Goiânia, março/2017
março/2017 - ano 08 / nº 31
Goiânia,

REVISTA
ODONTO

CIOGO 2017

JUAN ARIAS

ESPANHOL SERÁ UMA DAS
GRANDES ATRAÇÕES
DO CONGRESSO
SETE DÉCADAS
CONFIRA OS FATOS MAIS
RELEVANTES DA HISTÓRIA
DA ABO GOIÁS
BIOMECÂNICA
MÁRCIO ALMEIDA E
RENATO MARTINS TRAZEM
CURSO DE EXCELÊNCIA

INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO
MAIS QUERIDO DO BRASIL ABREM
EM 20 DE MARÇO

Editorial
Antes disso, um dos eventos mais importantes
da Associação será a celebração dos 70 anos de
fundação da ABO Goiás. Requinte, sofisticação
e glamour descrevem a festa que está sendo
organizada pela entidade. O local é um dos mais
conhecidos de Goiânia: o Castro’s Park Hotel.

Como o tempo passa rápido! 2017 chegou e
com ele a primeira edição da Revista Odonto.
Novidades e comemorações marcarão esse ano. A
ABO Goiás prepara, mais uma vez, um calendário
recheado de atualizações.
O 19º Congresso Internacional de Odontologia de
Goiás (CIOGO) é, indiscutivelmente, a maior atração
do ano. Desde 1980 na programação bienal da
instituição, os cirurgiõe-dentistas sabem que podem
esperar grade científica e convidados de alto nível.
Novamente, o Centro de Convenções de Goiânia
receberá o evento onde milhares de pessoas devem
percorrer o local entre os dias 13 e 16 de setembro.
No evento, um dos convidados é o espanhol
Juan Arias. Em entrevista à Revista Odonto, ele
fala sobre o tema e os tópicos que abordará no
CIOGO 2017. O especialista também destaca a
ansiedade por vir ao Brasil e ao Congresso pela
primeira vez. Arias destaca ainda na matéria o
curso que ministrará junto com o brasileiro Victor
Clavijo após o CIOGO.

Expediente
A Revista Odonto é uma publicação da:
Av. Itália, n. 1184, Jd. Europa
Goiânia - GO, CEP 74325-110
Tel.: (62) 3236-3100

www.ABOgoias.org.br

/ABOgoias

abo@ABOgoias.org.br

/ABOgoias

Grande aliada da Ortodontia, a Biomecânica será
assunto de curso inédito em Goiás promovido
pela ABO Goiás neste ano a partir de abril. A
vertente moderna dessa área do conhecimento
será destrinchada por uma equipe de professores
bastante conceituada que ensinará aos participantes
como a versatilidade da Biomecânica pode
contribuir no tratamento de diversos casos clínicos.
E em tempos de crise econômica e energética,
esta edição apresenta uma modalidade que tem
ganhado espaço em lares e empresas brasileiras.
A geração de energia fotovoltaica é assunto de
reportagem especial com entrevista do arquiteto
Athos Rios, diretor técnico da AWR Solar, empresa
de tecnologia solar localizada em Goiânia.

Na tradicional editoria Hobby, os holofotes
se voltam ao odontólogo André Ferreira. Ele
compartilha na Revista Odonto não apenas uma,
mas duas paixões. A gastronomia e o tênis são
as atividades que ele escolheu para relaxar e,
diretamente e indiretamente, se aproximar da
família. Se quer entender como ele transforma
o hobby pessoal em algo que favorece a família,
folheie as páginas desta edição. Você vai amar!
Fugindo de pontos turísticos tradicionais e do
interior de Goiás, a editoria Lazer traz um pouco
da história de Goiânia por meio de um mini tour
na região central. A capital tem em suas ruas
marcas e registros de uma época importante
para a história do Brasil e, claro, da cidade. A
correria do dia a dia e o trânsito caótico muitas
vezes impedem os moradores de apreciar os
monumentos e prédios simbólicos da cidade.
Mate a curiosidade na matéria que preparamos
para você.

Edição Geral
Departamento de Comunicação
e Marketing da ABO Goiás
Reportagens e Revisão
Christina Santos
Fotografia
Arquivo ABO Goiás
Arquivos pessoais dos
entrevistados
Projeto Gráfico
GP3 Comunicação

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: comunicacao@abogoias.org.br

Google Business View
Utilize um leitor QR Code em
seu smartphone para conhecer
as dependências da ABO Goiás
com visão 360º.
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Odontologia Multidisciplinar: dos
tecidos às restaurações estéticas
CURSO COM O ESPANHOL JUAN ARIAS NO CIOGO
2017 TRAZ UMA ABORDAGEM DIFERENCIADA PARA
RESULTADOS SATISFATÓRIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO
Se no passado a Implantodontia buscava
solucionar exclusivamente as necessidades
funcionais pela ausência ou perda dental
dos pacientes, atualmente ela se atenta
também às demandas estéticas. Diariamente,
odontólogos de diversos lugares procuram
alcançar a perfeição nesse quesito. O esforço,
no entanto, depende de muita técnica e
atenção ao que a ciência pode oferecer.
Por isso, o 19º Congresso Internacional de
Odontologia em Goiás (CIOGO) 2017entre 13 a 16 de setembro, em Goiânia - traz
ao Brasil o espanhol Juan Arias.
No evento, ele ministrará a “Odontologia
Multidisciplinar - desde os tecidos
periodontais até a restauração final”
com tópicos sobre os novos protocolos
de manipulação de tecidos moles, novos
implantes e sistemas de regeneração com
diferentes abordagens sobre o uso de
provisórios considerando que o manejo
dos tecidos pode ajudar a estabelecer
novas perspectivas aos tratamentos.
Juan acredita que a regeneração do
periodonto é o ponto crucial para
conseguir um resultado estético sustentável
a médio e longo prazo.“Faremos um breve
resumo do que seria a manipulação dos
tecidos duros e moles para conseguir um
resultado estético e estável”, resume o
espanhol.“Se perdermos o medo do manejo
dos tecidos, conseguiremos resultados
estéticos muito mais previsíveis”, salienta.
Para Arias, o conhecimento é facilmente
aplicável na rotina clínica para obter estética
adequada por longos períodos.“Não

são necessários grandes investimentos
ou mesmo um grande esforço, mas sim
mudanças no trabalho do cirurgião-dentista
que repercutem em satisfação do cliente”,
complementa.
Especialista no assunto, ele atua há mais
de 15 anos na área de Periodontia e
Implantodontia sendo que nos últimos
14 anos fez parte de uma das clínicas
mais importantes da Espanha. Além da
atividade clínica, ele também foi professor
na área de Periodontia, co-diretor da Pósgraduação em Periodontia, no mestrado
em Implantodontia Oral Avançada e no
mestrado em Estética sendo todas as
funções exercidas na Universidade Europeia
de Madri (UEM).
Permaneceu na vida universitária até
2015, quando se desvinculou da UEM
e alçou novos rumos. Atualmente se
dedica, principalmente, à própria clínica
e às conferências e cursos nacionais e
internacionais. Acostumado a participar
de atividades científicas onde se atualiza
sobre novas tendências e possibilidades de
tratamento que existem em cada um dos
campos da Odontologia, Arias diz que a
cultura de congressos do gênero no País
dele é comum. No CIOGO, ele repercutirá
o que apreendeu nos últimos eventos e no
dia-a-dia de seu consultório.
“Na Espanha há uma série de conferências
e eventos durante todo o ano. Muitos
são regidos pelas Sociedades Científicas
nacionais, cada um na sua especialidade,
que promovem conferências e trazem

