meses de vida, teve febre e chegando ao
hospital o diagnóstico foi gravíssimo. estava
com infecção generalizada, anemia profunda e
dificuldades para respirar.“Foram dias de lutas, Márcia diz que um dos maiores obstáculos
que enfrenta é o preconceito em relação à
choro e medo de perder minha filha, a cada

raquel, portadora de amelogênese imperfeita, tratada gratuitamente pela abo goiás

enfermeira da reface Cristina praxedes, Maria eduarda
e a mãe Márcia Carvalho

aparência física de sua filha e que o serviço
disponibilizado gratuitamente pela reface, em
parceria com a abo goiás a ajudou bastante.
“É como se fosse uma luz no fim do túnel
que deus colocou no meu caminho para
trazer o sorriso da minha filha. Sou muito
grata a todos da abo e da reface pelo lindo
e brilhante trabalho, ajudando o próximo,
fazendo o bem sem olhar a quem. eles
transformaram o sorriso da minha filha e isso
é o motivo do meu sorriso hoje.agradeço de
coração a todos, em especial ao dr. Fernando
almas”, concluiu.
hoje, com um ano e nove meses de vida,
Maria eduarda faz acompanhamento com
fisioterapeuta e com fonoaudióloga.“Ela
é uma criança muito querida especial nas
nossas vidas.agradeço a deus por tudo que
ele tem feito na vida da minha filha, pois ela
sim é um milagre de vida”.
Uma vitória com um sorriso
grande nos lábios
assim também é a história de raquel,
estudante do curso de gestão de recursos

raquel tem amelogênese imperfeita, uma
alteração dentária de caráter hereditário que
afeta o esmalte. Segundo conta, em sua infância
não entendia o que tinha e por causa da
aparência amarronzada dos dentes as pessoas
achavam que eram mal cuidados. raquel diz
que se sentia diferente e procurava não abrir
a boca e não falar sobre o assunto, pois sofria
muito com preconceitos.
a oportunidade de entender qual era
realmente o problema surgiu aos 16 anos,
quando conseguiu seu primeiro contrato
de trabalho. Como a empresa oferecia
plano odontológico, raquel procurou um
cirurgião-dentista e então descobriu qual era
o problema, mas não conseguiu realizar o
tratamento, devido ao alto custo.
raquel se casou, o que, segundo ela, nunca
imaginava conseguir por causa da aparência
de seus dentes. buscando seguir seu caminho,
enfreta uma nova crise:“Tive uma filha
portadora do mesmo problema e então
a dor é maior ainda quando a vejo sofrer
preconceito na escola.as pessoas não têm
conhecimento disso e então resolvem tirar
suas próprias conclusões. dói tanto ver um
filho passar por isso que então eu decidi não
ter mais filhos”, contou Raquel.
em 2005 raquel passou no vestibular da
universidade Federal de goiás (uFg), mas

não conseguiu concluir o curso por causa da
vergonha que sentia ao ter que apresentar
trabalhos perante seus colegas, além disso,
perdeu muitas oportunidades profissionais.
“Várias empresas dispensaram o meu
trabalho por causa da aparência, uma alegou
problemas na dicção (que não tenho) e outra
me disse claramente que as funcionárias
da empresa precisavam “sorrir” e então eu
não tinha esse pré-requisito, pois sequer eu
sabia sorrir.Vizinhos sempre faziam piadas
com meu sorriso e meu apelido era “dente
podre”, por mais que eu os escovasse. Com
o apoio do meu marido fui ao Ministério
público pedir ajuda e consegui o tratamento
na abo. Conheci pessoas maravilhosas e
dispostas a me ajudar”, disse.
raquel se alegra ao lembrar do apoio que
recebeu na abo goiás.“o atendimento na
ABO Goiás é excelente. São profissionais
altamente capacitados e comprometidos e
o fato de o atendimento ter sido gratuito
me ajudou muito, porque eu não tenho
condições financeiras para arcar com os
gastos. quando encontrei a equipe da abo,
minha esperança renovou e vi que ali eu
iria realizar de fato o tratamento. Meus
agradecimentos à abo por realizar o meu
tratamento, dos meus irmãos e minha filha.
agradeço cada gesto de carinho recebido.
hoje sou uma pessoa muito mais feliz e com
muito mais oportunidades”, concluiu.
a reface oferece atendimento integralmente
gratuito e a abo goiás, com custo reduzido.
em casos excepcionais, assim como o de
raquel, o atendimento também é totalmente
gratuito.
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Fome de quê?
Se a ideia é Saborear bonS
MoMentoS CoM a FaMÍlia e oS
aMigoS, então Conheça uM doS
MelhoreS paStéiS da Cidade
o famoso pastelzinho ainda é uma das
opções preferidas do goiano e com sabores
da boa culinária a Jacareí pastéis construiu
uma história de sucesso na cidade.
Criada em 1966 pelos fundadores japoneses
Kimio e ayako Yagi, a casa continua com
a mesma receita da massa de pastel e de
excelência na qualidade do atendimento.
Sua primeira unidade foi aberta na av.t-2 no
Setor bueno, de lá pra cá mais duas foram
inauguradas, uma na av.t-3, no mesmo bairro
e outra na rua 18, no Setor oeste.
na casa, que já se tornou referência de boa
comida em goiânia, o carro-chefe é o pastel
de carne, mas há outras 16 opções de sabores,
dos quais, dois estão em fase de “apresentação”
e disponíveis apenas na unidade da t-2, o de
salada e o de palmito com brócolis.

