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Editorial

A programação do Congresso Estética
Goiás 2016 é o principal assunto desta
edição da Revista Odonto. Repleto de
atrações, o evento terá uma palestra em
destaque nessa publicação. O tratamento da
Hipersensibilidade será o foco do especialista
em Dentística, Paulo Vinicius Soares.

junho pelo economista Ricardo Willian. Ele
ministrará o tema “Crédito Imobiliário para
Clínicas e Consultórios” e apresentará
aos participantes vantagens de linhas de
crédito subsidiado ainda desconhecidas
para aquisição ou expansão de clínicas e
consultórios. Imperdível, não é?

Em momentos de instabilidade econômica,
os cuidados devem ser redobrados por
parte dos cidadãos no que se refere às
finanças. No caso dos profissionais liberais e
pequenos empresários, a atenção tem sido
maior devido à constante alta de juros e
encargos tributários. Em momentos de crise
econômica, a otimização dos recursos evita
perdas e possibilita até lucros.

Temos novidades! Apresentamos nesta
edição a editoria “Na cozinha do Dentista”.
A seção passa a fazer parte da Revista
Odonto, trazendo em pauta a culinária,
na qual um dentista será escolhido em
cada edição para divulgar uma receita
especial aos colegas. Estreando o quadro,
Iussif Mamede Neto compartilha a receita
“Spaghetti ao Pesto Brasileiro”. Huuummm!

Visando alertar e orientar os associados, a
ABO Goiás traz uma reportagem especial
sobre investimentos.A melhor opção,
destaca uma gestora do Sicoob, é baseada no
perfil do investidor. Ela aborda ainda outros
aspectos do assunto.

O tradicional hobby apresenta o esporte
preferido do odontólogo com atuação
em Brasília, Roberto Miake. Ele consegue
relaxar praticando rally. No currículo,
premiações e sonhos que a modalidade
inspira no experiente profissional. Na
editoria lazer, a Revisto Odonto apresenta
um roteiro ainda pouco conhecido em
Goiás: polo hidrotermal de Jataí.

Na mesma linha, essa edição antecipa o
assunto de palestra que será realizada em
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Fale com a Revista Odonto
A Revista Odonto abre um canal de comunicação com o
leitor. Para sugerir assuntos para reportagens, artigos, fotos,
críticas, envie e-mail para: marketing@abogoias.org.br

Neste número, uma matéria aborda
o trabalho do Programa de PósGraduação em Odontologia (PPGO)
da Universidade Federal de Goiás. A
dedicação do grupo rendeu, inclusive,
a publicação de um artigo na capa
de uma revista de importância
mundial na área de Endodontia. O
aprimoramento profissional é outro
assunto de reportagem que destaca as
especializações oferecidas pela ABO
Goiás em que foram ressaltadas as áreas
de Odontologia Legal, Ortodontia e
Prótese Dentária.
O viés social da Associação ganha
holofotes com os resultados da parceria
entre a Colgate e a ABO Goiás. As
doações da empresa contribuem para
a realização de ações em diversas
entidades carentes em Goiânia e no
interior do estado que beneficiam
milhares de pessoas com orientação e
produtos de higiene bucal.
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que você precisa e seus

ABO Goiás
lança carteirinha
digital
MODALIDADE
INOVADORA PERMITIRÁ
IDENTIFICAÇÃO
DIRETAMENTE NA TELA
DO CELULAR
Acompanhando os avanços tecnológicos,
a ABO Goiás lançou no início de junho
a Carteirinha Digital. Através do site
www.abogoias.org.br/carteirinha, todos
os associados sem pendências com a
instituição podem emitir a carteirinha
digital e armazenar a imagem no celular
para apresentá-la nos estabelecimentos
credenciados. Esse formato de
apresentação já é aceito em todas as
farmácias da rede Drogasil e Droga Raia,
na escola All Idiomas do Jardim Goiás, na
Academia Flex e nos demais locais que
oferecem benefícios diretamente pela
ABO Goiás.
Dentistas do Distrito Federal que
mantiveram relacionamento com a ABO
Goiás também contam com o benefício
e podem emitir a carteirinha da mesma
forma.
Confira alguns dos demais benefícios
exclusivos para os Associados:
Postos de Gasolina - Rede Xodó
Descontos e tratamento diferenciado
na rede de postos Xodó por meio de
identificação adesivada no carro. A forma
de identificação está sendo atualizada
pela rede. Enquanto isso, os adesivos de
2015 continuam sendo aceitos.

pacientes valorizam.

SEGURA

COMPLETA

ECONÔMICA

Tecnologia de ponta

Única linha de Autoclaves

desde a versão mais

com até 29 sistemas

simples.

de segurança.

Baixo consumo de
energia elétrica e
economia de até 50%
de água destilada*.
* De acordo com estudo realizado nos
equipamentos de 21 litros com
reservatório de água.

PRÁTICA
Fácil de instalar e
prática para usar.

Plano de Saúde - Unimed
Planos diferenciados com condições e
valores exclusivos. É possível economizar
até R$ 3.396 por ano. Faça uma simulação
para constatar as vantagens no site
sestiniseguros.com.br/abo.
Descarte Radiológico
Descarte gratuito para resíduos
radiológicos (revelador, fixador e
películas) para os materiais entregues
em recipientes separados na
instituição. O profissional receberá um
comprovante que deve ser apresentado
em eventuais ações de fiscalização da
Vigilância Sanitária.
Academia - Flex
Isenção da taxa de matrícula e mais 10%
de desconto nos planos.
Seguradora - Mongeral Aegon
Condições especiais em seguros por
incapacidade temporária e outros.

Lazer - Rio Quente Resorts
25% de desconto na compra de
ingressos para o Hotpark e 10% de
desconto para hospedagem.

Itens exclusivos como
o reservatório de
água, a impressora
térmica e a bomba
de vácuo.

Expertise de quem
é especialista em
equipamentos
hospitalares.

Agora com mais cores,
detalhes e um resumo
fácil de cada ciclo de
esterilização.

PERTO
DE VOCÊ

LÍDER

DIFERENCIAIS

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

TECNOLOGIA

BONITA

Autoclaves assinadas

Suporte técnico em

pela STERIS, marca líder

todo o país.

global em esterilização.