O espanhol Juan Arias é um dos convidados
da ABO Goiás para o CIOGO 2017

palestrantes que nos falam sobre novas
tendências e possibilidades de tratamento
que existem em cada um dos campos da
odontologia”, diz.

por implantes com qualidade estética e com trabalho bem
conduzido é uma exigência do paciente já que ele acompanha
as possibilidades nos meios de comunicação e deseja o mesmo
resultado.

Sobre a visita ao Brasil, Juan está animado.
“Tenho muita vontade de conhecer esse
País.Tenho grandes amigos brasileiros como
Victor Clavijo, Gustavo Giordani e estou
muito contente de participar do CIOGO
2017. Espero que a minha palestra seja
extremamente interessante para todos”,
frisa o conferencista espanhol.

Clavijo acrescenta que, com o curso, os dentistas despertarão
para as novas tendências em cirurgia plástica perimplantária.
“Além disso, Arias trata casos complexos, casos de implantes já
colocados e que os dentistas têm dúvidas sobre como conduzir.
Com essa quantidade de implantes inseridos de maneira
incorreta, o tratamento e recondução desse caso clínico é uma
constante no consultório”, ressalta o brasileiro.

Conexão Brasil-Espanha
Logo após o CIOGO 2017, Juan será
professor de um curso na ABO Goiás
ao lado do paulista Victor Clavijo. Nos
dias 18 e 19 de setembro, os gigantes da
odontologia mundial falarão aos alunos
sobre cirurgia plástica periodontal, manejo
tecidual, implantes imediatos e também
retratamento de implantes já instalados.
“Será um curso de imersão em estética
perimplantar e faremos um procedimento
ao vivo. Eu vou cuidar da parte cirúrgica e
Victor irá executar a parte de restauração”,
explica o espanhol.
“Incidiremos, especialmente, sobre o
manuseio dos tecidos e a resolução estética
final. É importante para dentistas porque,
na verdade, hoje as maiores demandas
estéticas vêm com defeitos periodontais”,
frisa Arias. Para Victor, a demanda

Os docentes abordarão no curso a periodontia em relação à
cobertura gengival e às recessões, também o tecido mole no
que se refere à Impantodontia e do ponto de vista funcional
explicarão como criar um ganho de gengiva queratinizada para
adquirir um periodonto adequado de proteção ao redor dos
implantes. Ainda destacarão o manejo de tecido duro com a
revisão das diferentes técnicas e materiais usados atualmente para
regenerações.
No programa também estão previstas discussões sobre
membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis e a importância
do manejo dos tecidos em cirurgia de regeneração.“Para
complementar,Victor falará sobre os últimos retoques na estética,
falando de um lado de folheados e por outro lado de odontologia
restauradora”, finaliza o espanhol Juan Arias.
Arias e Clavijo são parceiros profissionais e admiradores mútuos.
Segundo Juan,Victor é, nos dias de hoje, um dos melhores clínicos
em nível mundial. Para o brasileiro, o colega é uma referência em
cirurgia e possui habilidade manual ímpar. Após anos de amizade
e trabalhos no exterior, eles começam a atuar em conjunto pela
primeira vez no Brasil e na ABO Goiás.

Cursos
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Programação Científica
Imersão em Prótese sobre Implantes
Equipe Reabilitação Oral
Início: 23 de março de 2017
Carga Horária: 108 horas

Capacitação em Alinhadores Estéticos
Wilson Murata
Início: 30 e 31 de março de 2017
Carga Horária: 16 horas

Hands On de Prótese sobre Implantes
Equipe Reabilitação Oral
Início: 03 de maio de 2017
Carga Horária: 30 horas

Curso de Formação de Auxiliar
em Saúde Bucal - ASB
Roberta Nery
Início: 25 de março de 2017
Carga Horária : 300 horas

Classe IV:
Selecionando Forma e Cor
Equipe Dentística / Maria Geovânia Ferreira
Início: 31 de março de 2017
Carga Horária: 12 horas

Manipulação Tecidual Estética e
Reconstrução Óssea com Plasma
Rico em Fibrina (PRF)
Getúlio de Marães / João Geraldo
Início: 04 de maio de 2017
Carga Horária: 46 horas

Especialização em Odontologia Legal
Rhonan Ferreira da Silva
Início: 29 de Março de 2017
Carga Horária: 630 horas

Excelência em em Biomecânica
Equipe OrthoEvidence
Início: 27 de abril de 2017
Carga Horária: 96 horas

Imersão em Aumento de Coroa Clínica
Amin Mamede
Início: 30 de março de 2017
Carga Horária: 34 horas

Pinos de Fibra de Vidro (Hands On)
Equipes Dentística e EndoScience
Início: 27 de abril de 2017
Carga Horária: 16 horas

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

Ortodontia Infantil - Protocolos de tratamento
Equipe OrthoEvidence
Início: 04 de maio de 2017
Carga Horária : 80 horas

Planejamento Estético
Equipe Dentística
Início: 01 a 03 de Junho de 2017
Carga Horária: 36 horas

Imersão em Facetas Cerâmicas (laboratorial)
Equipe Dentística / Paula Cardoso
Início: 08 de maio de 2017
Carga Horária: 44 horas

Avançado em Reconstrução
Tecidual Periodontal
e Perimplantar
Julio Cesar Joly / Implanteperio
Início: 12 de junho de 2017
Carga Horária: 56 horas

Endodontia Clínica:
Ciência e Tecnologia
Equipe EndoScience
Início: 25 de agosto de 2017
Carga Horária: 60 horas

Implantodontia para Iniciantes
Getúlio de Marães / João Geraldo
Início: 07 de julho de 2017
Carga Horária: 190 horas

Resina composta posterior direta
Gustavo Barrote
Início: 28 de agosto de 2017
Carga Horária : 24 horas

Imersão em Cerâmicas Posteriores
Paula Cardoso e Ana Paula Magalhães
Início: 07 a 11 de agosto de 2017
Carga Horária: 40 horas