a Jacareí também dispõe de versões mais
requintadas, que incluem camarão e bacalhau,
além das opções “goianas”, com pequi. Cada
pastel custa r$ 4,50, mesmo valor atribuído
à coxinha de frango, ao pão de queijo e ao
disco de carne, também disponíveis.
Com um fluxo médio de oito mil pessoas
por mês, a casa já conquistou alguns prêmios,
dentre eles “o melhor pastel da cidade”
em 2006 e 2007, pela revista Veja.“Sempre
primamos pela qualidade e foi uma grande
honra ter isso atestado por estes prêmios. é
um sentimento de gratidão muito grande”,
contou alisson Yagi, um dos diretores da casa
e neto dos fundadores.
Segundo alisson, a empresa segue em
busca da excelência de qualidade também
no atendimento aos clientes.“a satisfação

de nossos clientes é o que nos guia e o
reconhecimento vem como consequência
de toda a dedicação e respeito que temos
por eles. Ficamos muito felizes e com a
sensação de que estamos no caminho
certo”, concluiu.

Aconteceu
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Valorização da Educação:
dinheiro no lugar certo
Ex-reitor da UFG faz panorama da
Educação Superior pública. Saiba
como investimentos poderão impactar
a Odonto nos próximos 10 anos
A última década foi um período de mudanças
em relação ao investimento em Educação
no Brasil. Criação de programas como Reuni
e a recente aprovação do Plano Nacional
de Educação no Congresso Nacional são
pontos relevantes da política de valorização
do Ensino Superior público brasileiro. Na
Universidade Federal de Goiás (UFG), foram
criados novos cursos, levantados melhores
e maiores institutos e laboratórios, assim
como dobraram-se o número de vagas
para alunos.Tais investimentos refletem
diretamente no desempenho reconhecido
internacionalmente da Faculdade de
Odontologia, criada em 1945, que também
foi beneficiada.

Edward Madureira,
ex-reitor da UFG
e atual candidato a
Deputado Federal

É o que afirma Edward Madureira Brasil, que
foi reitor da UFG entre 2006 e 2013. Ele
lembra ainda que a tradicional Faculdade de
Odontologia da UFG, uma das precursoras
da universidade, possui cursos de graduação
e de pós-graduação de renome internacional.
O mestrado da instituição e a qualidade
do recém-criado doutorado na área são
“reflexo da qualidade, a Odontologia
obteve nota 4 no penúltimo Enade. Estamos
ansiosos esperando a retomada da nota 5 no
Enade do ano passado, cujo resultado deve
sair no segundo semestre”, revela.
Investimentos e reflexos
Com a recuperação da infraestrutura, a
valorização do pessoal docente e técnicoadministrativos, a realização de concursos
para professores efetivos em lugar dos
substitutos, os primeiros beneficiados foram
os estudantes. Nesse novo ambiente, os
discentes encontram condições adequadas
para sua preparação, bem como um quadro
docente altamente qualificado.
Um dos destaques desses investimentos foi
a construção do novo prédio da Faculdade
de Farmácia, inaugurado recentemente,
permitindo que a Faculdade de Odontologia
ampliasse significativamente sua área física,
ocupando praticamente todo o prédio
anteriormente destinado às duas faculdades.
Nova e animadora perspetiva
A destinação de recursos para a educação
como um todo cresceram nesses últimos