Sicoob
Concentre sua movimentação na
cooperativa e obtenha participação nos
resultados.

Opcionais que facilitam sua vida:

Você encontra sua Autoclave SERCON nas melhores Dentais da região:
Goiás:
Dental Adelar | Tel.: (62) 3501-2494
Única Dental | Tel.: (62) 3285-7944
Dental Lima | Tel.: (62) 3945-5027

DG Dental | Tel.: (62) 3224-6539
Unicom
| Tel.: (62) 3257-7700

www.sercon.ind.br
E-mail: vendas@sercon.ind.br
Tel.: (11) 2149-1700 / 1733

Brasília:
Dental Melhor | Tel.: (61) 3224-0705
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Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
Paula Carvalho Cardoso
Início: 11 de agosto de 2016
Carga Horária: 96 horas

Business & Dental - Gestão de Clínicas e
Consultórios Odontológicos
André Mallmann
Início: outubro de 2016
Carga Horária: 64 horas

Facetas Indiretas-Diretas em
Resinas Compostas
Equipe de Dentística
Início: 28 de novembro de 2016
Carga Horária: 50 horas

Especialização em Odontologia Legal
Rhonan Ferreira da Silva
Início: agosto de 2016
Carga Horária: 750 horas

Planejamento Estético - A chave para
o sucesso reabilitador
Equipe Dentística
Início: 29 de junho de 2016
Carga Horária: 36 horas

Avançado de Gestão em
Odontologia - Business & Dental
André Mallmann
Início: 18 de agosto de 2016
Carga Horária: 24 horas

Atualização em
Endodontia Clínica Básica
Equipe EndoScience
Início: outubro de 2016
Carga Horária: 72 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória e
Recíproca dos Canais Radiculares
Iussif Mamede Neto
Início: 03 de novembro de 2016
Carga Horária: 20 horas

Especialização em Ortodontia
Equipe de Ortodontia
Seleção: 25 de junho de 2015
Carga Horária: 2105 horas

Especialização em Endodontia
Orlando Aguirre Guedes
Início: agosto de 2016
Carga Horária: 864 módulos

Imersão em
Cerâmicas Posteriores
Paula Carvalho Cardoso / Ana Paula Magalhães
Início: 02 de agosto de 2016
Carga Horária: 40 horas

Toxina Botulínica e
Preenchimento Facial
Altamiro Flávio
Início: 22 de agosto de 2016
Carga Horária: 40 horas

Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly
Início: 31 de outubro de 2016
Carga Horária: 56 horas

Imersão em
Aumento de Coroa Clínica
Amin Mamede e Juliano G. Miguel
Início: novembro de 2016
Carga Horária: 34 horas

Especialização em Prótese Dentária
Equipe Reabilitação Oral
Seleção: 02 de julho 2016
Carga Horária: 855 horas

Especialização em Radiologia
Tessa de Lucena Botelho
Início: dezembro de 2016
Carga Horária: 648 módulos

Protocolos Clínicos Contemporâneos da
Instrumentação Periodontal
Equipe Personnalité
Início: 08 de agosto de 2016
Carga Horária: 48 horas

Prótese Parcial Fixa: Preparo / Provisório /
Articulador Semiajustável
Equipe Reabilitação Oral
Início: agosto de 2016
Carga Horária: 30 horas

Imersão em Facetas Cerâmicas - Construindo
um Protocolo Previsível (laboratorial)
Paula Carvalho Cardoso
Início: novembro de 2016
Carga Horária: 44 horas

Fotograﬁa para Dentistas Curso Completo
Dudú Medeiros
Início: 02 de dezembro de 2016
Carga Horária: 15 horas

Programação Científica

Aperfeiçoamento

Inscrições: 62 3236-3116
www.abogoias.org.br

Especializações
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O SHOW
HISTÓRIAS E DICAS PARA CRIAR, MONTAR E FAZER MEMORÁVEIS APRESENTAÇÕES

LUIZ NARCISO BARATIERI

Capa Dura | 30 capítulos | 500 páginas

Um livro fascinante. Daqueles que não dá vontade de parar de ler e que, ao
mesmo tempo, não queremos que acabe. Um livro que conta parte da trajetória
de um dos mais reconhecidos e famosos professores de Odontologia de todos
os tempos. Um livro que irá ajudá-lo a montar e a fazer uma memorável
apresentação oral, independentemente da sua área de atuação. Uma daquelas
apresentações que ninguém, nunca, esquece. Um misto de autobiografia,
técnica e romance. Um livro que certamente irá mudar a sua vida e a vida
dos seus filhos, para sempre. O SHOW, de Luiz Narciso Baratieri, além de ser
INSPIRADOR, é simplesmente um livro IMPERDÍVEL.

www.editoraponto.com.br
0800 704 4018

www.facebook.com/EditoraPonto | @EditoraPonto

O associado pode fazer sua compra na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza
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Hora de colher frutos
QUATRO ANOS APÓS A PRIMEIRA
TURMA, DOUTORADO DA FACULDADE
DE ODONTOLOGIA DA UFG APRESENTA
RESULTADOS E PLANEJA O FUTURO
Um grupo de sete alunos foi pioneiro em
Goiás. Eles formaram a primeira turma
de doutorado em Odontologia pela
Universidade Federal de Goiás (UFG),
o primeiro do gênero na região centrooeste. A modalidade é uma inovação e,
embora jovem, contribui com a formação
de especialistas e pesquisadores no
estado, porque o mestrado é oferecido
pela UFG desde 2002. Juntos, o mestrado
e o doutorado integram o Programa
de Pós-Graduação em Odontologia
(PPGO) com quatro linhas de pesquisa:
Perspectivas em odontologia clínica,
Desempenho de materiais odontológicos,
Alterações do sistema estomatognático e
Saúde bucal coletiva.
O PPGO conta com docentes
permanentes e bolsistas pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Os próximos passos
são alcançar o conceito 5 na Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e consolidar as linhas
de pesquisa. Os diferenciais incluem
ainda a integração com a graduação,
intercâmbios institucionais e atuação
social com projetos de extensão
(Centro Goiano de Doenças da Boca CGDB, Núcleo de Estudos em Sedação
Odontológica – NESO e Tratamento
de Infecções Dentárias - TID) com o
Programa Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em Saúde (PRÓ-