Avançado de Laudos em
Tomografia Computadorizada
aplicada às especialidades
odontológicas
Tessa de Lucena Botelho
Início: 05 de outubro de 2017
Carga Horária : 48 horas

Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
Altamiro Flávio
Início: 17 de maio de 2017
Carga Horária: 40 horas
Clareamento Dental
Equipe Dentística / Rafael Decurcio
Início: 25 a 27 de maio de 2017
Carga Horária: 20 horas

Business & Dental: Gestão de Clínicas
e Consultórios Odontológicos
André Mallmann
Início: 04 de maio de 2017
Carga Horária: 64 horas

Instrumentação Rotatória e Recíproca
dos Canais Radiculares
Iussif Mamede Neto
Início: 25 a 27 de maio de 2017
Carga Horária: 20 horas

Facetas Cerâmicas - Construindo
um Protocolo Previsível (clínico)
Paula Carvalho Cardoso
Início: 03 de agosto de 2017
Carga Horária: 96 horas
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powerbleaching
Clareador Dental à Base de Peróxido de Carbamida

Clareamento

com Gostinho
de quero mais

Venda sob prescrição
Imagens meramente ilustrativas

AÇAI

APRESENTAÇÕES

Embalagem c/ 3 seringas de 3g cada
Embalagem c/ 1 seringa de 3g

APRESENTAÇÃO

HORTELÃ

LARANJA

Embalagem c/ 5 seringas de 3g cada
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Energia Fotovoltaica
já é realidade no Brasil
OPÇÃO ECONÔMICA É
ALTERNATIVA LIMPA COM RETORNO
GARANTIDO AO INVESTIMENTO
Um investimento com retorno garantido.
A energia solar por meio de placas
fotovoltaicas vem ganhando adesão no
Brasil devido ao alto custo e problemas
relacionados à energia gerada pelas
hidrelétricas. Somente em 2016, o setor
cresceu 322% em número de sistemas,
segundo a Associação Brasileira de
Energia Solar. Como resultado à novidade,
economia e independência energética
de até 95% para residências, indústrias
e comércio.“A energia solar, seja em
qualquer País, tem um começo tímido
e, posteriormente, um uso exponencial.
A tendência é que isso ocorra no Brasil
em 2017 e 2018”, acredita o arquiteto
Athos Rios, diretor técnico da AWR Solar,
empresa especializada no assunto.
O arquiteto explica que enquanto o
aquecimento solar utiliza apenas o calor do
sol para o aquecimento da água, a energia
solar utiliza placas que coletam a luz do sol
e a convertem diretamente em eletricidade.
Por isso, pode ser utilizada em qualquer tipo
de edificação sendo casa, estabelecimento
comercial ou de saúde. A única manutenção
recomendada, segundo Athos, é a limpeza
semestral da superfície dos módulos solares.
A alternativa é viável por vários motivos. Na

O sistema de energia fotovoltaica funciona através de
módulos solares. A produção pode ser acompanhada online
por meio de smartphones e tablets

lista figuram a redução de custos, redução
de perdas por transmissão e distribuição
de energia; baixo impacto ambiental;
fornecimento de maiores quantidades
de eletricidade nos momentos de maior
demanda como durante o uso de arcondicionado, que é maior ao meio-dia no
Brasil - quando há maior incidência solar - e,
pode promover maior geração elétrica solar.
Além disso, tem rápida instalação devido à
sua grande modularidade e curtos prazos de
instalação.

respectivo valor do investimento. Na fase
de captação e distribuição da energia, os
módulos fotovoltaicos captam a luz solar
e a transformam em energia elétrica. Um
equipamento chamado inversor converte
essa energia de forma que fique compatível
com a rede elétrica pública, tornando-a
própria para uso. A partir disso, a produção
de energia pode ser monitorada em tempo
real de qualquer lugar, pois é possível
acessar o sistema por meio de smartphones
e tablets.

“Quase 70% da eletricidade consumida no
País é proveniente de usinas hidrelétricas,
porém com a falta de chuvas dentro da
normalidade, que ocorre desde 2013, tem
sido necessário complementar a oferta com
a produção termelétrica. Isso faz aumentar
o custo de geração repassado para o
consumidor. A melhor saída seriam as fontes
renováveis porque teríamos uma matriz
100% limpa”, afirma Athos.

Investimento
Na energia fotovoltaica, o Watt-pico (Wp) é
uma medida de potência energética. Athos
diz que para cada kWp ou mil Wp instalado
são necessários em torno de R$ 6 mil reais.
A estimativa para residências e área
comercial é de cinco anos para retorno do
investimento.“Cada kWp desse de potência
instalada gera em energia em torno de 130
kWh/mês”, frisa o diretor técnico da AWR
Solar. Com tantos benefícios, o mercado
tem se atentado à energia fotovoltaica.
No caso dos associados da ABO Goiás, o
responsável pela empresa lembra que os
interessados podem contar com linhas de
crédito do BNDES ou FCO e de instituições
privadas como o Santander e o SICOOB.

Funcionamento
Através da fatura da concessionária é
possível identificar o consumo médio
anual de energia que determinará a
potência da usina, o número de módulos
solares, a área necessária na cobertura e o

Cursos
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Excelência em
Biomecânica
CURSO TEM QUADRO DOCENTE
ALTAMENTE ESPECIALIZADO.
AS AULAS COMEÇAM EM ABRIL
Otimizar a Ortodontia com o intuito de
resolver problemas complexos como
desvios de linha média, impactações
dentárias, assimetrias de planos oclusais,
fechamentos de espaços simétricos
e assimétricos, entre outros, requer,
além de um cuidadoso planejamento, o
conhecimento da Biomecânica.
Visando atender essa demanda no
estado, a ABO Goiás iniciará um curso
especificamente sobre o assunto. A partir
de 27 de abril, sob a coordenação de
Regis Murilo, a equipe OrthoEvidence vai
enfatizar a aplicação da Biomecânica.
“O curso enfatiza a aplicação de
biomecânica moderna”, descreve Regis.
O coordenador ressalta que é inédito em
Goiás e que a ABO-GO se mantém fiel à
tradição de oferecer inovação. No quadro
docente estão os professores especialistas
em Ortodontia com formação de
doutorado, Renato Parsekian Martins,
Márcio Almeida e Acacio Fuziy e também a
equipe OrthoEvidence.

