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FIQUE POR DENTRO DOS BENEFÍCIOS E AS NOVAS LUTAS DO
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ano de 2013 está começando e o SOESP – Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São Paulo – chama a atenção para
os benefícios que os profissionais da área podem desfrutar ao se associarem ao Sindicato.
O Dr. Pedro Petrere, presidente do SOESP, destaca, entre os
benefícios, o direito a aposentadoria especial com 25 anos de trabalho do cirurgião dentista conquistada junto ao Supremo Tribunal
Federal (STF).
“Entramos com um mandado de injunção no Superior Tribunal
Federal, em 2008, e obtivemos nossa vitória em junho de 2010,
quando esse mandado foi concedido somente para o Estado de São
Paulo. Pensávamos que essa injunção seria para todo o país, mas o
ministro Marco Aurélio Mello concedeu apenas para o impetrante,
ou seja, o SOESP”, afirmou o Dr. Petrere.
Ainda sobre a conquista da aposentadoria com 25 anos de trabalho, o presidente do SOESP declarou que esta foi uma das maiores
vitórias do sindicato.
“Nós temos um orgulho muito grande por essa conquista. Agora
são dez anos a menos de trabalho para o cirurgião dentista e com a
aposentadoria no teto do INSS”, disse.
Além disso, desde o início da atual gestão do SOESP, em agosto
de 2007, foram muitos os avanços para a categoria.
Desde o fornecimento de assessoria jurídica gratuita para os
associados que sofrerem algum processo ou se sentirem atingidos
moralmente pelo paciente, como também assessoria para os recémformados na documentação necessária para se montar um consultório.
Não podemos nos esquecer da importância da cobertura do lucro cessante, no qual o Sindicato auxilia na manutenção das despesas do consultório do associado, que por algum motivo precisou ficar
sem funcionar, por até dois meses, de acordo com o valor do seguro.
Ao analisar os últimos cinco anos, é notório que os avanços obtidos pelo SOESP beneficiaram a categoria como um todo.
A representatividade do sindicato, perante os principais poderes
do país, também foi uma luta árdua da atual administração.

“O ano de 1961 foi o último em que a categoria da odontologia
apresentou sua última proposta em Brasília. Nós, da atual administração do SOESP, já apresentamos três grandes propostas. A primeira, que já está para ser votada na última comissão da Câmara dos
Deputados, é para a presença do cirurgião dentista na UTI dos hospitais. A segunda proposta, que também já está na última comissão
da Câmara, é sobre a odontologia do trabalho. E por fim, temos a
proposta de igualar o salário do cirurgião dentista com o de médico.
Isso é muito importante, pois chegamos ao valor de R$ 7000,00 por
um plantão de 20 horas”, explicou.
Mesmo com tantas conquistas, o presidente do SOESP, Dr. Pedro
Petrere, assegura que o ano de 2013 será de muitas batalhas.
“Já está nas mãos do governador Geraldo Alckmin nossa
proposta para a criação da carreira de odontolegista. Além disso,
já estamos trabalhando a idéia de uma colônia de férias, que seria
um hotel-fazenda, e também a criação de um lar da melhor idade”,
finalizou o Dr. Petrere.
Benefícios do SOESP
• aposentadoria com 25 anos de trabalho
• assistência jurídica gratuita
• direitos civis em caso de processos movidos por pacientes (em caso
de sentença desfavorável, o sindicato paga o valor referente à mesma, conforme valor estabelecido pelo seguro)
• cobertura de lucros cessantes (caso o profissional fique impossibilitado de trabalhar, o sindicato cobre os ganhos relativos do consultório
por um período de dois meses)
• assessoria contábil pelo valor de R$150,00 a cada três meses
• plano de saúde
• seguro de vida
• seguro de auto (sujeito à aprovação)
• jornal do sindicato
• Revista Paulista de Odontologia
• delegacias sindicais regionais em Araçatuba, Campinas e Bauru
• curso de reciclagem em estética gratuito para cirurgiões-dentistas
com mais de cinco anos de profissão
• palestras de aprimoramento profissional
• parceria com empresas de turismo (pacotes sujeito à aprovação
de contrato)
• assessoria sindical
• assessoria ao recém-formado na documentação necessária para
montagem do consultório

