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EDITORIAL

Cirurgiões Dentistas poderão financiar os tratamentos
odontológicos de seus pacientes com ajuda do SOESP

Colegas,
O ano de 2009 está acabando e os votos
de prosperidade e fartura para aquele que
está por vir já está sendo programado.
Avanços que nos deixam orgulhosos e
mostram que nosso suor não foi em vão.PL
3734/2008 de equiparação salarial indo para
o senado,entrada do mandado de injunção
para aposentadoria aos 25 anos e reforma da
nossa sede são apenas algumas coisas que
conquistamos no decorrer desse ano que
acaba.
Obviamente,
nesses últimos dois meses
nosso trabalho não foi diferente e realizamos
dois grandes eventos que entram para
história do SOESP.
O primeiro é a tradicional
entrega do Diploma e Medalha de Honra ao
Mérito Profissional Dr Luiz César Pannain”
e da Medalha de Honra ao Mérito Sindical,
realizado dia 16 de outubro,na Câmara
Municipal de São Paulo. Honrarias,
idealizadas e organizadas pelo sindicato,
que
homenageiam anualmente os profissionais
por mérito exclusivamente de caráter
científico e personalidades que de alguma
forma contribuíram para o sindicalismo dentro
da odontologia.
O outro evento, esse inédito no
sindicalismo odontológico brasileiro,foi o 1º
Encontro de Acadêmicos,realizado no dia 7
de novembro em São Paulo,na sede do
SOESP.Estudantes da capital,da grande
São Paulo e de diversas cidades do interior
compareceram ao evento visando aprimorar
seus conhecimentos. O 2º Encontro de
Acadêmicos já está com a data marcada para
o dia 06 de novembro de 2010.
Agora,
nosso sindicato pretende entrar o
próximo ano com força total, começando pela
parceria que trará aos cirurgiões dentistas a
facilidade e a comodidade de financiar
tratamentos odontológicos de seus pacientes
sem sair do seu consultório através do nosso
site soesp.
org.
br. Estamos agregando
também um departamento de serviços a
disposição dos nossos associados, que
oferece benefícios como descontos em
seguros e convênios em pousadas/
hotéis,
visando o bem estar e o lazer daqueles que
estão sempre ao nosso lado.
E trabalharemos
também com um novo departamento
comercial e publicitário,que cuidarão da
veiculação e dos anúncios do nosso jornal e
revista.
Tudo isso,
já a partir de 1º de janeiro.
Diante de todas essas conquistas e
sempre querendo fazer cada vez mais,
desejamos a todos nossos colegas um 2010
repleto de alegrias e realizações, tanto
pessoais como profissionais. Esperamos
poder oferecer sempre o melhor serviço para
que possamos ter sempre os melhores
profissionais e isso é um dever do nosso
sindicato.
Saúde,
paz e amor à todos.
Contem
conosco!
Dr. Pedro Petrere, CD
Presidente

Fale com o presidente:
diretoria@soesp.org.br

Procurando inovar e
sempre acompanhar as tendências
do mercado, com objetivo de atender
melhor os associados, o Sindicato
dos Odontologistas do Estado de
São Paulo assinou dia 14 de
dezembro, na sua sede, uma nova
parceria que facilitará a vida dos
cirurgiões dentistas.
Trata-se da OdontoFin,
empresa especializada em
financiamentos para tratamentos
odontológicos, que oferecerá
através do site do sindicato
www.soesp.org.br a partir de 18 de

janeiro de 2010 várias alternativas de
linhas de crédito, visando facilitar e
viabilizar o pagamento dos
tratamentos odontológicos de seus
pacientes, que poderão fazer o
pagamento com cartões de
credito/débito, parcelamento em até
6 vezes ou financiamento de 4 a 36
meses. Tudo isso, sem que o
paciente ou o dentista precise sair do
consultório. Com certeza, essa
parceria entre a OdontoFin e o
SOESP será sinônimo de facilidade e
comodidade à todos.
O Sindicato está

agregando também um
departamento de serviços a
disposição dos nossos associados,
que oferece benefícios como
descontos em seguros e convênios
em pousadas/hotéis, visando o bem
estar e o lazer daqueles que estão
sempre ao nosso lado. E
trabalharemos também com um novo
departamento comercial e
publicitário, que cuidarão da
veiculação e dos anúncios do nosso
jornal e revista. Tudo isso, já a partir
de 1º de janeiro.