“Haverá ainda mais um expoente da área
que lecionará o quarto módulo, mas o
nome dele ainda é surpresa”, destaca
Regis. Juntos, eles apresentarão o que
há de mais moderno na área a cada dois
meses. Os encontros serão de quintafeira a sábado na sede da ABO-GO.
Dividido em cinco módulos, o curso de
Excelência em Biomecânica tem 100
horas e oferecerá aulas teóricas e em
laboratório.
Detalhes
Durante as aulas previstas no programa do
curso serão destacados vários aspectos.
Entre eles, quando a segmentação da
mecânica faz a diferença nos casos clínicos,
o emprego da Biomecânica com ênfase
na estética do sorriso, técnicas para o
nivelamento em casos com sobremordida
profunda empregando levantes de
mordida (bite-turbo/bite-guide/build-up) e
arcos de intrusão (sistema determinado)
e como utilizar fios ortodônticos de alta
tecnologia (Copper-NiTi e TMA) em
sistemas biomecânicos autoligáveis e
convencionais.

Equipe composta pelos professores Renato Martins, Marcio
Almeida, Acácio Fuziy e Regis Murilo Siqueira

Os alunos também poderão conferir como
usar cantileveres (sistemas determinados e
indeterminados) na prática clínica de forma
racional para tracionamento de dentes
impactados e transposição de caninos e
descobrir de que forma a utilização de
arcos contínuos com Alças de Retração em
TMA otimizam o fechamento de espaços.
Eles também saberão mais a respeito da
utilização das dobras V (geometrias) de
forma consistente na clínica, de que forma o
emprego da Biomecânica facilita a correção
das assimetrias utilizando arco segmentado
ou arcos contínuos, como o uso da
ancoragem esquelética extra-alveolar vem
modificando e amplificando o tratamento da
Classe II (inserção na Crista Infrazigomática)
e da Classe III (inserção no buccal shelf),
propulsores mandibulares e outros.
Ficou interessado?

As inscrições estão abertas e podem ser
feitas pelo site www.ABOgoias.org.br
O investimento para associados é de 8 x R$ 750
e para os não-associados, o valor é de 8 x R$ 900
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No 70º aniversário, ABO Goiás celebra
histórico de protagonismo e inovação
PIONEIRISMO DA INSTITUIÇÃO TEVE
APOIO DE PESSOAS QUE ACREDITARAM DA
RELEVÂNCIA DA ENTIDADE PARA O ESTADO
Goiânia, 05 de maio de 1947. A jovem
capital tinha poucos anos, quando nasceu
a Associação Brasileira de Odontologia
em Goiás (ABO Goiás). A assistência
odontológica nesse período era aquém da
demanda. Somado a isso, os práticos em
Odontologia eram aceitos pela sociedade
com naturalidade embora a profissão de
cirurgião-dentista fosse regulamentada
desde a década de 1930 - época em que foi
estabelecido um sistema de credenciamento
adquirido pelo treinamento formal e
pela obrigatoriedade de registro no
Departamento Nacional de Saúde Pública.

na época e muitas pessoas buscavam
atendimento.“Ninguém marcava horário.
Eu mesmo trabalhava o dia todo e atendia
cerca de 20 pessoas diariamente”, diz.

Memória viva dessa história, João Nunes,
de 83 anos, relembra em detalhes como
funcionou a afirmação da categoria em
Goiás. Aposentado após 43 anos de carreira,
ele afirma que haviam poucos profissionais

Fundação
Numericamente, a quantidade de profissio
nais era bastante inferior a de práticos. Então,
os profissionais juntaram forças e criaram
a ABO Goiás. Desde o início, a instituição

Era necessário que os profissionais
se agrupassem e reivindicassem a
exclusividade do exercício da profissão.
“Tinha muito prático. A ABO Goiás foi
criada como uma forma de valorizar
a categoria”, relata ele que se formou
em 1959 na Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Goiás, instituição de Ensino
Superior anterior à criação da UFG.

cumpre a missão de fortalecer a área por
meio do desenvolvimento científico, união,
defesa e valorização da categoria. A primeira
sede ficava localizada na Rua do Lazer,
próximo à Avenida Goiás, em um prédio
alugado. Posteriormente, foi transferida
para o Edifício Anhanguera que fica entre a
esquina da Avenida que dá nome ao local e a
Avenida Tocantins, no Centro da cidade.

João Nunes foi um dos fundadores da ABO Goiás

Fatos marcantes
da história da
ABO Goiás

1994
1986
1947

1980

Fundação da ABO Goiás.
Na foto, registro de uma
solenidade da época reunindo
grupo de fundadores

Realização do 1º Congresso
Goiano de Odontologia,
presidido por Ábio Brentini
Junqueira

Criação da Escola de
Especialização Odontológica da
ABO Goiás. Na foto, atividade
clínica da primeira turma de
Odontopediatria

Inauguração da nova
sede da instituição
no Jardim Europa

“Era uma sala própria no 20º andar, grande,
com anfiteatro e sala de atendimento
odontológico”, afirma João Nunes. Foi
ali que instituição começou a se delinear
como é atualmente.“Hoje são mais de
5 mil associados, mas à época somavam
apenas 200”, acrescenta um dos pioneiros
da instituição. Com a concorrência entre
os profissionais e os práticos e também
com a dificuldade de comunicação, o grupo
fundador decidiu elaborar um jornal que
noticiava assuntos ligados à entidade.
Líder nato, Nunes frequentava reuniões,
viajava e se empenhava em prol da entidade.
Segundo ele,“no começo era difícil divulgar
a ABO Goiás. Éramos 30 membros do
Conselho.Tive até que emprestar o meu
nome para a Associação conseguir comprar
móveis, armários, cadeiras e máquina de
escrever. Além disso, a Odontologia não era
especializada como é agora”.
O engajamento o ajudou a se tornar o
melhor nome para conduzir a entidade. Em
1969, ele assumiu o cargo de presidente
da Associação - posto que ocupou por 12
anos consecutivos. A duração do mandato
ganhou uma história marcante.“Uma vez, em
Rio Verde, me chamaram de Getúlio Vargas”,
ri João da comparação com o ex-presidente
que ficou no mandato por 15 anos.
Simbolismo
O 1º Congresso Goiano de Odontologia,
em 1980, ocorreu durante o mandato de
João. “Muita gente participou.Trouxemos
pessoas do exterior e o primeiro presidente do evento foi Ábio Brentini Junqueira”,

Glamour aos 70
No ano aniversário de 70 anos da ABO-GO, uma celebração especial marcará
a passagem do tempo. O evento será um jantar dançante que terá requinte à
altura da instituição. O local será, nada menos do que o Castro’s Park Hotel, no
Setor Oeste, em 13 de maio de 2017, às 21 horas. Os ingressos serão limitados
e restritos a associados e familiares, porém alguns detalhes ainda não foram
definidos, a exemplo dos valores dos bilhetes. As atrações musicais também
serão informadas em breve.
Apesar disso, o cardápio foi determinado. No cocktail estão incluídos canapés
de salmão; carpaccio de filé; mousse de pepino com torradas; pizzicato com
recheio de vatapá; quiche vegetariano; mini peitinho de frango; mini quibe com
castanha de caju e folheado de maçã. O buffet de saladas terá insolata do chef
(endívias, radicchio e folhas variadas); salada de melão com aipo; maçã e iogurte
natural ao molho sour cream e também Salada Young (uvas passas e batatas).
Os pratos quentes serão filé inteiro canadense (molho de mel, mostarda e
grão de mostarda); peito de frango ao fantástico com tomates secos; arroz
branco; rondeli de espinafre com molho cremoso; fantasia de legumes e
ainda farfalle com ragu de ossobuco e funghi. Para finalizar, as sobremesas à
disposição serão compostas por sorvetão; mousse de maracujá e delícia de
banana. Haverá também mesa de café com petit four e bebidas como água
mineral, refrigerantes, cocktail de frutas sem álcool, cerveja e vinho branco e
tinto importado.