SAÚDE), o Programa de
Educação no Trabalho do MS/
MEC (PET-SAÚDE) e o Núcleo
de Teleodontologia vinculado ao
Telessaúde. Antes do PPGO, os
dentistas participavam do
programa de Doutorado em
Ciências da Saúde da Faculdade
de Medicina da UFG.
A primeira aluna doutora do PPGO, Denise
Ramos, se diz honrada. “É a instituição onde
me formei. Fico feliz por ter contribuído
e espero poder fazer mais, especialmente
pela equipe. Esse período teve impacto
no meu crescimento profissional, já que
leciono Endodontia na Unip (Universidade
Paulista) e a repercussão foi benéfica para
os alunos e para a faculdade”, relata. Ela
acrescenta a importância do orientador,
o professor Carlos Estrela, no processo.
“O apoio dele foi fundamental para se
concretizar a tese, assim como o da
professora Ana Helena”, afirma.
Reconhecimento internacional
Goiás conseguiu reconhecimento
internacional com as atividades
desenvolvidas no PPGO. Um artigo
redigido pelo professor Carlos Estrela
e mais seis integrantes de um grupo de
pesquisa da Faculdade de Odontologia
da UFG sob sua coordenação foi
divulgado na capa da revista de maior
impacto mundial na área de Endodontia.

A publicação internacional Journal of Endodontics divulgou artigo
produzido por grupo de pesquisa coordenado pelo professor
da UFG, Carlos Estrela

Denise Ramos, primeira aluna a concluir o doutorado do
PPGO da Faculdade de Odontologia da UFG

Na edição de dezembro de 2015, o
Journal of Endodontics publicou o texto
que ocupou cinco páginas. O título do
trabalho selecionado é “Large Reactional
Osteogenesis in Maxillary Sinus Associated
with Secondary Root Canal Infection Detected
Using Cone-beam Computed Tomography”.
Nele são descritos os achados
radiográficos de quatro casos clínicos
assintomáticos de osteogênese reacional
no seio maxilar associada à infecção
secundária do canal radicular detectado
por meio de tomografia computadorizada
de feixe cônico.

Congresso
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7 em cada 10 pacientes
podem desenvolver
hipersensibilidade dentinária
EQUÍVOCOS NO TRATAMENTO E ASPECTOS
MULTIFATORIAIS GERAM DESCONFORTO
NAS PESSOAS COM O PROBLEMA
A experiência diária em consultórios
revela que boa parte das reclamações
de pacientes envolve sensibilidade. Ela
costuma estar relacionada a aspectos
multifatoriais e técnicos. O preparo dos
cirurgiões-dentistas é essencial para evitar
e solucionar o incômodo dos clientes. Por
isso, o especialista em Dentística e pós
doutorando pelo College of Dentistry
University of Illinois, Paulo Vinicius Soares,
vem a Goiânia ministrar palestra sobre o
assunto no Congresso Estética Goiás 2016,
em setembro.
O tema está ligado às alterações estéticas
do sorriso relacionadas aos procedimentos
que controlam a hipersensibilidade
dentinária. “São menos invasivos.
Preconizam a adesão e odontologia
minimamente invasivos”, diz. De acordo
com Paulo, 7 em cada 10 pacientes que
vão se sentar na cadeira dos dentistas têm
fatores predisponentes. Ele acrescenta
que a média é a mesma para aqueles no
grupo de risco. “A incidência e prevalência
crescem anualmente”, acrescenta.

PauloVinícius Soares, palestrante confirmado para o Estética Goiás 2016

aos controles da hipersensibilidade, à
Odontologia minimamente invasiva e
ao controle da redução da degradação
de dentina; o desgaste e a redução dele
juntamente com o preparo minimamente
invasivo. Além disso, ele trabalhará com
os congressistas os protocolos clínicos
relacionados às modificações estéticas
do sorriso utilizando resinas compostas e
restaurações cerâmicas.
“É um tema bastante atual. Muitos
odontólogos recebem pacientes com
a sensibilidade pós-clareamento dental,
com sensibilidade pós-operatória e
hipersensibilidade dentinária”, afirma.
Paulo ressalta que os casos de problemas
relacionados dispararam na última década.
“Houve aumento de procedimentos
clareadores, adesivos e outros que estão
expondo a dentina”, frisa. Por se tratar de
um tecido sensível, ela é alvo certo nos
casos em que há falhas no tratamento.

Riscos
Em meio a tantas possibilidade de
equívocos, o palestrante sugere a hashtag
No evento, ele abordará detalhadamente
#esteticasemdor. “Nós podemos fazer
os procedimentos minimamente invasivos;
estética com conforto para o paciente”,
a adesão preconizada sobre esmalte e
diz. Paulo acredita que vivemos um
o controle da sensibilidade durante os
momento que reflete a necessidade de
procedimentos que podem expor a dentina. eventos como o Congresso que ajudem
O palestrante incluirá os protocolos
o dentista a melhorar protocolos e
clínicos; os protocolos relacionados
resolver os problemas clínicos do dia

a dia. “Quanto mais você arrisca, mais
você erra. O erro do procedimento
adesivo é a sensibilidade pós-operatória;
o erro no planejamento do clareamento
é a sensibilidade pós-clareamento e um
fenômeno comum, que pode acontecer
no colo cervical, é a exposição da
dentina no colo que desencadeia a
hipersensibilidade”, detalha.
A hipersensibilidade é resultado
de hábitos parafuncionais, como
apertamento dental, bruxismo, dieta acida,
e de casos de pessoas com predisposição
(tábua óssea vestibular mais fina ou
perfil periodontoal mais fino), com
doenças gástricas (refluxo) e quadros
pós-ortodônticos. “São fatores que,
associados, levam à exposição de dentina
no colo e consequentemente, têm risco
de ocasionar sensibilidade dentinária”,
esclarece Paulo.
Expectativa
Veterano na ABO Goiás, Paulo já realizou
cursos na instituição e participou de
três edições do Congresso Internacional
de Odontologia de Goiás (CIOGO).
“Será um prazer retornar a um evento
promovido pela ABO Goiás. Estou muito
feliz com o convite. Acredito que será
um grande evento porque é organizado
por profissionais de competência. Espero
rever amigos e fazer outros”, salienta.
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USE E RECOMENDE OS PRODUTOS
www.bm4.com.br | facebook.com/BM4Official | 0800 644 9160