Se preciso, greve!
Prefeito não cumpre o combinado com o sindicato
Após mais de um ano
negociando e aguardando o prefeito
de São Paulo,Gilberto Kassab,
cumprir com sua palavra dada na
própria sede do sindicato,dizendo
que encaminharia o projeto a
câmara para equiparação do salário
do cirurgião dentista,o Sindicato
dos Odontologistas do Estado de
São Paulo irá tomar providências
diante dos novos rumos que foram
dados a negociação.

No dia 18 de novembro,
foi
publicado no Diário Oficial o projeto
que o prefeito encaminhou a Câmara
que apenas aumenta o PPD (
Plano
de Produtividade e Desempenho)
dos cirurgiões dentistas,ignorando
totalmente a isonomia salarial.
Obviamente esse já é um passo
importante na valorização do nosso
trabalho,
mas nada que cumprisse o
que havíamos combinado.

Após reunião com
Cirurgiões Dentistas da prefeitura de
São Paulo e a diretoria do SOESP,
ficou decidido que tentaremos
negociar até o dia 22 de fevereiro,
quando será realizado uma
assembléia às 19h30, na sede do
sindicato, para decidir se faremos a
greve ou não.
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SOESP alerta Cirurgiões Dentistas sobre
valor da anuidade do CROSP
O Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São
Paulo chama a atenção de todos
os Cirurgiões Dentistas para o real
valor que deve ser cobrado pelo
CROSP (Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo) em
suas anuidades.
Como já dissemos
anteriormente, o valor pago ao
Conselho trata-se de tributo, e
como tal, seu valor só pode ser
fixado nos estritos limites previstos
na lei. O artigo 150, inciso I, da
constituição federal de 1988, diz:
“Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: I
– exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça.”
Por ser uma autarquia
da União, que fiscaliza a nossa
categoria, não pode ter seu valor
fixado através de Assembléia
Geral. Provamos em primeira
instância na justiça federal de São
Paulo, que o valor correto dessa
anuidade deve ser de R$ 39,00 e
temos o embasamento do Estado
de Santa Catarina que já ganhou o
mesmo em 1ª, 2ª e 3ª instância
baseado no cálculo estipulado
pela lei 8383/91 artigo 3º,inciso
II.
No dia 08 de dezembro,
o Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo realizou
em sua subsede uma Assembléia
Geral Ordinária que definiria, entre
outras coisas, a fixação da
anuidade e taxas a serem

cobradas no ano de 2010 e o
Presidente do sindicato, Dr. Pedro
Petrere, munido de uma liminar,
esteve nessa convocação para
impedir que o conselho tratasse
desse assunto. O presidente do
CROSP, Dr Emil Razuk, não
compareceu para presidir a
assembléia e foi substituído pelo
Secretário, Dr. Cláudio Yukio
Miyake que recebeu a liminar. Por
isso, os valores não foram
colocados em pauta e não foram
votados.
Orientamos então a
todos da nossa classe que
paguem o Conselho normalmente
como sempre fizeram todos os
anos, mas que, de acordo com a
lei, paguem o valor justo de R$
39,00 (bastando marcar no boleto
essa quantia). Esse é o trabalho do
sindicato, sempre a favor dos
nossos colegas Cirurgiões
Dentistas ao lado da lei e da
justiça.