Reserve seu
lugar na festa

Dia 13 de maio - 21 horas
Castro’s Park Hotel
Ingressos: (62) 98116-0064
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detalha. Durante a gestão dele, o interior
fez parte da ABO Goiás. Foi durante o período em que ele esteve à frente da instituição que diversos mutirões para atendimento odontológico foram realizados.
“Fazíamos extrações dentárias com equipamentos que conseguíamos e também com
ao apoio voluntário dos colegas”, ressalta.

com a colaboradora, 99% das amizades
nasceram por meio da Odontologia e estão
espalhadas em Goiás, no Brasil e no mundo.
“A ABO é a minha vida! Desde os 21 anos
de idade eu vivo a ABO. Não me contentei
em ser apenas uma funcionária passiva, eu
quis crescer junto com a entidade e me
considero parte dela”, confessa.

Desde então, muitas vitórias. A transferência
da sede da ABO Goiás para o atual endereço
somente ocorreu em 16 de setembro de
1994, o que contribuiu significativamente
para o desenvolvimento de toda a região.
A infraestrutura ganhou atenção, especialmente com a consolidação do papel social
da instituição que demandou mais espaço e
foi reconhecida pelo Ministério Público do
Estado de Goiás e pela Prefeitura de Goiânia.

Apesar dos 70 anos de fundação,Tereza
compara a instituição a uma jovem.“Mesmo
com as intempéries e tendências do merca
do, da economia, da política, do comporta
mento da sociedade em geral, a ABO Goiás
luta pelo espaço já conquistado, criando,
inovando ou renovando com luta, garra e
desprendimento em oferecer condições
e acesso a uma Odontologia de ponta que
orgulha a todos os goianos”, analisa.

Os cursos de especialização, aperfeiçoa
mento e atualização científica projetaram a
Associação como destaque por ocasião do
oferecimento permanente de oportunidades
para aperfeiçoamento dos profissionais da
Odontologia em Goiás. Até chegar ao pata
mar atual e estruturação da sede da ABO
Goiás, a instituição contou com o trabalho
árduo de muitos cirurgiões-dentistas.

Modernização e Consolidação
Novos equipamentos e ratificação do
título de maior instituição de formação lato
sensu em Odontologia do Centro-Oeste
brasileiro. Essas são as marcas da gestão do
atual presidente da ABO Goiás, Alessandro
Freire. No balanço das atividades da
entidade ao longo do tempo, ele destaca
o cenário goiano e nacional como pontos
favoráveis para o fortalecimento da
Associação e a representatividade nos 70
anos de fundação.

Amor e dedicação
A gerente administrativa da Associação,
Tereza Cristina Mendes, contabiliza 38
anos como funcionária. A trajetória dela se
confunde com a da instituição. De acordo

Com quase 40 anos de casa,Tereza admira a ABO Goiás e fez
dela a segunda casa

A Odontologia goiana é referência em
todas as especialidades e possui nomes
de peso, muitos deles integrantes da ABO
Goiás. A Associação, inclusive, está muito
bem representada em âmbito nacional.
“Contamos com nomes gabaritados
em diversas especialidades”, afirma
o presidente.“Por isso, a instituição é
apontada como uma das maiores escolas de
especialização do País”, destaca.
O CIOGO, promovido pela Associação, é o
terceiro maior Congresso de Odontologia
do País e ocupa a segunda colocação dos
congressos promovidos pela rede ABO.
Nele passam mais de 10 mil congressistas e

Histórias de quem faz a
ABO Goiás todos os dias
EUNICE MARQUES DOS SANTOS
Copeira

Dona de casa e avó de quatro netos

“

A ABO é a minha segunda casa, passo mais tempo aqui do que
na minha casa. É uma outra família que tenho. Pra mim é um
prazer trabalhar na ABO Goiás, onde estou há 11 anos.”

NEIRE MARCIA DA SILVA

Gerente da Central de Atendimento ao Paciente
Estudante de Direito

“
Alessandro Moreira Freire, atual presidente da ABO Goiás

representantes da indústria. A 19ª edição do
evento, que será de 13 a 16 de setembro, já
está com 70% da feira ocupada.“Em tempos
de crise e restando ainda seis meses para o
evento, podemos considerar esse fato como
grande feito da comissão organizadora e da
incansável diretora geral,Tereza Mendes”,
ressalta Alessandro.
Formado há 15 anos, Alessandro ingressou
na diretoria da ABO Goiás em 2004. Passou
pelo departamento financeiro como
tesoureiro e depois foi eleito presidente.
Na gestão dele, que se encerra no final
deste ano, foram muitas conquistas. Desde
a época em que atuou na área contábil, ele
promoveu algumas mudanças e resolveu
algumas deficiências dentro da instituição,
como a ausência de laboratório adequado.
“Conseguimos construir um laboratório
de alto nível há três anos, adquirimos um
tomógrafo há um ano e meio e também um
microscópio de Endodontia que hoje serve
a três cursos na área, uma das especialidades
mais procuradas na ABO Goiás. No balanço,
acredito que tenha colaborado para
que a ABO Goiás continue respeitada e
fortalecida”, destaca.

Coordenar o Atendimento ao Paciente e viabilizar as demandas dos
cursos é um grande desafio pra mim, que se torna satisfatório por
aprender a lidar todos os dias com diferentes perfis de pacientes e
profissionais (coordenadores e alunos). Quando o trabalho é feito
com responsabilidade, amor e dedicação, é muito gratificante.”

WAUNER ALVES

Gerente de Tecnologia da Informação (TI)
Graduado em Gestão de TI pela Faculdade Cambury

“

E lá se vão quase 20 anos de trabalho duro, de altos e baixos, mas com muitas
conquistas. Ser funcionário da ABO Goiás é como ter mais uma família.
Agradeço pela confiança em mim depositada, pelo carinho e amizade de
todos. Sou responsável por identificar, documentar, gerenciar e solucionar
problemas em sistemas, equipamentos e infraestrutura da ABO Goiás.”