Restaurações Cerâmicas
em Dentes Posteriores
ATIVIDADES TEÓRICAS,
LABORATORIAIS E CLÍNICAS FACILITAM
A ABSORÇÃO DO CONHECIMENTO EM
RESTAURAÇÕES INDIRETAS. ASSUNTO É
TEMA DE CURSO EM AGOSTO
Entre 05 e 08 de agosto, os cirurgiõesdentistas terão a oportunidade de
conhecer mais sobre restaurações
indiretas em curso intensivo. Com
o tema “Imersão em Cerâmicas
Posteriores”, o quarteto formado
pela equipe Dentística da ABO Goiás
comandará a capacitação focada em
restaurações indiretas em cerâmica em
dentes posteriores dos tipos inlay, onlay,
overlay e coroa total. Os professores
Paula Cardoso, Ana Paula Magalhães,
Lúcio Monteiro e Terence Romano
apresentarão novas possibilidades
de planejamento com a aplicação
dos melhores materiais disponíveis
no mercado mundial e com uma
comunicação mais simples e efetiva
entre dentista, ceramista e paciente.

Fragmento cerâmico para restauração indireta em dente posterior

Aromas 10% e 16%
Paula de Carvalho Cardoso

A partir de protocolos previsíveis e
baseados em evidências científicas, os
alunos aplicarão o conhecimento teórico
por meio de treinamento laboratorial
e também atividade clínica. O grande
diferencial do curso é a perspectiva do
atendimento a pacientes para execução
de uma restauração indireta posterior,
do preparo à cimentação. Além disso, o
aluno poderá conhecer e se envolver com
o uso do sistema CAD/CAM Wieland,
da Ivoclar Vivadent - grande inovação da
Odontologia presente na ABO Goiás que
visa facilitar o trabalho com restaurações
indiretas. Com ele, o profissional consegue
escanear a boca dos pacientes sem a
utilização das moldagens tradicionais e,
assim, fazer a peça da prótese dentária
pelo computador, do planejamento até a
execução.
Para assimilar a
experiência, o limite
é de 18 alunos
que trabalharão
em duplas na
execução do
preparo, moldagem,
acompanhamento
do escaneamento e
fresagem no CAD/
CAM e realização da
cimentação de uma
restauração cerâmica

Ana Paula Magalhães

posterior. Qualquer cirurgião-dentista
interessado está apto à capacitação que
seguirá o protocolo preconizado pela
equipe de Dentística da ABO Goiás.
Ao final, o profissional será capaz de
oferecer ao paciente um tratamento de
alta qualidade, longevidade e estética para
restauração de dentes posteriores com
grande destruição coronária e também
poderá compreender melhor e trabalhar
com o sistema CAD/CAM.
Contraponto às Resinas
Quando mal indicadas, as restaurações
diretas de dentes posteriores em resina
composta ocasionam falhas, fraturas,
microinfiltração e, consequentemente,
recidiva de cárie. Dessa forma, o uso
de restaurações diretas em dentes
posteriores amplamente restaurados e
tratados endodonticamente deve ser
evitado. Nessa situação, o melhor é a
indicação de um tratamento especializado
em restaurações indiretas em cerâmica
para evitar menor contração de
polimerização, melhor ponto de contato e
propriedades biomecânicas superiores às
restaurações diretas confeccionadas em
resina composta.
INSCRIÇÕES:
62 3236-3116

www.ABOgoias.org.br
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Odontologia Estética
interdisciplinar
ESTÉTICA GOIÁS 2016 PROMETE REUNIR OS
MAIORES NOMES DA ÁREA COM LOTAÇÃO
MÁXIMA DE CONGRESSISTAS NO CENTRO
DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA
A programação científica oficial do Estética
Goiás 2016 está praticamente completa,
com apenas um nome em suspense. 12
palestrantes reconhecidos na área de
atuação estão confirmados e desembarcam
em Goiânia para o evento que ocorre nos
dias 23 e 24 de setembro, no Centro de
Convenções de Goiânia. Os temas foram
escolhidos a partir do levantamento de
interesses por assuntos pertinentes em
diferentes aspectos para contribuir com os
profissionais.
Realizado pela Associação Brasileira de
Odontologia em Goiás (ABO Goiás), o
Congresso é tradição no estado e promete
continuar com sucesso de público, reunindo
nomes de referência, as melhores marcas e a
inovadora grade sequencial.
As vagas são limitadas a 600 participantes,
por isso é bom antecipar e garantir o lugar.
Os valores mudam conforme o dia
(ver tabela), mas os associados da ABO
Goiás pagam menos independente da data
de inscrição – realizada pelo site
www.esteticagoias.com.br. O valor inclui
acesso a todas as palestras e ainda diversos
coffee break gratuitos nos intervalos.
Atualização
O evento terá os assuntos distribuídos
de forma sequencial, “Do planejamento à
prótese sobre implantes” e contará com
a grande bagagem clínica dos palestrantes

associada a pesquisas e evidências
científicas. Os temas serão discutidos na
mesma ordem em que o dentista avalia a
condição de um paciente e procede para a
resolução do caso clínico.
Na lista de convidados estão Paulo Vinícius
Soares (Controle da Sensibilidade Dentinária
para Reabilitação Estética do Sorriso),
Lúcio Monteiro (Lentes de Contato Dental
- Desafios de quem faz!), Claudio Sato e
Adriano Sapata (Anatomia, Acabamento,
Polimento,Texturização de Resinas),
Juliana Romanelli (Ortodontia rápida para
otimizar as reabilitações estéticas), Mário
Kawagoe (Próteses sobre implantes) e
Dudu Medeiros (Marketing para estimular
o retorno dos pacientes reabilitados
esteticamente).
Além deles, Paulo Fernando de Carvalho
(Cirurgias Estéticas Periodontais e