26

dez anos de um percentual de investimento
em relação ao PIB de menos de 4%,
chegando a mais de 5% em 2013.“Levandose em conta que o principal problema da
educação é o subfinanciamento, temos
para os próximos 10 anos uma perspectiva
animadora, pois recentemente foi aprovado
pelo congresso nacional o novo Plano
Nacional de educação (PNE) que prevê que
em 2024 o Brasil deverá investir 10% do PIB
em educação”.
Outra expectativa de melhora para a
Educação é a ampliação de investimento a
partir da exploração de riquezas naturais
não-renováveis, com a recente aprovação da
lei que destina 75% dos royalties do pré-sal
para a Educação e outros 25% para a Saúde.
O texto da lei ainda prevê que 50% de
todos os recursos do Fundo Social do Présal sejam destinados aos dois setores. Em
2013, período da sanção, a previsão era que
cerca de R$ 112 bilhões fossem injetados na
Educação em 10 anos.
Segundo Edward, a expectativa é de que haja
expansão da graduação, da pós-graduação,
da pesquisa, da extensão, da inovação
tecnológica e da correção das assimetrias
regionais e intrarregionais com uma forte
interiorização da educação superior pública,
o que mostra ter “influência direta na
fixação de profissionais da odontologia
em regiões distantes dos grandes centros,
contribuindo assim para a saúde bucal de
nossa sociedade”, conclui.
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Viva a moda e o estilo!
aline piMenta (24) Juntou duaS
paixõeS de longa data, a internet
e a Moda e Criou uM blog.
uM eSpaço CoM o Jeitinho dela,
exCluSiVo para CoMpartilhar e
ConquiStar noVaS experiênCiaS

aline pimenta, cirurgiã-dentista recémformada (março de 2014), começou em
novembro de 2012 um blog, quando o
interesse em moda e internet despertaram
seu desejo de compartilhar suas pesquisas,
dividir experiências e aprender ainda mais.
“é minha hora de descontração, hora de
trocar os assuntos odontológicos pelos
assuntos femininos. escrever se tornou um
hábito prazeroso e isso ajudou o blog a ter
atualizações diárias com matérias diversas,
sempre com minha visão, com minha
opinião pessoal sobre cada tema”, conta.
o blog fala sobre beleza, viagens,
decoração e culinária, e segundo a
cirurgiã-dentista, a proposta principal
e inicial é falar sobre moda. “posto
tendências desfiladas, a moda aplicada
nas ruas e meus looks. Diversifiquei e
comecei a abordar novos temas como
beleza, escrever diários de bordo das
minhas viagens, outro hobbie que tenho
paixão, e também dicas de restaurantes,
lugares e lojas que gosto”.
aline, que nasceu em Catalão/go e
atualmente mora em uberlândia/Mg,

conta que a interação do blog foi, com
o tempo, se intensificando. “Senti
necessidade de incluir colaboradores após
os pedidos de leitores que queriam ler
sobre determinados temas que eu não me
julgava apta a escrever e então convidei
profissionais das áreas que passaram a
publicar matérias de culinária, nutrição,
decoração e saúde mensalmente, e a
diversidade de assuntos atraiu muitos
novos leitores”, explica.
Segundo conta, o site www.alinepimenta.
com tem cerca de 60 mil acessos mensais
e as plataformas sociais Facebook
(facebook.com/alinepimentablog) e
instagram (@alinetpimenta) somam 28,3
mil seguidores.
a cirurgiã-dentista diz que sempre
foi apaixonada pelo assunto. “Sempre
gostei muito. assino revistas de
moda há tempos, acessava sites
internacionais do tema para
ler as novidades mais
recentes e também adorava
acompanhar as coleções
que iam chegando às lojas.
dra.aline pimenta

Criava inúmeras pastas no computador de
inspirações de tudo que achava legal e que
me identificava e depois aplicava no meu
dia a dia”.
Sobre sua rotina, aline diz que consegue
conciliar as atividades diárias reservando

o horário comercial semanal à
odontologia. as atividades do blog são
feitas no fim da tarde, à noite e também
aos finais de semana.
aline pimenta é graduada em
odontologia pela universidade
Federal de uberlândia (uFu), já
concluiu um curso de atualização
em periodontia e atualmente é aluna
dos cursos de dentística, Cirurgia
avançada: enxertos ósseos e
implantes e também do Mestrado
Profissionalizante em Prótese, na
Faculdade São leopoldo Mandic.