DENISE DE SOUZA
Gerente Financeira

Bacharel em Administração Financeira

“

Trabalho na ABO desde 1990 e isso me dá muita satisfação pessoal.
É também uma alegria, pois aqui na ABO o meu trabalho é reconhecido
e valorizado, além de ser fundamental na gestão geral da entidade.”

LÍLIAN DAS GRAÇAS
Auxiliar de Clínicas
Auxiliar de Saúde Bucal

“

Gosto muito de trabalhar na ABO Goiás porque aqui me sinto em
casa.Tenho muita alegria de trabalhar na área da saúde e me sinto
realizada por fazer o que gosto. Aqui eu trabalho com alegria!”

ANTONIO MELO

Encarregado de manutenção

Técnico em equipamentos odontológicos pela Dabi Atlante

“

Posso afirmar que tenho amigos de verdade dentro da ABO que me
apoiam e me fazem bem na rotina de trabalho. Sou grato ao apoio da
empresa. Quando tive interesse em atuar em uma área diferente da
qual comecei, em 1989, tive auxílio para que pudesse me qualificar.”

Congresso
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O reconhecimento nos motiva, mas
sem que nos transforme maiores
que a própria obra
Goiânia pela primeira vez. Apesar disso, alguns professores já
confirmaram presença, entre eles, dois gigantes da Odontologia 
mundial: Paulo Monteiro (Portugal) e Juan Arias (Espanha;
confira entrevista na pág. 4).

O maior do coração do Brasil
GOIÂNIA SEDIA PELA 19ª VEZ O C
 IOGO, UM DOS
MELHORES CONGRESSOS DA ODONTOLOGIA
BRASILEIRA, QUE ALIARÁ NOVIDADES,
CONHECIMENTO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
Ainda faltam seis meses, mas os
preparativos para o CIOGO 2017 estão
a todo vapor. A organização iniciou as
atividades em outubro do ano passado
para que tudo ocorra como planejado e
a tradição de sucesso seja mantida. Na
edição de número 19, os milhares de
participantes podem esperar inovação
e troca de conhecimento entre diversas
especialidades odontológicas.

Como nos anos anteriores, o evento será
realizado no Centro de Convenções de
Goiânia. A abertura oficial será em 13
de setembro, às 20 horas, no Teatro Rio
Vermelho com o
 já tradicional show de
humor no estilo stand up comedy. Nos
dias 14 a 16 de setembro, o congresso será
realizado nos pavilhões verde e azul a partir
das 9 horas com a feira comercial e, em
seguida, às 10 horas com a grade científica.

Tradicionalmente, o CIOGO traz referências da Odontologia.
Na foto, Luiz Baratieri em palestra na última edição

O término oficial das atividades
científicas e comerciais ocorrerá,
diariamente, às 19h e 20h,
respectivamente. As atividades sociais,
no entanto, seguem até às 23h30.O
encerramento do CIOGO será em 16 de
setembro. Embora os prêmios estejam
ainda indefinidos, a organização confirma
que haverá os tradicionais sorteios diários
aos congressistas que comprarem na feira
comercial.
Em 2017, haverá a reedição do conhecido
Rancho CIRO-ABO, tido como o
melhor happy hour dos congressos
brasileiros ao oferecer a oportunidade
de os congressistas se reunirem, após as
atividades científicas, para ouvir a boa
música regional sertaneja e beber um
chopp bem gelado.

No CIOGO 2015, auditório Lago Azul ficou lotado para a palestra de Paula Cardoso e Ana Paula Magalhães sobre Facetas Cerâmicas

Grandes Nomes
Atração principal, os palestrantes
renomados no Brasil e no exterior
que apresentarão grandes novidades
científicas e técnicas serão divulgados
em breve. Muitos deles desembarcam em

Básico e elementar
O coordenador geral do CIOGO, Rafael Decurcio, está
envolvido com o planejamento do evento há seis edições,
desde a presidência do congresso em 2007. Ele antecipa que
a receita de sucesso das edições anteriores será mantida.
Isso significa que os profissionais contarão com uma grade
excepcional para todas as especialidades, sendo que as áreas
de Endodontia, Ortodontia, Odontopediatria, Cirurgia, Odonto
Legal e Radiologia e Imaginologia terão uma programação
especial, agrupada nos “Módulos de Especialidade”.
Novamente, os trabalhos científicos serão valorizados por
uma seleção criteriosa para que o público tenha acesso ao
melhor da ciência em relação a benefícios à sociedade e à
comunidade odontológica. Os melhores trabalhos de cada
modalidade de apresentação serão premiados após uma
avaliação colegiada. O presidente da ABO Goiás,
Alessandro Freire, destaca o perfil a ser considerado.
“Queremos privilegiar diversos públicos e manteremos
o padrão de formação acadêmica e científica da comissão
julgadora”, afirma.
As inscrições estão abertas e os valores podem ser conferidos
no quadro ao lado. Alessandro destaca que os a ssociados
à Rede ABO serão n ovamente prestigiados. “O evento é
organizado pela ABO Goiás, por isso, ofertamos gratuidade aos
associados com prazo definido para a inscrição antecipada além
de valores escalonados ao longo dos meses que antecedem o
CIOGO”, ressalta o presidente.
Há três edições, o Congresso não tem um tema específico. A
decisão de extinguir os temários, entretanto, não resultou em
prejuízos ou mudanças reais ao evento. O coordenador do
CIOGO acredita que é “uma iniciativa inócua e sem resultados
objetivos às personagens envolvidas no processo odontológico,
assim como se faz nos demais eventos no Brasil. A formação 
acadêmica d
aC
 o
 missão C
 ientífica acredita nos benefícios
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trazidos dentro das salas de aula por meio
de um processo de ensino-aprendizagem
praticado de maneira efetiva”.
Na maioridade do CIOGO, o evento
celebra o reconhecimento nacional. O 19º
Congresso é resultado do empenho de
várias pessoas e de uma série de acertos
que culminaram na aprovação quase
unânime dos participantes.Mudança de perfil
e aproximação com os colaboradores foram
cruciais para o atual posicionamento.
“Acreditamos que mudamos o conceito
de realização de Congressos no Brasil
ao misturarmos ciência, comércio e
lazer. Desde que assumimos o CIOGO,
fomentamos sintonia entre comissão