Periimplantares), Guilherme Saavreda (Resinas
Bulk Fill: aplicabilidade clínica para dentes
posteriores), Rodrigo Monsano (Morfologia
dental - Detalhes anatômicos fundamentais
a serem reproduzidos na reabilitação
em dentes anteriores), Marcelo Calamita
(Reabilitações complexas: Integrando a função
ao desenho do sorriso) e LN Baratieri (Uma
viagem pela odontologia do dia a dia.), que
lançará o livro “O Show”, integram o rol de
paletrantes.
Negócios
Direcionada aos congressistas inscritos, a
Feira Comercial será restrita a eles.Assim,
não haverá a possibilidade de acesso como
visitante ou convidado interessado em fazer
compras.As marcas já confirmadas para o
Congresso são: BM4, Comfort In, Dental
Lima, Dental Sorriso, DoctorShop Premium
- KaVo Kerr, Editora Ponto, FGM, Ivoclar,
Labordental, Oral-B, Pretty, Reface, SDI e TDV
Dental.Todas as informações sobre o Estética
Goiás 2016 estão disponíveis no site do
evento na internet onde é possível encontrar
opções de hospedagem próximas ao Centro
de Convenções, detalhes sobre a inscrição,
sobre a programação científica e a Feira.
Uniodonto
O evento conta com o patrocínio da
Uniodonto Goiânia, empresa parceira da
ABO Goiás que, semelhante às edições
anteriores do Estética Goiás, oferecerá
subsídio de R$ 100 nas inscrições dos seus
cooperados.

INSCRIÇÕES:
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Parceria com a
Colgate já beneficiou
10 mil pessoas
EMPRESA MULTINACIONAL E ABO GOIÁS
AUXILIAM INSTITUIÇÕES CARENTES COM
PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL E ORIENTAÇÃO
Há mais de 16 anos, a Associação
Brasileira de Odontologia (ABO Goiás)
conta com uma parceria importante para
o desenvolvimento de trabalhos sociais
voltados à orientação sobre higiene bucal
e para suprir a demanda de produtos
do gênero em instituições carentes. A
multinacional americana Colgate contribui
ainda com a doação de materiais didáticos
do personagem da empresa, o dr. Dentuço.
Nos kits doados, as crianças beneficiadas
recebem escova infantil, creme dental e
cartilha de orientação.

Para a gerente administrativa da
ABO Goiás, Tereza Mendes, o apoio é
fundamental para o sucesso das ações
sociais e comunitárias da entidade. “Além
do benefício de orientar e educar em
saúde bucal, podemos fornecer esses itens
básicos para uma correta prevenção, o que
é essencial para a manutenção da saúde
como um todo”, afirma. Ela estima que,
desde o início da parceria, cerca de 10 mil
pessoas tenham sido beneficiadas com a
doação de kits de higiene bucal.

Crianças beneficiadas recebem kits com o personagem dr. Dentuço, da Colgate

A escolha da instituição
beneficiada ocorre por
meio da indicação dos
associados ou por pessoas
que procuram a ABO
Goiás e comprovam a
idoneidade no trabalho que
desenvolvem. “Geralmente,
elas são orientadas por um
cirurgião-dentista associado a
entrar em contato conosco.
Não são apenas instituições
sociais, mas também
os próprios associados
convidados a fazer palestras
em escolas, creches e centros

espíritas solicitam o material”, informa
Tereza. Os locais escolhidos para receberem
kits não estão situados apenas em Goiânia,
mas também nos municípios goianos de
Caldas Novas, Barro Alto e Aparecida de
Goiânia.
“Essa parceria é fundamental para o sucesso
das ações sociais e comunitárias da entidade
porque envolve orientação e educação
em saúde bucal com o fornecimento de
itens básicos para isso”, explica a gerente
administrativa.Tereza destaca que as ações
também são uma forma de valorizar a
Odontologia ao ensinar hábitos saudáveis e
técnicas corretas de escovação e cuidados
com a higiene bucal.
Viés social
A ABO Goiás realiza ainda outras atividades
sociais.“Temos atendimento odontológico
a pacientes com necessidades especiais,
atendimento com custo reduzido para a
comunidade, acompanhamento odontológico
dos pacientes da Associação de Combate às
Deformidades Faciais (REFACE) e palestras
educativas realizadas pelos acadêmicos
estagiários em escolas públicas de Goiânia e
Aparecida de Goiânia”, enumera Tereza.

Tomografia Computadorizada e Radiologia Digital
R. T. Prof. Dr. Rogério Ribeiro de Paiva
RADIOLOGISTA - CRO-GO 4042
ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA - FOB/USP
MESTRE EM RADIOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL - FO/UFG
DOUTOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FS/UNB
PROF. TITULAR DE RADIOLOGIA - FOA/UniEVANGÉLICA

NOVO ENDEREÇO
SETOR MARISTA

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ODONTOLÓGICO

RUA 84, 395 - CEP 74.080-400
CRO-GO EPAO 183

www.cdoradiografias.com.br

RUA 1137 Nº 150 - CEP 74.180-160
CRO-GO EPAO 351
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O valor do dinheiro
CRISE ECONÔMICA INSTIGA PROFISSIONAIS
A BUSCAREM ALTERNATIVAS PARA
INVESTIMENTO FINANCEIRO
Os brasileiros conhecem a poupança como
o principal tipo de investimento financeiro.
Apesar disso, a crise econômica fez boa parte
deles tirar dinheiro da caderneta.Associada
à segurança, rendimento garantido, isenção
de imposto de renda e fácil utilização, ela tem
se tornado uma opção ruim. O rendimento
baixo e endividamento da população têm
aumentado as retiradas e reduzido os
depósitos. Nesse cenário, quais as melhores
opções de aplicação? A resposta é: depende.
A melhor opção de investimento considera
objetivos e necessidades diferentes para cada
pessoa, por isso, é personalizada.
“É sempre bom buscar ajuda”, orienta a
gestora de Pessoa Física do Sicoob UniCentro
Brasileiro, Luciana Bernardes.A instituição
que ela representa, por exemplo, é uma
cooperativa financeira para profissionais da
saúde em geral com consultores certificados
pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