Dr. Pedro Petrere comparece a
assembléia do CROSP

ESPAÇO UNIVERSITÁRIO

No dia 7 de
novembro, foi realizado o 1º
Encontro de Acadêmicos no
SOESP que reuniu
estudantes de odontologia
de todo estado de São
Paulo. Na ocasião, foi
organizado uma comissão
de alunos que representarão
suas respectivas
universidades e ajudarão o
sindicato a promover o
próximo encontro que será
realizado no dia 6 de
novembro de 2010.
Na foto acima,
estão ao lado do presidente
do SOESP, Dr. Pedro
Petrere, a secretária Camila
Firmino da UNIRP - São

José do Rio Preto e o
presidente Mathias Ponton
da FAI - Adamantina, ambos
escolhidos pelos estudantes
presentes como principais
membros da comissão.
Confira a lista completa dos
representantes.
Presidente
Mathias Ponton – FAI
Adamantina
Secretária
Camila Firmino – UNIRP
São José do Rio Preto,
Membros
Roger Monteiro – UNESP
Araraquara, Patricia
Candido Rodrigues –
UNINOVE São Paulo,

Realizado o 1º Encontro de Acadêmicos do SOESP
“Foi um Sucesso!”
Essas foram as palavras da
universitária Patricia Rodrigues da
UNINOVE de São Paulo sobre o
que foi o 1º Encontro de
Acadêmicos organizado pelo
Sindicato dos Odontologistas do
Estado de São Paulo realizado no
dia 7 de novembro.
Estudantes da capital,
da grande São Paulo e de diversas
cidades do interior compareceram
ao evento mostrando o interesse
desse futuros profissionais, que
tiveram a oportunidade de assistir
as ótimas palestras e discutir sobre
tudo que envolve a classe dos
cirurgiões dentistas.
A primeira palestra do
dia foi ministrada pelo
Superintendente Regional do
Trabalho e Emprego em São
Paulo, Dr. José Roberto de Melo,
que explicou qual o papel da SRTE
e complementada por Dr. Luiz
Antonio de Medeiros, Secretário
Executivo do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Representando a Força
Sindical, o Sr. Arnaldo Gonçalves
falou sobre o trabalho na área da
saúde feito pela central
sindicalista. E para falar sobre um
pouco da história da odontologia e
da importância de cada entidade
de classe tivemos a presença do

Prof. Dr. Moacyr Silva.
Na parte da tarde, falou
o Presidente da FIO (Federação
Interestadual dos Odontologistas)
Dr. Wellington Moreira Melo, que
mostrou todas as frentes de luta
que estão em andamento e as
conquistas. Na sequência, falou o
presidente da CNPL
(Confederação Nacional das
Profissões Liberais) Dr. Francisco
Antonio Feijó e para finalizar o Dr.
Norberto Francisco Lubiana,
presidente da ABO (Associação
Brasileira de Odontologia).
No final do encontro foi
organizado uma comissão de
alunos representando cada
universidade presente no evento
que estarão responsáveis junto
com o SOESP em organizar o 2º
Encontro de Acadêmicos que já
está com a data marcada para o
dia 06 de novembro de 2010.
A satisfação e o
entusiasmo de cada universitário
presente foi notado no decorrer do
dia e todos mostraram que
realmente vieram dispostos
a
colaborar. A estudante Diellen
Espinosa da UNOESTE de
Presidente Prudente foi só elogios:
“As palestras foram muito boas e o
atendimento também. Tudo foi de
excelentíssima qualidade e fomos
muito bem recebidos.” Ana Cristina