pimenta é apaixonada pela relação criada
com os seguidores e o contato com
o público, que se intensificou com a
grande expansão das mídias sociais, onde
publica, interage, recebe e sana dúvidas.
o que ampliou a rede de contatos entre
bloggers e também com as marcas,
fazendo a atividade tomar dimensões
nacionais e internacionais. Segundo ela,
a atividade também lhe dá um retorno
financeiro. “Influencia por manter o site,
já que o mesmo tem custos de servidor

e manutenção inicialmente, que aumenta
proporcionalmente ao aumento do
número de acessos. Com o aumento do
acesso, aumenta naturalmente também a
procura das lojas/marcas que viram nessa
forma de comunicação online um meio
certeiro para atingir seu público-alvo e
assim convidam bloggers para fazer suas
escolhas e divulgá-las”, explica.
aline espera poder manter o blog por
muitos anos, pois julga ser um trabalho
gratificante, prazeroso e que traz um
retorno positivo a ela. para a odontologia,
tem grandes expectativas de crescer
na profissão, terminar o mestrado,
especialização em prótese e junto aos
cursos de periodontia e implante, atuar na
área de reabilitação oral. “almejo também
o doutorado e concursos. Minha finalidade
é clínica, gosto muito de atender, planejar e
executar os casos”, diz.
para aline, desenvolver atividades
paralelas à profissão, os hobbies, gera
novos assuntos no cotidiano e também
expande as relações pessoais, cria novos
contatos e também amigos advindos desse
passatempo. desestressa, anima o dia a dia
e dependendo da atividade, pode ser uma
nova fonte de renda.

aconteceu
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31

Curso internacional de endodontia Clínica
e tecnológica, com o prof. dr. alvaro Cruz

turma do curso Classe iV, sob coordenação
da prof. Maria geovânia

palestra “hábitos para uma Vida Melhor” com o casal de
professores da uFg dra. luciane Costa e dr. paulo Sucasas

inédito curso de artroscopia e tratamentos para atM,
sob coordenação do prof. Fernando almas

turma do curso de odontologia para bebês,
sob coordenação da prof. Suzana Cardoso

Curso de ultrassom na endodontia com
o prof. dr. alexandre Capelli

Curso de tratamento de ronco e apneia com aparelhos
intraorais, sob coordenação do prof. dr. paulo Cunali

turma do curso de especialização em patologia bucal,
sob coordenação da profª drª tessa botelho

turma de especialização em radiologia e imaginologia da
abo goiás em aula no laboratório de anatomia da unip,
sob coordenação da profª drª tessa botelho

turma de imersão em resina Composta para dentes anteriores,
sob coordenação do prof. dr. William Kabbach

Curso de capacitação em auditoria odontológica
com o prof. dr. paulo Miamoto

agênciasalt

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA
Ouvidoria: 0800 940 0602

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA
QUEM É DONO.

CONHEÇA AS RAZÕES PARA OPERAR COM SUA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
1

6

NA UNICRED, VOCÊ É DONO DECIDE O QUE É MELHOR E
A COOPERATIVA VIABILIZA;

PARCERIAS PARA OFERECER
MELHORES CONDIÇÕES EM
SEGUROS E PREVIDÊNCIA;

2

7

CONTA COM CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM NOSSO
NICHO;

ISENÇÃO DO IOF DIÁRIO,
QUE NA COOPERATIVA
É ZERO;

Unicred Centro Brasileira
Referência em distribuição de resultados para os
associados. Mais de R$ 40 milhões de sobras em
2013. Média de R$ 4.000,00 por associado.

3

TEM EQUIPE
FINANCEIRA EXCLUSIVA
PARA ATENDÊ-LO;

8

PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS. QUANTO
MAIS CONCENTRA SUA
MOVIMENTAÇÃO, MAIS
GANHA NO FINAL;

4

CONVENIÊNCIAS E
COMODIDADE NAS
INSTALAÇÕES.
INTERNET BANKING E CARTÕES
MÚLTIPLOS INTERNACIONAIS
COM MILHAGEM;

9

APLICAÇÕES COM MELHOR
RENTABILIDADE, JÁ QUE
OS RECURSOS DE TODOS
OS ASSOCIADOS SÃO
APLICADOS EM CONJUNTO
NO MERCADO FINANCEIRO.

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

5

10

PRODUTOS E SERVIÇOS
FEITOS PARA SUAS
NECESSIDADES;

RECURSOS PRÓPRIOS
PARA USAR COMO
LINHAS DE CRÉDITO PARA
VIABILIZAR, DA MELHOR
FORMA, SEUS PROJETOS
PESSOAIS, PROFISSIONAIS E
EMPRESARIAIS.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