De acordo com a gestora de Pessoa Física do Sicoob UniCentro
Brasileiro, Luciana Bernardes, a escolha pelo melhor investimento
deve ser personalizada.“É sempre bom buscar ajuda”, diz

e conhecimento específico para auxiliar este
segmento. De acordo com Luciana, nunca
é tarde para tomar a iniciativa de poupar e
investir. No entanto, é importante pensar no
futuro estrategicamente. Ela destaca ainda
a necessidade de cautela antes de qualquer
decisão com a leitura das informações
disponíveis no prospecto e informativos.
Renda ﬁxa
Ao contrário do que se acredita, a
remuneração de investimentos em renda fixa
não estão com desempenho fraco, segundo
Luciana.“Estamos em um momento de alta
volatilidade e de instabilidade econômica,
num cenário de alta nas taxas de juros
(Selic), os investimentos de renda fixa pós
fixados atrelados ao DI - parâmetro para os
rendimentos de aplicações de renda fixa têm sido ótimas opções”, acredita. Nesse caso,
ela sugere o RDC - DI da Sicoob UniCentro
Brasileira.“Além da remuneração do produto
também é remunerado através das sobras e
conta com a garantia do FGCOOP (Fundo
Garantidor Cooperativo)”, explica.
Tesouro Direto
A política atual do governo de ajuste monetário
para conter a inflação contribui para a alta
dos juros. Funciona assim: o governo precisa
tirar dinheiro de circulação para reduzir o
consumo e controlar a inflação e, para isso, atrai
investidores com taxas de juros mais atrativas,
o que compromete a rentabilidade dos títulos
pré-fixados.Assim, é importante atenção ao
investir no tesouro direto.“O cenário contribui
para o preço de um título pré-fixado cair, como
está ocorrendo”, afirma a gestora do Sicoob.

Amortização
A amortização (redução da dívida em
prestações) de financiamento imobiliário com o
FGTS ainda é uma boa escolha. Luciana destaca
que, em média, as taxas de financiamento
Habitacional estão variando entre 10% e 14% ao
ano enquanto a remuneração do FGTS é de 3%
ao ano. Com base na diferença entre os juros de
ambos, Luciana considera vantajoso amortizar o
máximo possível do saldo devedor.
Quer investir?
O tipo de investimento varia conforme o status
profissional.A Gestora de Pessoa Física do
Sicoob UniCentro Brasileira, Luciana Bernardes,
explica que há três fases na vida do investidor:
Tempo de Acumular: Para os iniciantes, é
permitido uma fatia maior de risco.“Aqui se
identifica muito o perfil de investidor agressivo,
mesmo com a diversificação de investimentos”,
afirma. Nesse caso, a maior parte está alocada
em risco porque o tempo de acumulação é
maior, o que pode permitir uma recuperação
em caso de perdas.
Tempo de Consolidar:“Os profissionais de
carreira consolidada devem agir de forma
moderada, pensar no futuro sem expor
demasiadamente o que já foi acumulado”,
destaca Luciana. Segundo ela, nesta fase ele já
alcançou patrimônio, mas ainda tem projetos
a serem realizados. Por isso, a orientação é
diversificar os recursos com uma parte pequena
em risco e aproveitar os momentos do
mercado sem comprometer o principal.
Tempo de Usufruir: Em relação àqueles que
estão prestes a aposentar, a gestora do Sicoob
enfatiza que eles precisam diversificar os
recursos de forma conservadora.A dica é
importante para o caso de eventuais perdas.
O motivo é que não haverá tempo hábil para
recuperação nesse momento de vida em que
se busca tranquilidade e liquidez para desfrut ar
da poupança.“O que se busca aqui é proteger e
não multiplicar o patrimônio”, sintetiza Luciana.

Aquisição
ou expansão de
sede própria
DESCUBRA AS VANTAGENS
DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
PARA CLÍNICAS E
CONSULTÓRIOS AINDA
DESCONHECIDAS

Em 25 de junho, a ABO Goiás promove
a palestra “Crédito Imobiliário para
Clínicas e Consultórios”. O responsável
por ministrar o assunto é o gabaritado
professor Ricardo Willian. Na ocasião,
ele partilhará a experiência como
economista, professor da Pontifícia
Universidade Católica (PUC) e consultor
do Sebrae, além dos mais de 30 anos de
experiência em consultoria financeira. A
proposta é desfazer alguns mitos sobre
tributação, formas de economia legal,
e estabelecer uma relação com linhas
de crédito subsidiadas. “São dois temas
aparentemente distintos, entretanto

demonstraremos que são assuntos que se
interagem”, afirma Ricardo.
De acordo com ele, o mais imporante
é entender os princípios que regem a
ciência ligada à carga tributária.“Quando
compreendemos esses mecanismos,
podemos utilizá-los a nosso favor e não
contra nós”, reforça o consultor. Uma grande
oportunidade relacionada é a possibilidade de
dentistas utilizarem créditos subsidiados pelo
governo para comprar imóvel para clínica ou
consultório e sair definitivamente do aluguel.
Inscrições gratuitas pelo 62 3236-3101 ou
www.abogoias.org.br.

Gastronomia para colecionar - Inauguramos nesta edição a editoria “Na cozinha do

Dentista”. A seção passa a integrar a Revista Odonto trazendo em pauta os talentos culinários de um dentista
associado que será escolhido a cada edição para compartilhar uma receita especial com os colegas. Estreando o
quadro, Iussif Mamede Neto apresenta a receita “Spaghetti ao Pesto Brasileiro”. Recorte a sua e colecione!
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Portas abertas para
o conhecimento
ESPECIALIZAÇÕES DA ABO GOIÁS TÊM DIFERENCIAIS,
QUALIDADE E TRADIÇÃO NA FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS QUE VÊM DE TODO O PAÍS
Diante de um mercado exigente e
competitivo, é cada vez mais necessário
aos recém-formados buscar cursos de
especializações ao saírem das faculdades. O
estudo contínuo também faz parte da rotina
do profissional com experiência e em busca
de aprimoramento. A escolha da instituição
de ensino influencia diretamente o currículo
e o desenvolvimento das competências do
aluno. A tradição em formação de qualidade
faz da ABO Goiás uma das instituições
referência mais procuradas.
Atualmente a ABO Goiás conta com 11
especializações nas mais diversas áreas
com duração entre 18 e 36 meses. “Com
o acirramento da concorrência, a busca
por atualização aumentou. É natural que
os profissionais queiram se diferenciar. Por
isso, fomentamos habilidades específicas e
propiciamos experiências diferenciadas ao
aluno”, destaca o diretor científico da ABO,
Jorivê Castro. Em todos os cursos, os alunos
têm à disposição equipe de professores
qualificados, infraestrutura completa, com
destaque para o serviço de tomografia,
microscópio clínico e laboratórios
modernos, além da ampla disponibilidade
de pacientes para integrarem os módulos
clínicos das disciplinas.
Ortodontia - Seleção: 25/06
Sempre foi uma especialidade com grande
demanda na Odontologia e continua sendo