Imagem da planta de exposição comercial do evento
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organizadora e a classe comercial e
industrial para aproximá-los com a criação
de um canal de comunicação e sugestões
que pudesse gerar benefícios e maximizar
resultados’, detalha o coordenador geral do
evento, Rafael Decurcio.
Graças ao trabalho de décadas, o CIOGO
se tornou conceituado entre a classe
comercial e os congressistas. Eles o
consideram como o melhor evento da
Odontologia brasileira para participação
em um contexto geral. Quantitativamente,
o Congresso goiano está entre os três
maiores do gênero no País, ficando atrás
apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.
“Obviamente, isso é motivo de orgulho,
mas jamais de exacerbação de vaidade. Pelo

contrário: nos motiva cada vez mais, mas
sem que nos transforme maiores que a
própria obra”, afirma Rafael.
Negócios
Quem já passou pelo CIOGO sabe
que na Feira Comercial é possível
encontrar bons preços, descontos e se
deparar com condições especiais de
pagamento em produtos e equipamentos
odontológicos de qualidade. Reunidos
em um só lugar, os expositores disputam
a atenção de profissionais e acadêmicos
de Odontologia em busca de negócios
vantajosos. O interesse é grande, por
isso, a maior parte dos espaços já foi
comercializada. Confira as empresas já
confirmadas no quadro abaixo.
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Anuidade parcelada
OS ASSOCIADOS QUE NÃO APROVEITARAM
OS DESCONTOS POR ANTECIPAÇÃO
PODEM PARCELAR A CONTRIBUIÇÃO
Em decisão anunciada no final de 2016, a
ABO Goiás manteve congelados os valores
da anuidade pelo segundo ano consecutivo.
A medida é um incentivo aos CirurgiõesDentistas e Acadêmicos que investem no
fortalecimento da Odontologia goiana.
Aos que não puderam aproveitar as faixas
de desconto por antecipação, a instituição
oferece a possibilidade de parcelar o valor
integral da anuidade.
No ano em que será realizado o Congresso
Internacional de Odontologia em Goiás
(CIOGO 2017), a entidade garante a adesão
ao evento para os associados em situação
regular e também descontos nos cursos e
programações do Congresso.
As contribuições à ABO Goiás também
permitem a manutenção de trabalhos sociais
relacionados à Odontologia com projetos
de promoção à saúde bucal da comunidade,

entre eles o atendimento gratuito a Pacientes
Especiais e pacientes do programa Justiça
Terapêutica e apoio estrutural e assistencial à
Associação Reface e seus pacientes.

TABELA ANUIDADE 2017
VENCIMENTOS
			

ASSOC. ASSOC.
EFETIVO ASPIRANTE

Rede Xodó
O convênio com a Rede de Postos Xodó
foi renovado para 2017 e os adesivos de
identificação foram alterados. Um par de
novos adesivos estão dentro do pacote
desta edição da Revista Odonto para
os associados das cidades de Goiânia,
Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

ATÉ 18/12/16

R$ 295

R$ 88,50

ATÉ 25/01/17

R$ 340

R$ 102

ATÉ 28/02/17

R$ 380

R$ 114

APÓS 28/02/17

R$ 430

R$ 129

Vantagem
Bônus à parte, a instituição oferece ainda
condições especiais para pagamento
antecipado e a gratuidade promocional para
acadêmicos até o dia 31/03/17 e a recémformados (consulte regulamento). Para mais
informações, ligue no telefone (62) 32363101 ou se associe pelo site da Associação.

VENCIMENTOS: de 30/03 a 30/06/17

PARCELAMENTO EM 4X
1ª Parc. 30/03/17 R$ 143

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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De olho no passado
O CENTRO DE GOIÂNIA POSSUI MAIS HISTÓRIA
DO QUE SE IMAGINA. NESTA REPORTAGEM,
UM BREVE TOUR POR ALGUNS PRÉDIOS E
LOCAIS MAIS CONHECIDOS DA CAPITAL
Um olhar atento de quem passa pelo Centro
de Goiânia pode ser o necessário para uma
viagem no tempo. Quem passa pelas ruas
e avenidas do traçado original e fundador
da cidade percorre trechos bastante
significativos desde a construção da capital
até se tornar uma grande metrópole. A
preservação da memória e divulgação da
história da cidade onde se vive é primordial
para a construção da identidade local e
para projetar o futuro. Na prática, é uma
verdadeira aula de história.
Tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
em 2003, o conjunto urbano de Goiânia
inclui 22 edifícios e monumentos públicos,
concentrados em sua maioria no centro da
cidade, e o núcleo pioneiro de Campinas,
antigo município e atual bairro da capital
goiana. O acervo arquitetônico de Goiânia
é considerado um dos mais significativos do
Brasil. Que tal um passeio cultural?
Nosso tour começa na Praça Cívica. No
local determinado por Atílio Correia Lima
- um planalto onde atualmente se encontra
o Palácio das Esmeraldas -, o fundador da
capital, Pedro LudovicoTeixeira, lançou a
pedra fundamental da nova cidade. Hoje
foi revitalizada e teve parte da reforma
inaugurada entre 2015 e 2016, conforme
projeto inicial da década de 1930 nos estilos
Barroco e Art Decó. Primeira praça da
cidade, ela abriga o tradicional Monumento
àsTrês Raças, o Palácio das Esmeraldas, o
Palácio Pedro Ludovico, o Museu Zoroastro
Artiaga, o Coreto e o Monumento Carajá.
Entre a Avenida Goiás e a Rua 3, o Grande
Hotel se destaca na esquina embora sem
o brilho do passado, quando hospedou os
conhecidos autores de livros Monteiro

Praça Cívica
(Edilson Pelikano)

Lobato e Pablo Neruda. Datado de 1937,
ele tem três andares e foi o primeiro edifício
construído em Goiânia. Era o palco de
encontros entre empresários, políticos e
da burguesia da cidade, além de ser sede
de grandes bailes e comemorações dos
goianienses à época.
Descendo pela AvenidaTocantins na esquina
da Avenida Anhanguera, o imponente
Teatro Goiânia. Aos 65 anos de fundação, o
antigo CineTeatro Goiânia possui os traços
originais da época em que foi construído. Ele
permanece como prédio simbólico também
pelo fato de ter sido cogitado como abrigo
durante a Ditadura Militar. A ideia era utilizálo como ligação até o Palácio das Esmeraldas
por meio de um túnel que até chegou a ser
construído, mas não foi concluído.
Ainda na AvenidaTocantins, o antigo prédio
da Central de Medicamentos de Alto Custo
(CMAC) Juarez Barbosa que está desocupado
foi construído nos anos 1930. A unidade
recebeu esse nome em homenagem ao
sanitarista e funcionário da Divisão de Saúde e
Ambiente da Organização de Saúde de Goiás
(Osego), um dos grandes responsáveis pela
elaboração do Código de Saúde do Estado.
O terreno foi sede de um posto de saúde que
assistiu a população ao oferecer atendimento
básico, como vacinação e consultas médicas
durante muitos anos.
Na Avenida Dona Gercina BorgesTeixeira,
o Museu Pedro LudovicoTeixeira é uma
edificação de 1930, em estilo Art Déco,
que foi a residência oficial do fundador de
Goiânia. Conta com objetos pessoais e
diversos documentos históricos referentes
à construção da capital do Estado. No espaço
há ainda o livro de receitas original de Dona
Gercina, esposa de Pedro.

Grande Hotel
(Alan Bailão)

Teatro Goiânia

Antigo Prédio da CMAC
Juarez Barbosa

Museu Pedro
Ludovico Teixeira
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Entre raquete e talheres
COM A PRÁTICA DE TÊNIS E GASTRONOMIA,
AS HABILIDADES DE ANDRÉ FERREIRA GANHAM
O CORAÇÃO DE TODOS À SUA VOLTA
Nem a rotina diária cheia de afazeres, muito
menos as responsabilidades como marido
e pai de uma filha de 4 anos de idade
impedem o odontólogo André Ferreira de
praticar os hobbies que mais gosta. O tênis
e a gastronomia fazem parte do cotidiano
dele embora tenha que se empenhar para
inserir todas as atividades na agenda.

para cozinhar pratos deliciosos para a
família. No cardápio de especialidades
do chef André, duas receitas imbatíveis:
bacalhau e também camarão na moranga.
A esposa gosta e aprova o menu, mas
estabeleceu uma condição para o marido.
“Temos um trato. Para eu poder cozinhar
um belo jantar, tenho que lavar a louça”, ele
confessa em tom de brincadeira.

André se formou em 1998 pela
Universidade Federal de Goiás e já atuou
em consultório particular, no Programa
Saúde da Família e até no Exército
Brasileiro como oficial durante cinco
anos. Hoje, atende em consultório onde é
especialista em Ortodontia. No currículo,
ele possui várias pós-graduações sendo a
especialização em Dentística Restauradora a
mais recente e que está em andamento.

A prática e requinte na cozinha foram
conquistados desde cedo por necessidade
e por incentivo.“Minha mãe nos criou para
sermos independentes e nunca aliviou
em relação a cozinha.Tive que aprender
a cozinhar desde cedo e quando conheci
minha sogra, que cozinhava muito bem - hoje
não mais porque se cansou - ela me ensinou
muitas coisas e peguei gosto”, lembra André.

Em meio a tantas ocupações e estudo, o
profissional de 42 anos encontra tempo

Naturalmente como adentrou à cozinha, da
mesma forma o tênis começou a fazer parte

Formado há quase 20 anos, o especialista em Ortodontia,
André Ferreira, atua em consultório particular

de sua vida. Sempre foi uma paixão e após
várias lesões jogando futebol, nunca mais
retornou a esse esporte. Desde 2004, ele
pratica somente o tênis pelo menos duas
vezes por semana. Quando é possível, ele
sai do consultório mais cedo para praticar
a modalidade e aumentar a frequência de
treino. Como tenista, André coleciona
participações em diversas competições,
como da Associação Goiana de Tênis (AGT).
Inclusive, foi em um torneio realizado em
Pires do Rio que o odontólogo conquistou o
maior reconhecimento dele com o título
de vice-campeão.

Mente e coração
O atrativos de ambos os hobbies para ele
são bastante claros.“Quando você joga
uma partida de tênis ou faz um prato, além
de ser prazeroso, tira o estresse e ajuda a
esquecer do trabalho”, explica. No entanto,
ele reconhece que a maior paixão é a família.
“São eles quem me inspiram a cozinhar para
eles e para os amigos. No caso do tênis,
depois de jogar, minha mente volta para o
lugar e retorno para casa descansado”, diz.
André lembra que as pessoas descobrem
que tem várias paixões na vida, mas têm
que saber dosá-las. Ele ressalta que “de nada
adianta gostar só do trabalho ou dinheiro e
não se dedicar à família, não ter amigos, não
praticar atividade esportiva ou mesmo não
agrupar as pessoas que gosta seja cozinhando
ou visitando elas. Precisamos fazer algo para
nos sentirmos, de certa forma, amados. Isso é
muito importante”.
Futuro
Com vieses bem distintos, as atividades
estimulam o odontólogo a projetar
realizações pessoais.“O tênis é individual
e cozinhar para quem se gosta e ver o
prazer deles quando estão se alimentando

e impagável. Com isso, tenho vontade de
um dia praticar mais o esporte ou fazer um
curso no exterior de gastronomia. Seria
interessante”, sonha.

André Ferreira pratica tênis duas vezes por semana, mas
sempre que pode sai mais cedo do consultório para jogar

Risotto de camarão com aspargos e bacalhau assado estão na lista de especialidades do dentista

25

Aconteceu

Segurança l Praticidade l Tranquilidade
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que você precisa e seus

Nova turma de Especialização em Endodontia sob
coordenação da Equipe EndoScience

Nova turma de Especialização em Ortodontia sob
coordenação da Equipe OrthoEvidence

pacientes valorizam.

Nova turma de Especialização em Radiologia sob coordenação
da professora Drª Tessa Botelho

SEGURA

COMPLETA

Módulo de Suporte Básico de Vida (BLS) abrindo o programa do curso de Odontologia Hospitalar
sob coordenação da professora Camila Silveira

Tecnologia de ponta

Única linha de Autoclaves

desde a versão mais

com até 29 sistemas

simples.

de segurança.

Fácil de instalar e
prática para usar.

Turma de Planejamento Estético, sob coordenação
da Equipe Dentística

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.

8ª Turma de Facetas Cerâmicas Internacional, sob coordenação
da Equipe Dentística

PRÁTICA

Turma do Curso Clínico de Facetas Cerâmicas,
sob coordenação da Equipe Dentística

ECONÔMICA

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

Turma de Imersão em Cerâmicas Posteriores,
sob coordenação da Equipe Dentística

TECNOLOGIA

BONITA

Autoclaves assinadas

Suporte técnico em

pela STERIS, marca líder

todo o país.

global em esterilização.

Opcionais que facilitam sua vida:

Formatura da turma de Especialização em Ortodontia
2014-2017 coordenada pelo professor André Monini

Turma de Cirurgia Plástica Periodontal e Princípios de
Microcirurgia, sob coordenação do professor Dr. Luis F. Naldi

Turma de Reabilitação Oral Funcional e Estética sob
coordenação da Equipe Personnalité

Você encontra sua Autoclave SERCON nas melhores Dentais da região:

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

SETOR SUL

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ODONTOLÓGICO

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

GOIÂNIA - GO
www.cdoradiografias.com.br

NOVO O
EÇ
ENDER

SETOR MARISTA

RUA 1137 Nº 126 - CEP 74.180-160
CRO-GO EPAO 351

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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