Daniel Cesar Camargo –
UNIMAR Marília, Rodrigo
Vicente Gonçalves – USP
Ribeirão Preto, André Luis
Goulart Costa – UNIFRAN
Franca, Gabriel Salles
Barbério – USP Bauru,
Maria Eduarda Costa –
UNOESTE Presidente
Prudente, Mirele de Oliveira
Ferres – UNIMEP Lins,
Rafael Maluza – UNISANTA
Santos, Khadige Hussein
Yassine – UNICID São
Paulo, Ana Amélia Bertoni –
UNICSUL São Paulo, Regis
Melo – USC Bauru, Poliana
Rocha – UNIRP
São
José
do Rio Preto.
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da USP de Bauru elogiou a
Orgão Oficial do Sindicato dos
palestra do Dr. José Roberto de
Odontologistas do Estado de São Paulo
Melo: “Achei a palestra do
Superintendente Regional do
trabalho muito esclarecedora, pois
abordou assuntos ainda muito
distantes no meio acadêmico, mas
importante para nosso futuro
profissional.” Já Roger Monteiro da
UNESP de Araraquara gostou
EXPEDIENTE
muito da palestra do presidente da
Federação Interestadual dos
Odontologistas: “A palestra mais
Jornal do Sindicato
interessante foi do Presidente da
FIO, Dr. Wellington Moreira Melo,
Diretoria do Novo SOESP - Sindicato dos
pois exemplificou muito bem os
Odontologistas do Estado de São Paulo
laços entre todos os órgãos e as
possibilidades de parcerias a nível Presidente: Dr. Pedro Petrere
n a c i o n a l d e n o s s o s Vice-Presidente: Dra. Aiko Takahashi Mori
Diretor Sindical: Dr. Gennaro Napolitano
representantes.”
Secretaria Geral: Dra. Rosana Aby Azar
Tesoureiro Geral: Dr. Dirceu Vieira
Diretora de Patrimônio: Dra. Hideko N. Oda

Impressão: Gráfica Cinelândia
Tiragem: 100.000 exemplares

Universitários, palestrantes e diretores
reunidos no auditório do SOESP

Rua Humaitá, 349 - sobreloja
CEP: 01321-010
Telefone: 11 3107 7567
www.soesp.org.br
soesp@soesp.org.br
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Medalha Pannain e Medalha de Honra ao
Mérito Sindical são entregues pelo SOESP
aos destaques da Odontologia em 2009
Realizamos no dia 16 de
outubro, na Câmara Municipal de
São Paulo, a entrega do Diploma e
Medalha de Honra ao Mérito
Profissional “Dr. Luiz César
Pannain” e a Medalha de Honra ao
Mérito Sindical.
Essas honrarias,
idealizadas e organizadas pelo
Sindicato dos Odontologistas do
Estado de São Paulo, são
premiações anuais. A Medalha
Pannain homenageia profissionais
selecionados pelas principais
entidades odontológicas brasileiras
de expressão nacional e
internacional como mérito
exclusivamente de caráter
científico. Já a Medalha Sindical
condecora não apenas cirurgiões
dentistas, mas personalidades que
de alguma forma contribuíram para
o sindicalismo dentro da
odontologia.
Ti v e m o s à m e s a a
presença de autoridades como o
Marcus Vinícius Genaro, assessor

do Secretário Executivo do
Ministério do Trabalho e Emprego,
Dr. Luiz Antônio de Medeiros e do
Secretário Geral da Força Sindical,
João Carlos Gonçalves (Juruna).
O SOESP tem um
imenso orgulho de oferecer esse
prêmio e parabeniza mais uma vez
os condecorados e a todos que
estiveram presentes. A próxima
premiação já está agendada para
15 Outubro de 2010.
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AGENDA 2009
O SOESP está marcando presença nos principais
eventos da Odontologia
7 de Novembro de 2009
1º Encontro de Universitários no SOESP com Acadêmicos das faculdades
11 de Novembro de 2009
Participação da 6ª Marcha dos Trabalhadores em Brasília
17 de Novembro de 2009
Assembléia dos Associados
18 de Novembro de 2009
Posse do novo diretor Dr. Rodney Garcia Rocha da USP
25 a 29 de Novembro de 2009
Reunião da Federação Interestadual de Odontologia - FIO em Goiania - GO
30 de Novembro de 2009
Encontro com Sindicalistas
30 de Novembro de 2009
Encontro com o Dr. Luiz Antonio de Medeiros Secretário Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego
03 de Dezembro de 2009
Jantar da Abramge
03 de Fevereiro de 2009
Audiência com o Ministério da Educação – Dr. Fernando Haddad e o Prof. Paulo Roberto Wollinger

Mesa das Autoridades na Outorga da
medalha

04 de Dezembro de 2009
Reunião na Força Sindical
04 de Dezembro de 2009

CROSP irá punir inadimplentes da
contribuição sindical
No dia 3 de dezembro de
2009, o Diário Oficial da União
publicou um despacho do Secretário
Executivo do Ministério do Trabalho e
Emprego,Luiz Antônio de Medeiros,
vinda diretamente do Ministro do
Trabalho Carlos Lupi,aprovando a
Nota Técnica 201/2009 que ajudará
muito o trabalho do nosso sindicato.
A Nota reforça a
obrigatoriedade do pagamento da
contribuição sindical e agora estipula
que os conselhos de fiscalização de
profissões devem mandar até o dia 31
de dezembro de cada ano,a relação

dos profissionais neles registrados,
com os dados que possibilitem a
identificação dos contribuintes para
fim de notificação e cobrança
sindical.
Agora o próprio
Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo será o responsável
em suspender o exercício da
profissão dos colegas que não
estiverem com sua contribuição
sindical em dia.
Confira a Nota Técnica
na integra em nosso site
www.soesp.org.br

Jantar na Federação Nacional dos Farmaceuticos
07 de Dezembro de 2009
Assembléia no Sindicato sobre previsão orçamentária 2010
08 de Dezembro de 2009
Reunião da Diretoria
10 de Dezembro de 2009
Reunião dos Cirurgiões Dentistas da prefeitura do Estado de São Paulo para definir a possível greve da
categoria
11 de Dezembro de 2009
Posse dos Conselheiros do CFO e do Presidente Dr. Ailton Diogo Morilhas na Assembéia Legislativa do
Rio de Janeiro (ALERJ)
14 de Dezembro de 2010
Entrega das Medalhas de Honra ao Mérito Sindical na sede do SOESP

17 de Dezembro de 2010
Festa de confraternização da Sorridents no Via Funchal

SOESP, trabalhando por você!
Acompanhe as atuações da atual administração do sindicato
desde julho de 2007.
Reforma geral das dependências da sede do SOESP trocando
todas as instalações, informatizando e modernizando todos os setores .
Comprou carro equipado com aparelho de som para carreatas.
Conseguiu o laudo da Vigilância Sanitária.
Obteve alvará de funcionamento para sede do sindicato.
Criou a cooperativa para auxiliar nosso corpo docente.
Autorização dos cursos pelo MEC.
Empenho na aprovação dos Projetos de Lei que beneficiam os
Cirurgiões Dentistas e que estão em pauta na Câmara dos Deputados:
PL 2776 / 2008 que pede a inclusão de Cirurgiões Dentistas nas UTIs,
PL 3734 / 2008 que altera o salário-mínimo dos Cirurgiões Dentistas
para R$ 7.503.18 em 20 horas semanais, PL 422 / 2007 que cria a
odontologia do trabalho em todas as empresas e PL 3299 / 2008 que
garante a aposentados e pensionistas, a recuperação do poder
aquisitivo à época da concessão do beneficio, por meio do sistema de
reajuste.
Mandado de injunção para volta da aposentadoria aos 25 anos
para os associados do Sindicato
Encaminhou a Assembléia Legislativa de São Paulo uma
solicitação para a criação do cargo de Odontolegista
Visita às cidades como Osasco, Guarulhos, Suzano, Biritiba
Mirim, Itapevi entre outras, em busca da isonomia salarial para os

trabalhadores públicos dessas regiões.
Palestras do presidente do sindicato, Dr. Pedro Petrere, nas
principais universidades de odontologia da capital, da grande São Paulo
e de diversas cidades do interior como Marília, Campinas, São José dos
Campos, Adamantina, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio
Preto.
Organizou o 1º？
Encontro de Acadêmicos reunindo estudantes
de odontologia de todas as universidades do Estado, feito inédito para
um sindicato em todo Brasil.
Entrega da Medalha Pannain que homenageia profissionais
selecionados pelas principais entidades odontológicas brasileiras que
premia todos os cirurgiões dentistas que, em suas especialidades
apresentaram inovações.
Criação da Medalha de Honra ao Mérito Sindical que condecora
não apenas cirurgiões dentistas, mas personalidades que de alguma
forma contribuíram para o sindicalismo dentro da odontologia.
Inovou ao fazer uma parceria inédita com a OdontoFin que
ajudará o cirurgião dentista a financiar tratamento odontológico de seus
pacientes em até 36 vezes sem precisar sair do consultório.
Trouxe também um departamento de serviços a disposição dos
nossos associados, oferecendo descontos em seguros e convênios em
pousadas/hotéis, e um novo departamento comercial e publicitário, que
cuida da veiculação e dos anúncios do nosso jornal e revista.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E ESPECIALIZAÇÃO
1º SEMESTRE

Nossos cursos
são pelo

Cursos de Aperfeiçoamento
Ortodontia Preventiva, Interceptativa
e Corretiva
Coordenador: Prof. Zeferino Yutaca
Miyamura e equipe
Início: 1 de março de 2010
Dia e horário: Segundas– feiras, das
8h00 às 13h00
Valor: 20 parcelas de R$ 350,00
Implantodontia
Coordenador: Prof. Renato Rossi
Junior
Início : 1 de março de 2010
Dia e horário : Segundas-feiras, das
14h00 às 18h00
Valor: 10 parcelas de R$ 350,00
Emergências médicas no consultório
odontológico
Coordenador: Prof. Ivan Haidamus
Sodré Marques
Início : 2 de março de 2010
Dia e horário : Terças-feiras, das 19h00
às 22h00
Valor: R$ 100,00
Clínico de Ortodontia – Técnica
Straight Wire (Prescrição Leopoldino
Capelozza Filho)
Coordenador: Prof. Roque Rodrigues
Queiroz
Início: 4 de março de 2010
Dia e horário: Quintas – feiras, das
8h00 às 13h00
Valor: 20 parcelas de R$ 350,00
Ortodontia e Ortopedia Facial
Coordenador: Prof. Ewaldo Luiz de
Andrade e equipe
Início: 4 de março de 2010
Dia e horário: Quintas – feiras, das
14h00 às 18h00
Valor: 18 parcelas de R$ 400,00
Ortodontia Preventiva, Interceptativa
e Corretiva
Coordenadores: Prof. Durval Zambon
Junior, Prof. Osório Luz e Silva
Início: 5 de março de 2010
Dia e horário: Sextas – feiras, das 8h00
às 12h00
Valor: 20 parcelas de R$ 350,00

(quinzenais), das 19h00 às 22h00
Valor: 2 parcelas de R$ 350,00 ou R$
630,00 à vista
Periodontia
Coordenadora: Profa. Luciana Ávila
Maltagliati
Início : 13 de março de 2010
Dia e horário : Sábados (quinzenais),
das 8h00 às 14h00
Valor: 10 parcelas de R$ 300,00

Cursos de Especialização

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Faciais
Coordenador: Prof. Isaac Tobias
Blachman
Início : 4 de março de 2010
Dias e horários: Quintas-feiras, das
19h00 às 22h00, Sextas-feiras, das
9h00 às 18h00 e Sábados, das 8h00
às 13h00 (Quinzenais)
Dentística
Coordenador: Prof. Dirceu Vieira e
equipe
Início: 8 de março de 2011
Dia e horário: Terças-feiras, das
15h00 às 22h00
Endodontia
Coordenadora: Profa. Lucia
Cappellette Carezzato
Início: 2 de março de 2010
Dias e horários: Terças-feiras, 8h00
às 18h00
Prova de seleção: 23 de fevereiro de
2010, às 9h00
Valor: 24 parcelas de R$ 740,00

Estética Total
Coordenador: Prof. Dirceu Vieira e
equipe
Início : 9 de março de 2010
Dia e horário : Terças-feiras, das 18h00
às 21h00
Valor: 5 parcelas de R$ 250,00

Implantodontia
Coordenador: Prof. Renato Rossi
Junior
Início: 1 de março de 2010
Dia: Segundas-feiras
Prova de seleção: 22 de fevereiro de
2010, às 10h00
Valor: 30 parcelas de R$ 960,00

Controle de Infecção em
Estabelecimentos de Saúde
Odontológicos
Coordenadoras: Profa. Angela Maria
Aly Cecílio e Profa. Yara Yatiyo Yassuda
Início : 9 de março de 2010
Dia e horário : Terças-feiras, das
19h00 às 22h00
Valor: R$ 150,00

Odontologia do Trabalho
Coordenadores: Profa. Eliete
Dominguez Lopez, Prof. Edgard
Crosato e equipe
Início : 1 de março de 2010
Dia e horário: Segundas-feiras
(quinzenais), das 8h00 às 18h00
Valor: 18 parcelas de R$ 400,00

Auditoria em Odontologia
Início : 12 de março de 2010
Dia e horário : Sextas-feiras

Odontopediatria
Coordenadora: Profa. Sandra Kalil
Bussadori e equipe

Início: 29 de maio de 2010
Dia e horário: Sábados
(quinzenais), das 8h00 às 18h00
Prova de seleção: 15 de maio de
2010, às 10h00
Valor: 20 parcelas de R$ 950,00
Ortodontia
Coordenador: Prof. Mario
Cappellette Junior e equipe
Dia e horário: Quartas-feira, das
9h00 às 18h00
Ortodontia
Coordenadora: Profa. Aiko
Takahashi Mori
Início: 5 de março de 2010
Dia e horário: Sextas-feiras, das
9h00 às 18h00
Prova de seleção: 26 de fevereiro
de 2010, às 14h00
Valor: 24 parcelas de R$ 1200,00
Periodontia
Coordenadora: Profa. Luciana
Ávila Maltagliati
Início: 27 de março de 2010
Dia e horário: Sábados
(quinzenais), das 8h00 às 16h00
Prova de seleção: 13 de março de
2010, às 9h00
Valor: 24 parcelas de R$ 750,00

Revista Paulista
de Odontologia

E
ASSIN

JÁ!

Prótese Dentária
Coordenador: Prof. Luiz Martins
Turano
Início : 4 de março de 2010
Dia e horário: Quintas-feiras , das
14h00 às 22h00

Palestras Gratuitas

Ortodontia – Tema: “Tratamento
ortodôntico precoce”
Coordenadora: Profa. Aiko
Takahashi Mori
Natureza do curso: Teórico
Dia e horário (SEXTA-FEIRA)
29 de janeiro de 2010, às 8h00
Reciclagem em Estética
Coordenador: Prof. Dirceu Vieira
Natureza do curso: Teórico
Dias e horários (TERÇAS-FEIRAS)
23 de fevereiro de 2010, às 20h00
30 de março de 2010, às 20h00
27 de abril de 2010, às 20h00
25 de maio de 2010, às 20h00
29 de junho de 2010, às 20h00
Auditoria em Odontologia
Coordenador: Prof. Elias Cecílio
Neto
Natureza do curso: Teórico
Dia e horário (QUINTA-FEIRA)
25 de fevereiro de 2010, às 17h00

Apenas R$ 60,00
ao ano!

LIGUE
(11) 3107-7567
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