bastante promissora. Na ABO Goiás, o
corpo docente é o diferencial juntamente
com a formação básica durante o Typodont
no início do curso quando é ensinada a
Técnica de Edgewise para treinar os alunos
na execução de dobras nos fios. Formação
simultâne nas técnicas de Arco Contínuo
e Arco Segmentado com utilização de
aparelhos convencionais e autoligados. Do
ponto de vista clínico, os alunos atendem
de forma individual – e não em dupla -, uma
grande quantidade de pacientes, incluindo
casos de preparo para Cirurgia Ortognática.
O conteúdo teórico é complementado por
professores convidados que são palestrantes
de renome dentro da comunidade
ortodôntica e o curso possui a melhor
relação custo benefício, considerando a
carga horária oferecida.
Prótese Dentária - Seleção: 02/07
A área sempre despertou a atenção dos
profissionais por permitir a reabilitação
efetiva da função e estética de pacientes.
O curso prioriza a aplicação clínica das
técnicas mais recentes e com evidência
científica buscando atender à demanda
mais prevalente dos pacientes, sobretudo
envolvendo a implantodontia e tratamentos
estéticos. Adicionalmente, devido a ampla
disponibilidade de pacientes que procuram
por tratamento na ABO Goiás, o aluno tem
a oportunidade de vivenciar clinicamente
as diversas alternativas de reabilitação oral

estética-funcional. Mais que formar um
simples protesista, o compromisso é formar
um profissional com amplo conhecimento
na verdadeira reabilitação oral.
Odontologia Legal - Seleção: 29/06
Oferece oportunidades em concursos
públicos para perito na área criminal, perícia
civil sob indicação de juiz, auditoria de
plano odontológico e docência. O aluno da
ABO Goiás participa de aulas práticas
na Polícia Técnico-Científica e tem aulas
com professores renomados nacionalmente,
com profissionais da Polícia Federal,
da Universidade de São Paulo
(USP), da Universidade Federal de Goiás
(UFG) e outros centros de referência.
No curso, o aluno se especializa na defesa
profissional em casos de processos de
pacientes contra dentistas, se atualiza quanto
à legislação pertinente à profissão, elabora
os diversos documentos necessários para
uma prática odontológica segura, conhece os
principais métodos de identificação humana
e como o uso de tecnologia é empregado
na odontologia legal para auxiliar nas
investigações criminais.

DEMAIS ESPECIALIDADES:
Dentística

Odontopediatria

Endodontia

Patologia Bucal

Implantodontia

Periodontia

Odontologia para
Pacientes Especiais

Radiologia
Odontológica

INFORMAÇÕES: 62 3236-3116

www.ABOgoias.org.br
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Águas termais e passeio
histórico em Jataí
CIDADE DESPONTA NO ESTADO COMO
ESTÂNCIA HIDROTERMAL E SURPREENDE
TURISTAS COM A RIQUEZA DO PASSADO
Em Goiás, quando o assunto é água quente o
destino é conhecido.Apesar disso, um lugar
vem conquistando o coração dos turistas.A
ainda pouco explorada estância hidrotermal
do estado fica em Jataí onde está localizado o
Polo Turístico Vale do Paraíso, composto pelo
Thermas Park Jatahy, Lago Bonsucesso e pelo
Hotel Thermas Bonsucesso.
O clube tem opções de entretenimento
para toda a família. São toboáguas, quadras
poliesportivas, Parque Infantil Aquático,
playground para as crianças, salão de jogos e
outras atividades à disposição dos visitantes.
Com horário de funcionamento até às
21 horas, o local é uma boa opção para
desfrutar das temperaturas mais baixas
durante a noite. Em algumas piscinas, por
exemplo, a água chega a 40º C.
Quem prefere se hospedar na região, o Hotel
Thermas Bonsucesso é uma boa escolha por
estar integrado ao Polo Turístico. No entanto,
a cidade dispõe de ampla rede hoteleira para
atender ao público visitante, em decorrência
do polo universitário e do desenvolvimento
empresarial do município.
Para os amantes de esportes radicais ou
náuticos, o Lago Bonsucesso é a melhor
opção. Bem próximo ao clube, a atração
é palco para competições de jet ski e
espaço para a prática de canoagem, vôlei
de areia, futebol de areia, peteca, corrida
de aventura, rapel e tirolesa. O point tem
estrutura adequada para receber as pessoas
interessadas em acampar e também banhistas
que preferem curtir as praias, o dia e
aproveitar o entardecer às margens do lago e
a reserva de mata natural.

Quedas d’água
Distante 327 km de Goiânia,
Jataí conta com outros locais
com água em abundância.
A Cachoeira do Lajeado
fica perto da cidade, é de fácil
acesso e tem 46 metros de queda
d’água onde o turista tem acesso
por uma trilha.A visitação ocorre com
autorização dos proprietários e com
acompanhamento de um guia de turismo
do município.
Há ainda o Rio Claro com praias, cachoeiras,
locais de pesca e corredeiras; o Ribeirão
Ariranha que tem a queda d’água BelaVista e
a queda d’água Refluxo e a Cachoeira Ponte
de Pedra onde é possível tomar banhos de
cachoeira e realizar passeios a cavalo. No
Parque Ecológico Olavo Sérvolo de Lima, o
turista pode desfrutar da nascente do córrego
Diacuí e aproveitar a interação com a natureza.
Turismo histórico
Com os primeiros desbravadores chegando
em meados do século 19, a cidade de Jataí tem
muita história. O saudosismo começa pelas ruas
de paralelepípedos que ainda resistem e pelo
som característico do carro de boi nas réplicas
do veículo vistas em vários jardins, praças e
museus. Parte dos momentos importantes são
recontados pelo Museu Histórico da cidade,
sediado em um casarão centenário.
A arqueologia na região sudoeste de Goiás
é a maior atração, apresentada em uma
exposição de longa duração. O passado ainda
está presente em um acervo composto por
objetos, fragmentos do esqueleto do “Homem
da Serra do Cafezal”, datado de 11 mil anos e

considerado um dos mais antigos das Américas.
Por meio de documentos e objetos, o
Memorial JK mostra aos visitantes como
foram as visitas do ex-presidente da República,
Juscelino Kubitschek, ao município. Há fotos
do comício em que JK transferiu a capital do
país para o Planalto Central e deram início às
obras de construção de Brasília.
A catedral da cidade é outro ponto turístico. O
prédio tem estrutura imponente e arquitetura
arrojada com fachada formada por 12 colunas
que simbolizam os apóstolos de Cristo. Na
parte interna, possui um imenso painel de
autoria de Claúdio Pastro constituído por
pinturas retratando passagens importantes
do Novo e Velho Testamento.A curiosidade
é que o lugar possui uma cripta onde estão
enterrados antigos bispos de Goiás.