NOVAMENTE O CROSP INDUZ O PROFISSIONAL AO ERRO
Em mais uma atitude de má-fé e de atitude anti-sindical, o
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)
tenta induzir os cirurgiões-dentistas a cometer o erro de se
manifestarem contra a contribuição sindical.
Na edição de dezembro de seu jornal, o CROSP afirma que
o profissional pode questionar a contribuição no Juizado de
Pequenas Causas. Porém, o Juizado de Pequenas Causas, de

acordo com a Emenda Constitucional nº 45, já afirmou que a
competência para se julgar ações sobre representação sindical é
de exclusividade da Justiça do Trabalho.
Reafirmamos que, nas leis tributárias, o artigo 8º, da Constituição
Federal, e os artigos 578 a 610, da Consolidação das Leis do
Trabalho, conferem legitimidade às cobranças feitas pelo sindicato
aos cirurgiões-dentistas.

Anote na agenda

Sindicato em ação

Atualização profissional

Confira os principais
eventos da Odontologia

Saiba o que o SOESP
está fazendo por você

As inscrições para os cursos de
especialização estão abertas

ANUNCIE NO JORNAL

100 mil exemplares, encaminhados a
Cirurgiões-dentistas de todo o Brasil.

D O S I ND IC ATO

Envie um e-mail para SOESP (secretaria@soesp.
org.br) para conhecer os formatos e valores. Mais
informações pelo telefone (11) 3107-7567.
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EDITORIAL
Sempre que começamos um ano
novo, nós fazemos muitas promessas
para aquilo que precisamos mudar em
nossa vida pessoal e profissional.
Para nós do SOESP, o ano de 2013
será igual como foram os últimos cinco
anos de nossa vida: de intenso trabalho
para conquistarmos mais benefícios para
a classe odontológica.
Gostaria de destacar, neste primeiro
editorial de 2013, os benefícios que o
SOESP oferece aos seus associados.
Assistência jurídica gratuita; direitos
civis em caso de processo movidos por
pacientes; cobertura de lucros cessantes (caso o profissional fique
impossibilitado de trabalhar, o sindicato cobre os ganhos relativos
do consultório por um período de dois meses); assessoria contábil;
plano de saúde; seguro de vida; seguro de auto; jornal do sindicato;
Revista Paulista de Odontologia; delegacias sindicais regionais em
Araçatuba, Campinas e Bauru; curso de reciclagem em estética
gratuito para cirurgiões-dentistas com mais de cinco anos de profissão; palestras de aprimoramento profissional; parceria com empresas de turismo; assessoria sindical e assessoria ao recém-formado
na documentação necessária para montagem do consultório.
Mas sem dúvida, a maior conquista é a aposentadoria para
o cirurgião-dentista que atingir 25 anos de trabalho, em uma
caminhada que começou em 2008, e a vitória foi alcançada em
junho de 2010, quando nosso pedido de injunção no STF foi atendido pelo ministro Marco Aurélio Mello.
Para o ano de 2013, além das lutas para a presença do cirurgião-dentista na UTI dos hospitais e para a equiparação salarial entre médicos e cirurgiões-dentistas, estamos trabalhando para
oferecer mais conforto ao associado do SOESP.
Nossos projetos contemplam uma colônia de férias, em um
hotel-fazenda, e também a criação de um “lar da melhor idade”,
para abrigarmos os profissionais que estejam aposentados e que
passam por dificuldades financeiras.
Para finalizar, gostaria de mandar um forte abraço para todos
os profissionais e também para os estudantes da área odontológica.
Que Deus ilumine a nós e nossas famílias... Que Deus nos dê
saúde para continuarmos na jornada de nossas vidas.
Um grande abraço a todos e um 2013 de muito trabalho e
realizações.

Dr. Pedro Petrere
Presidente do Sindicado dos Odontologistas do Estado de São Paulo

PROGRAME-SE

Eventos SOESP 2013
1º Congresso Internacional de Odontologia do Trabalho do
SOESP e entrega da Medalha Mérito Tiradentes
De 19 a 21 de abril de 2013
Entrega da Medalha Dr. Luiz Cesar Pannain e da Medalha de
Honra ao Mérito Sindical
Dia 18 de outubro de 2013
V Encontro de Acadêmicos (EAS)
Dia 09 de Novembro de 2013

Calendário de Eventos 2013
CIOSP 2013 - Congresso Interdisciplinar da Assosiação Paulista
de Cirurgiões-Dentistas (APCD)
Local: Expo Center Norte - São Paulo – SP
Data: de 31/01/13 a 03/02/2013
Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular
e Dor Oroficial
I Congresso Brasileiro de Dor Orofacial
Local: São Paulo/ Hotel Maksoud Plaza
Data: 17 e 18 de maio de 2013

SOESP continua em sua luta para a
aprovação das PLs junto a Câmara Federal
O presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo,
Dr. Pedro Petrere, esteve em Brasília, nos dias 27 e 28 de novembro de 2012,
para continuar sua luta pela aprovação de dois Projetos de Lei que visam
melhorias para a classe.
O PL - 2776/2008, que estabelece a obrigatoriedade da presença de um
cirurgião-dentista nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).
O Dr. Petrere conversou com os deputados Ricardo Berzoini (PT-SP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e Osmar Serraglio (PMDBPR), relator da comissão. A visita foi de amplo sucesso, já que o deputado
Osmar Serraglio deu seu parecer pela constitucionalidade do projeto.
Já o PL – 422/2007, referente às consolidações da Leis da Odontologia
do Trabalho, também foi discutida pelo Dr. Petrere com o deputado Paes Landin (PTB-PI), que já sinalizou que o parecer será favorável ao projeto.

4º ENCONTRO DOS ACADÊMICOS – SUCESSO TOTAL

O Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo –
SOESP – realizou no dia 10 de novembro, em sua sede, no centro
de São Paulo, o 4º Encontro dos Acadêmicos (EAS).
O evento, com auditório lotado, contou com a presença de alunos das 45 faculdades de odontologia do Estado de São Paulo.
O encontro, realizado uma vez por ano, funciona como um
espaço para orientação, aprendizagem e troca de idéias para os

futuros profissionais da área.
A abertura se deu às 9h00, com as palavras do presidente do
SOESP, Dr. Pedro Petrere.
Em seguida, o Dr. José Roberto de Melo, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo, e o Dr. Francisco
Antônio Feijó, da Confederação Nacional dos Profissionais
Liberais (CNPL), falaram sobre a carreira de cirurgiões-dentistas e
o mercado de trabalho.
Na seqüência, o Dr. Pedro Petrere abordou os temas sobre a
presença de cirurgiões-dentistas na UTI dos hospitais, a
equiparação salarial entre médicos e cirurgiões-dentistas.
Após a pausa para o almoço, o professor Túlio Leônidas
ministrou uma aula de Ginástica Laboral. Também foram realizados sorteios de brindes para os acadêmicos.
Dessa maneira tivemos ainda as palestras da Dra. Heloísa
Borges, sobre marketing e planejamento para cirurgiões-dentistas;
Dra. Eliete Domingues, sobre odontologia do trabalho; e para terminar, a palestra do Dr. Cássio de Melo.
O 4º EAS teve o seu encerramento às 17h20, com happy hour
para todos os presentes.
Todos os custos do evento, bem como alimentação e transporte
dos alunos, foram pagos pelo SOESP.

edição nº 17 • Janeiro 2013

3

SINDICATO EM AÇÃO
Carta Aberta à Sociedade Brasileira, ao
Legislativo, Executivo, Judiciário,
Sindicatos, às Centrais Sindicais e à
Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Destaques da Odontologia são
homenageados com a Medalha
Pannain e Medalha Sindical

Ramificação da nefasta Ditadura Militar (1964-1985), o Conselho Regional de Odontologia - São Paulo (CROSP) processou há
alguns dias os diretores do Sindicato dos Odontologistas do Estado
de São Paulo (SOESP), numa clara ação antisindicalista e ditatorial
motivada por um espírito vingancista, devido ao processo instaurado na Justiça e movido pelo SOESP, em 2008, contra o CROSP,
devido as cobranças exorbitantes que este pretendia fazer quanto
ao valor da taxa de anuidade.

O Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo
(SOESP) realizou no dia 19 de outubro de 2012, na Câmara Municipal de São Paulo, a sessão solene de entrega do diploma e
medalha de honra ao mérito profissional Dr. Luiz César Pannain. O
prêmio Pannain trata-se da mais alta láurea científica da odontologia brasileira. Também foi entregue, na mesma sessão, a medalha
de Honra ao Mérito Sindical.
A medalha Pannain foi criada há 51 anos, pelo ex-diretor do
SOESP, Oswaldo Barberis, com objetivo de estimular e recompensar os trabalhos realizados pela classe odontológica, assim como
as inovações apresentadas pelos cirurgiões-dentistas, escolhidos
por profissionais de grande expressão nacional, selecionados pelas
principais entidades odontológicas do país.
O mérito da premiação é estritamente científico, fato que permite a premiação aos profissionais que se destacaram em suas especialidades e prestaram grandes serviços aos pacientes e à classe.
Já a Medalha Sindical condecora não apenas os cirurgiõesdentistas, mas também personalidades que de alguma maneira
contribuíram para o sindicalismo da odontologia.

Para relembrar, em 2008, o SOESP processou o CROSP,
porque este conselho estava cobrando anuidades muito acima do
estipulado pela lei, portanto ilegal. Naquele ano, o CROSP realizou uma assembleia, em sua sede, e decidiram à revelia aumentar
substancialmente o valor da anuidade para R$ 343,48, a serem
cobrados no ano de 2009. Após o SOESP entrar com um processo,
o Conselho foi obrigado judicialmente a reduzir esta taxa para
R$ 39,00 o valor legal e real que deveria ser cobrado, que em
2010 foi para R$ 68,98 também por ordem judicial.
A Constituição Federal, em seu Artigo 150, inciso 1º, exige que
qualquer aumento em tributos seja feito apenas pela lei. Em
outras palavras, apenas os representantes eleitos pelo poder do
povo podem fixar, baixar ou aumentar as taxas de conselhos como
o CROSP, por serem autarquias federais, e não eles ajustarem os
valores como bem entenderem, ou através de assembléias.
Como vemos ao aumentar substancialmente o valor de sua
anuidade, o CROSP infringe e desrespeita a Carta Magna brasileira, refeita em 1988 as duras custas do povo, que emanava por
democracia neste país. Este tipo de atitude só pode ser compreendido pelo fato do CROSP ser criado no nebuloso período militar
brasileiro, pelo então presidente Castelo Branco, para que este organismo perseguisse sindicatos e profissionais liberais, de modo a
amordaça-los, evitar que se reunissem e reivindicassem melhorias
qualitativas para suas respectivas categorias. Esta ação do CROSP
só se justifica por, talvez, ele ainda não ter se adequado às normas
do Estado de Direito.
Por este motivo, nos dirigimos à sociedade brasileira, ao Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário, aos Sindicatos, às Centrais Sindicais e à Organização Internacional do Trabalho (OIT), de modo a
angariamos forças necessárias para por fim a este único elemento
sobrevivente à Ditadura Militar, os Conselhos. Para tanto, com a
extinção destes organismos, propomos a criação de uma Comissão Mista, encabeçada por representantes de centrais sindicais,
sindicatos da profissão liberal e funcionários do Governo Federal,
para que em conjunto possam julgar e zelar pela ética e o exercício profissional, contudo, de um modo amplamente transparente, e
principalmente democrático, sem revanchismo, sem perseguições,
tampouco sobrepujar à Constituição Brasileira, que representa o
povo deste país.
Esta luta só será vencida com o seu estimado apoio. Junte-se a
nós, e vamos por um basta nestas regalias ditatoriais, para enfim,
termos um país justo para todos. Precisamos da mobilização de
todos para levar esta Carta à Presidenta Dilma Rousseff, através
do e-mail: gabinetepessoal@presidencia.gov.br - para que Vossa
Excelência tome conhecimento destas e outras atitudes arbitrárias
promovidas pelos conselhos.
Vamos dar um basta!
Nossos sinceros cumprimentos,
Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo – SOESP

Os premiados de 2012 foram:

Medalha de Honra ao Mérito Sindical
Deputado Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza

Diploma e medalha de honra ao mérito
profissional “Dr. Luiz César Pannain”
Cirurgia: Prof. Dr. Bruno König Júnior
Dentística: Prof. Jorge Komatsu
Endodontia: Profa. Dra. Maria Letícia Borges Britto de Lima Machado
Estomalogia: Prof. Dr. Cassius Carvalho Torres Pereira
Hipnose: Prof. Dr. Cícero Schmid
Implantodontia: Prof. Dr. Frederico Nigro
Matérias básicas: Profa. Dra. Maria Aparecida Borsatti
Odontologia Legal: Prof. Dr. Ricardo Henrique Alves da Silva
Odontologia do Trabalho: Prof. Dr. Eli Guimarães
Odont. para pac. com necessidades especiais: Profa. Dra. Mônica
Fernandes Gomes
Odontogeriatria: Prof. Dr. José Carlos Oleiniski
Odontopediatria: Prof. Dr. Paulo César Barbosa Rédua
Ortodontia: Prof. Dr. Gennaro Napolitano Neto
Ortopedia Func. dos Maxilares: Prof. Dr. Francisco José de Moraes
Macedo
Patologia bucal: Profa. Dra Eliete Neves Silva Guerra
Periodontia: Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli
Prótese: Prof. Dr. Humberto Massaru Sonoda
Prótese Buco-Maxilo-Facial: Profa. Dra. Cláudia Helena Lovato da Silva
Radiologia: Prof. Dr. Fernando Henrique Westphalen
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CURSOS SOESP

ESPAÇO DO ACADÊMICO

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

DIRETORIA DO CONSELHO DE ACADÊMICOS
Presidente: Luis Eduardo Santos Carobina – FMU/SP
Vice Presidente: Henrique Hadad – UNIFRANCA
1º. Secretária: Isabela Stugimski – UNIRP
2ª. Secretário: Caio Thiago Mendes – UNORP
3º. Secretaria: Leticia Yumi Koseki – USP/SP
Comunicação: Carlos Augusto de Souza Lima – UNIFEB
Comunicação: Tiago Alves de Almeida – UNIRP
Representantes do soesp nas Faculdades
UNIFEB – Caio César Casagrande Malpica e Carlos Augusto
de Souza Lima
UNORP – Caio Thiago Mendes e Gustavo Willian Silva Santos
UNIRP – Isabela Stunginski e Thiago Alves de Almeida
UNOESTE – Mateus Calderan P. Bicolho e Eduardo Fogarolli
UNIMAR – Silvia Regina Graf do Nascimento e Helio Rubens
Borges Jr.
PUC Campinas – Gisele Dias Carvalho e Eduardo Vieira Prestes
UNICSUL – Emily Keyt Manfrim e Ingrid Evelyim Manfrim
UNICID – Felippe Rigotti Macia e Eduardo Prada de Morais Pinto
FRANCA – Leticia Matanovich Garcia e Felipe Santos Ferreira
FMU – Luiz Eduardo Santos Carobina e Welio Madeira de Oliveira
MANDIC – Mariana Rodrigues Mazzolani e Mariana de Faria
Teixeira Bueno
UNICAMP Piracicaba – Paulo Roberto Neves
UNICASTELO - José Carlos Moreira de Jesus
UNESP ARAÇATUBA – Thais Fernandes Pimenta e Vinicius Escorsio Silva
USP – Leticia Yumi Kosek e Marcelo Moreira de Jesus
UNESP ARARAQUARA – Leticia Kitagawa
UNIP – Paula Rodrigues Pires e Carolina Algayer Atmanspacher
UNIB – Welio Madeira de Oliveira
UNIP CAMPINAS - Marisa Oliveira dos Reis
UNINOVE – Patricia Candido Rodrigues
FAPI – Michelle Sene de Paula
METODISTA SÃO BERNARDO – Ana Paula Affonso e Bruna
Accioli de Souza
UNIBAN – Marcia Maria de Melo Rodrigues
UNISA – Artur Mundim Pena Filho
UMC – Tales Teixeira Vilhena Lopes e Ivan Junho Bolivio
UBC – Gisele Lopes da Silva Figueiredo e Lidia Aparecida da
Silveira
UNG – Lidia Maria Santos de Jesus e Morgana Rian Pereira Dias
USP BAURU – Wellington Hideaki Yanaguizawa e Caio Noronha Fernandes
UNICASTELO FERNANDOPOLIS – Camila Clara de Souza
UNIMEP LINS – Viviane de Souza Bernandes
USP RIBEIRÃO PRETO – Rodrigo Vicente Gonçalves
UNISANTA – Mohamed Yassin Mourabec e Pedro Salles de
Jesus Piaia
UNESP SÃO JOSE DOS CAMPOS – Rafael Lodi e Talita
Noronha Lapadula
UNITAU – Debora Cristina Dantas e Thiago Dixon
UNIARA – Thaiz Zatta da Silva
UNIARARAS – Fernanda Dias
USC BAURU – Régis Alexandre da Cunha Melo.

EXPEDIENTE

Orgão Oficial do
Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São Paulo
Rua Humaitá, 349 - sobreloja
CEP: 01321-010
Telefone: 11 3107 7567
www.soesp.org.br
soesp@soesp.org.br

Diretoria do Novo SOESP - Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo

Presidente: Dr. Pedro Petrere
Vice-Presidente: Dr. Fábio Bellucci
Diretor Sindical: Dr. Gennaro Napolitano Neto
Secretária Geral: Dra. Rosana Aby Azar
Tesoureiro Geral: Dr. Dirceu Vieira
Diretor de Patrimônio: Dr. Eduardo Vila
Redação: equipe do SOESP
Diagramação: Daniela Lima
Impressão: Formato Editorial
Tiragem: 100.000 exemplares

Implantodontia
Coordenador: Prof. Frederico Nigro
Início: 11 de março de 2013
Dia e horário: Segundas-feiras (quinzenais),
das 8h00 às 18h00
Valor: 4 parcelas de R$ 400,00
Ortodontia Preventiva,
Interceptativa e Corretiva
Coordenador: Prof. Dr. Ewaldo Luiz de Andrade, Especialista em Ortodonia, Mestre e
doutor pela FOUSP
Início: 07 de março de 2013
Dia e horário: Quintas–feiras, das 14h00 às 18h00
Carga horária: 320 horas em 80 aulas
Valor: 17 parcelas de R$ 400,00

Gerencie seu consultório
segundo as normas da
Vigilância Sanitária
Coordenadoras: Profa. Angela Maria Aly
Cecílio e Profa Yara Yatiyo Yassuda
Início: 13 de abril de 2013
Dia e horário: Sábados, das 9h00 às 18h00
Valor: R$ 240,00

Auditoria em Odontologia Palestra Informativa (Gratuito)
Coordenadores: Prof. Elias Cecílio Neto e
Equipe “Prof. Lauro Célio Gosuen” Professores convidados: Profa. Vera Maria Di
Giovani Simi – Vigilância sanitária e Profa
Angela Maria Aly Cecílio – Biossegurança
em Odontologia.
Início: 21 de fevereiro de 2013
Endodontia
Coordenador: Prof. Weber Bueno de Andrade Dia e horário: quinta-feira às 19h30
Início: 05 de março de 2013
Dia e horário: Terças-feiras, das 14:00h às 18h00 Auditoria em Odontologia Carga horária: 72 horas
Palestra Informativa (Gratuito)
Valor: 4 parcelas de R$ 300,00
Coordenadores: Prof. Elias Cecílio Neto
e Equipe “Prof. Lauro Célio Gosuen”
Recuperação da Dimenção Vertical Professores convidados: Prof.as Angecom Placa Adesiva Estética (Gratuito) la Maria Aly Cecílio e Yara Yatyio YasCoordenador: Prof. Dirceu Vieira e equipe
suda– Biossegurança em Odontologia.
Dias e horários: Terças-feiras
Início: 22 de março de 2013
26 de Março de 2013 ás 20h00
Dia e horário: Sextas-feiras (quinze30 de Abril de 2013 ás 20h00
nais), das 19h00 às 22h00
28 de Maio de 2003 ás 20h00
Valor: 2 parcelas de R$ 490,00 ou R$
25 de Julho de 2013 ás 20h00
900,00 à vista

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Especialização em Implantodontia
Coordenador: Prof. Frederico Nigro
Início: 04 de março de 2013
Dias e horários: Segundas-feiras, Terças-feiras, Quartas-feiras, 8h00 às 18h00 (Mensal)
Duração: 24 meses
Valor: 24 parcelas de R$ 1.500,00

Início: 11 de março de 2013
Dias e horários: Sextas-feiras (quinzenal)
Valor: 18 parcelas de R$ 450,00

Especialização em
Odontologia Estética
Coordenador: Prof Dirceu Vieira, Prof
Danielle Monsores Vieira e Equipe
Especialização em Periodontia
Dias e horários: Terças-feiras (semanais)
Coordenadora: Profa. Luciana Ávila Maltag- 12 meses das 08h às 18h
liati
Valor: 12 parcelas de R$ 700,00
Início: 22 de março de 2013
Dia e horário: Sextas-feiras e Sábados (men- Especialização em Dentística
sal), das 8h00 às 18h00
Coordenador: Prof Dirceu Vieira, Prof
Valor: 24 parcelas de R$ 950,00
Danielle Monsores Vieira e Equipe
Dias e horários: Terças-feiras, (semanais)
Especialização em Prótese
24 meses das 14h às 22h
Dentária
Valor: 24 parcelas de R$ 600,00
Coordenador: Prof. Humberto Massaru Sonoda
Especialização em Ortodontia
Início: 4 de março de 2013
(reconhecido Pelo MEC)
Dias e horários: Segundas, terças e quartas- Coordenadora: Prof Rosna Canteras
feiras - 14h às 18h (mensal)
DI Matteo
Valor: 24 parcelas de R$ 1.300,00
Enfoque: Ortodontia Reabilitadora estabilizadora Oclusal para todas as idades
Especialização em Odontologia
principalmente adultos.
do Trabalho
Dias e horários: quintas-feirase sextasCoordenador: Profa. Eliete Dominguez
feiras (semanais) das 09h às 19h
Lopez Camanho
Valor: 36 parcelas de R$ 1.300,00
Natureza do curso: Teórico
INSCREVA-SE PELO TELEFONE (11) 3107-7567 OU PELO E-MAIL CAPE@SOESP.ORG.BR

Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo
Rua Humaitá, 349 – sobreloja – São Paulo Tel.: (11) 3107-7567 / Fax: (11) 3106-9364 soesp@soesp.org.br
www.facebook.com/soespodonto - twitter: @soespodonto

Delegacia Sindical Regional de Araçatuba
Rua Duque de Caxias, 485 - sala 04 Centro
Tel.: (18) 3608-6337
aracatuba@soesp.org.br

Delegacia Sindical Regional de Bauru
Rua Sete de Setembro 10-26 - sala 2 Centro
Tel.: (14) 3214-4861
bauru@soesp.org.br

Delegacia Sindical Regional de Campinas
Rua Visconde do Rio Branco, 301 – cj.102 – Ed. Liberdade - Centro.
Tel.: (19) 3231-1367
campinas@soesp.org.br