Hobby
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6
as pessoas a sorrirem
com saúde”, afirma.
Com o pé no freio,
Roberto pratica o rally
apenas aos sábados
e domingos, além de
exercitar uma variante
do esporte.

Experiência e(m) velocidade
COM PREMIAÇÕES NA BAGAGEM, ROBERTO
MIAKE DESFRUTA DO RALLY ENQUANTO
CONCILIA A ATIVIDADE COM O CONSULTÓRIO
Associado a adrenalina, o rally pode surpreender.
Em meio a velocidade, os praticantes do esporte
precisam lidar com obstáculos e imprevistos.
Conciliar tempo e dedicação, aliás, são demandas
dos pilotos e navegadores. Apaixonado pela
emoção que a modalidade proporciona, Roberto
Miake, de 51 anos, exercita a atividade há 15
anos. Experiente, o odontólogo já participou de
provas em Goiânia e em Brasília - cidade onde
mora.

Por dois anos, ele competiu pelo Mitsubishi
Cup, o maior rally monomarcas do mundo.
Repleta de desafios, ele e os adversários
percorrem trechos no asfalto e na terra
enfrentando poeira, calor e cansaço físico.
No currículo, ele coleciona o quinto lugar
no torneio e outros itens. “Na ocasião, eu
alcancei a minha melhor marca já que a
prova é mais competitiva. Na Capital federal
também já ganhei algumas etapas, além de
acumular algumas batidas e
capotagens”, brinca.

Uma das competições mais importantes que participou foi o Mitsubishi Cup, o maior rally
monomarcas do mundo, no qual ocupou a quinta colocação
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Casado e pai de dois filhos,
nos momentos em que
está fora das pistas, Miake
se divide entre a família e
a Odontologia. “É minha
maior paixão”, diz. O
profissional segue um lema
simples para conseguir
atuar no consultório
que mantém em Brasília.
De acordo com ele, é
necessário que as pessoas
procurem se divertir

Miake é apaixonado por rally há 15 anos sendo que nos últimos
6 anos pratica o chamado rally de velocidade.“É mais prazeroso
e cheio de adrenalina”, diz

enquanto trabalham, pois assim elas nem
percebem que estão trabalhando.
A disposição e bom humor contribuíram
para que Roberto conseguisse um currículo
extenso: graduação na Universidade de Brasília;
especialização em Prótese pela Universidade
Federal de Goiás; especialização em Implante
pela Associação Brasileira de Odontologia
no Distrito Federal (ABO-DF); mestrado em
Implante pela SLMandic de Campinas, em
São Paulo; além de cursos de capacitação em
Facetas e Laser.
O know how de Miake, inclusive, o levaram a
exercer à docência. “Fui professor na ABO-DF
em Implante e Prótese, mas hoje atuo apenas
em uma clínica privada. Enquanto houver
paixão, continuarei no consultório ajudando

“Pratico o rally há 15
anos no chamado rally
de regularidade no qual
o tempo e o percurso
são pré-definidos. É mais
fácil, por isso os amantes
do rally começam por
ele. Mas, há de cerca de
6 anos eu me dedico ao rally de velocidade que,
apesar de mais dispendioso, é mais prazeroso e
cheio de adrenalina”, detalha o profissional. O
esporte tem vários tipos, segundo o tempo, lugar
e objetivo.
Descanso
É durante os encontros mensais com amigos
para pilotar que o odontólogo consegue relaxar.
Parece contraditório, mas ele explica que “é uma

oportunidade de ‘cansar’ o corpo e descansar a
mente, algo importante para quem exerce uma
profissão tão estressante”. Na ocasião, o grupo
pratica treino cronometrado ou volta contra
o relógio.A frequência, inclusive, é uma das
ferramentas de Miake para alcançar seu objetivo
no esporte.“Quero continuar praticando e
melhorando meu tempo porque tenho o sonho
de fazer o Rally dos Sertões, que é o maior da
América Latina”, planeja Miake.

Os pilotos e navegadores enfrentam percurso com água, poeira e também o próprio cansaço físico para se superarem nas provas
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Aniversário ABO Goiás 69 Anos

Curso laboratorial de Imersão em Facetas Cerâmicas, sob
coordenação da Equipe Dentística

Curso de Imersão em Aumento de Coroa Clínica, sob
Alexandre Leite Carvalho, coordenador dos cursos de
coordenação dos professores Amim Mamede e Juliano Miguel especialização em Periodontia e Implantodontia Personnalité
da ABO Goiás, em defesa de tese de doutorado pela UFG

Curso teórico e clínico de Clareamento Dental com o
professor Luiz N. Baratieri e Equipe Dentística

Professor Kléber Kildare em módulo da Especialização
em Endodontia coordenada pela Equipe EndoScience

Encerramento do Curso de Endodontia Clínica Básica,
sob coordenação da Equipe EndoScience

Curso de Endodontia Avançada, sob coordenação da
Equipe EndoScience

Curso de Ortodontia Lingual com o professor Marcos
Prieto, convidado da Equipe OrthoEvidence

Turma de Especialização em Implantodontia coordenada
pela Equipe Personnalité

Curso Intensivo de Instrumentação Rotatória sob
coordenação do professor Iussif Mamede Neto

Habilitação em Laserterapia na Odontologia integrada ao
curso de Odontologia Hospitalar

Curso de Ancoragem Esquelética com o professor
Armando Amorim, convidado da Equipe OrthoEvidence

Confira todas as
fotos do evento
em nosso álbum no
fb.com/ABOgoias
ou acesse com um
leitor de QR Code
em seu celular:

