
Convidamos você, nosso associado, 
a participar de mais esta ação 
desenvolvida pela SOESP, que vai 
acontecer durante a Semana da Saúde 
da Boca de São Paulo, com início no dia 
19 de outubro e término no dia 25 do 
mesmo mês, data em que é celebrado o 
Dia do Cirurgião-Dentista.
O objetivo desta campanha é promover, 
durante estes sete dias, uma grande 
mobilização dos profissionais de 
nossa categoria para disponibilizar, 
gratuitamente, consultas odontológicas 
e pequenos procedimentos de 
emergência à população. 
Muitas pessoas não procuram um 
Cirurgião-Dentista com receio de que 
sejam necessários altos investimentos. 
Esta é uma excelente oportunidade 
para que você possa provar o contrário 
e, desta forma, captar novos pacientes.     
Ao participar da campanha e realizar 
o orçamento gratuito, há uma grande 
possibilidade de mostrar aos pacientes 

que nem sempre os custos do tratamento 
são grandes e que os cuidados com a 
saúde bucal são de extrema importância. 
Portanto, enquanto o cidadão terá uma 
excelente possibilidade de desfrutar do 
tratamento odontológico, você poderá 
mostrar seu trabalho e conquistar novos 
clientes, de forma que todos saiam 
ganhando.
Os interessados deverão fazer a 
inscrição no site do SOESP ou nos 
encaminhar o nome e endereço para o 
Email: servicos@soesp.org.br, os dados 
dos participantes serão divulgados no 
site do SOESP. Haverá também uma 
massiva divulgação desta ação junto 
à imprensa e à sociedade, por meio de 
releases. Além disso, disponibilizaremos 
todas as informações em nosso site e em 
nossas redes sociais, a fim de promover 
e aumentar a visibilidade de nossa 
campanha. Inscreva-se agora mesmo e 
participe.

SOESP promove campanha para a Semana da Saúde da Boca

Semana da Saúde da Boca
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EDITORIAL

Caros colegas,

Com muito orgulho, quero parabenizar 
a todos pela conquista da equiparação
salarial em diversas regiões de nosso estado.
Em segundo lugar, com entusiasmo, anun-
cio que nossa luta continuará para es-
tender esta vitória a todos os municípios.
Cabe também, salientar que lutamos 
em prol de todos os cirurgiões-dentistas 
do estado de São Paulo, que atuam tan-
to na esfera pública quanto na privada.
Durante todo o ano, estarei em conta-
to com autoridades políticas, e tam-
bém com colegas da categoria, buscan-
do, incessantemente, a maior união de 
nossa classe, por meio da criação de 
comissões, para que assim possamos lu-
tar com mais força por nossos objetivos.
No mês de junho, também divulgaremos em 
nosso site e em nossas redes sociais, mais 
informações sobre nosso projeto para a  Se-
mana da Saúde da Boca, tema da matéria 
de capa desta edição de nosso jornal.

Juntos, somos mais fortes

Dr. Pedro Petrere  
C.D. Presidente do SOESP

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2014
Motivo de orgulho o respeito e confiança 
que os odontologistas do Estado de São 
Paulo nos conferem. 
Mesmo com especulações inverídicas 
induzindo a categoria a se incluir em 
aventuras jurídicas, felizmente o número 
de odontologistas que acataram a 
orientação absurda da Associação 
Paulista	de	Cirurgiões	Dentistas	–	APCD	

é infimo e insignificante, pois inferior 
a	 80	 (oitenta)	 odontologistas	 de	 uma	
base	 com	mais	 de	 70.000	 (setenta	mil)	
cirurgiões dentistas, perfazendo o total 
de	apenas	0,1%	da	base	representativa	
do SOESP, motivo este que aproveitamos 
o ensejo e agradecemos a confiança 
dispensada.
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CIRURGIÕES – DENTISTAS NAS UTIs     

 6º  ENCONTRO DE ACADÊMICOS ACONTECE 
EM NOVEMBRO

O 6ª Encontro de Acadêmicos já tem data definida 
para acontecer: 08 de novembro. O evento vem to-
mando grandes proporções e reúne estudantes de 
odontologia de todas as faculdades do estado de São 
Paulo. Além de premiações, os alunos ainda podem 
participar de palestras gratuitas. Em breve, dis-
ponibilizaremos mais informações em nosso site. 

O projeto de Lei que torna obrigatória a presença 
de Cirurgiões Dentistas nas Unidades de Terapia 
Intensiva dos hospitais, aguarda a votação final do 
senado.

 2° CIOT – SOESP ACONTECE EM 2015

O 2º CIOT – Congresso Internacional de Odontolo-
gia do Trabalho acontecerá entre os dias 18 e 21 de 
abril de 2015. O encontro tem como finalidade fo-
mentar as discussões sobre a inserção da Odontolo-
gia do Trabalho nas empresas e organizações, dada 
a importância da saúde do trabalhador, inclusive a 
bucal. Esta é mais uma ação que o SOESP promove, 
buscando a valorização de nossos colegas.

Anualmente, desde 1960, é realizada a entrega da 
Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Profis-
sional “Dr. Luiz César Pannain” aos profissionais 
que se destacaram nas especialidades existentes na 
Odontologia durante o ano anterior. A cerimônia 
conta com a presença de diversas autoridades 
políticas, além de grandes profissionais da  cate-
goria. Os agraciados, que serão conhecidos no dia 
17 de outubro, são indicados por entidades espe-
cializadas, pela Universidade de São Paulo e pelas 
entidades maiores que comandam a Odontologia 
em termos nacionais. 

DESTAQUES DO ANO SERÃO PREMIADOS 
COM A MEDALHA PANNAIN EM 17/10/2014   

O SOESP conseguiu anistia para os últimos 5 
anos e disponibiliza pagamento sem juros e sem 
correções monetárias para os colegas associados 
do SOESP que querem regularizar seus débitos 
referentes ao imposto sindical.

Ao estar em dia com o Sindicato, você poderá 
usufruir de tudo que o SOESP oferece, de forma 
exclusiva, como a aposentadoria após 25 anos de 
trabalho, lucros cessantes, Advogados gratuitos e 
outros benefícios. 

Portanto, não perca tempo e aproveite esta grande 
oportunidade. Regularize agora mesmo seu débi-
to junto ao SOESP e aproveite tudo que temos a 
oferecer para você.

   COMUNICADO IMPORTANTE
ANISTIA

ALUGA-SE
Sala de Cirurgia

O SOESP possui uma Sala de Cirurgia para alugar 
para os não associados o valor é de R$150.00  a hora 
e para os associados o valor é de R$100,00 a hora.
Para alugar agende com o SOESP o uso da mesma.
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O Sindicato dos Odontologistas do Estado de São 
Paulo – SOESP – está promovendo o Projeto Gen-
te Prudente, coordenado e desenvolvido pelo Prof. 
Dr. Dirceu Vieira que é voltado à população que 
se encontra em situação de vulnerabilidade social 
e que, assim, não dispõe de recursos para realizar 
tratamento odontológico. 

O objetivo é recrutar profissionais que tenham in-
teresse em participar desta nobre ação social e pro-
porcionar tratamento, nas diversas especialidades 
odontológicas, a estes pacientes.

Como participar:
Pacientes: No dia 12 de agosto, às 19h, os interes-
sados devem comparecer à sede do SOESP, situ-
ado à Rua Humaitá, 349 – 1ª sobreloja, no bairro

SOESP LANÇA PROJETO SOCIAL

Projeto Gente Prudente prevê tratamento odontológico gratuito. 

Social

da Bela Vista, em São Paulo, munidos de seus 
documentos pessoais, onde serão submetidos a 
um processo de triagem. Os pacientes que se en-
quadrarem serão cadastrados e enviados para 
realizar o tratamento em consultórios de profis-
sionais que fiquem próximos à sua residência ou 
trabalho. Há ainda a possibilidade de realizar o 
tratamento na clínica.

Cirurgiões Dentistas: Os profissionais que quise-
rem aderir à campanha devem entrar em contato 
com o SOESP, por meio do telefone (11) 3107-
7567, e realizar o cadastro.

O SOESP convoca todos nossos colegas Cirur-
giões-Dentistas a fazerem parte do “Projeto Gente 
Prudente” e ajudar quem mais precisa.  Participe!

O Sindicato dos Odontologistas do Estado de São 
Paulo – SOESP – segue com a campanha que busca 
a equiparação salarial de Cirurgiões Dentistas com 
Médicos. Para isso, nosso presidente, Dr. Pedro 
Petrere e Diretores, tem se reunido com diversos 
profissionais da classe e com autoridades políti-
cas de diversas regiões do estado de São Paulo.
Não para de aumentar a lista de 
municípios que já formaram as comissões, en-
tre eles estão: Campinas, Limeira, Paulínia, 
Monte Mor, Cosmópolis, Nova Odessa, 
Sumaré, Corumbataí, Capivari, Bauru, Tietê, 
Rio Claro, Araraquara e muitos outros. Sen-
do que já foi conquistada a Equiparação em
algumas cidades recentementes como: Valinhos, 
Americana, Araçatuba, Ubatuba e Ilhabela. A 
idéia é formar comissões representativas em todos 
os municípios do estado para fortalecer a união da 
categoria e consequentemente,  ganhar força  na  
luta pela equiparação salarial, na participação nos
 Conselhos Municipais de Saúde e manter a constan-
te valorização dos Cirurgiões Dentistas do estado.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

SOESP promove uma série de encontros em prol da equiparação salarial.

Sindical

O SOESP convoca a todos para aderirem a esta 
causa, criando  as comissões em seus    municípios
e nos informando para que possamos torná-las 
oficiais. Junte-se a nós!

Prefeito de Araraquara - Marcelo Barbieri e Dr. Pedro Petrere
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Visita do Deputado Mario Feitoza ao SOESP

O Deputado Mario Feitoza Presidente da comissão 
de Finanças e Tributação, visitou o Soesp no dia 
12 de Maio de 2014 e prometeu empenho para 
aprovar a P.L. 3734/2008 que trata da equiparação 
salarial entre Cirurgiões Dentistas e os Médicos.



Edição n° 20 • Junho de 2014

Delegacia Sindical Regional de Araçatuba
Rua Duque de Caxias, 485 - sala 04 Centro

Tel.: (18) 3608-6337
aracatuba@soesp.og.br

Delegacia Sindical Regional de Bauru
Rua Sete de Setembro,  10-26 - sala 02 Centro

Tel.: (14) 3214-4861
bauru@soesp.og.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 

soesp@soesp.org.br

Comemoração de 40 anos do curso de 
Odontologia da UNIMAR

Espaço do  Acadêmico

4

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO:
 Curso de Implantodontia
Coordenador: Prof. Dr. Flávio de Ávila Kfouri.
Início: 13 de Agosto de 2014.
Horário: Quarta e quinta-feira, das 08h às 18h 
e sexta-feira, das 8 às 12h, na primeira semana 
do mês. Duração: 27 meses.
Valor:  27 parcelas de R$ 1000,00 .

Curso de Ortodontia
Coordenadores: Prof. Dr. Zeferino 
Yutaca Miyamura 
Equipe:  Profa. Karen Saito Hayashi, Prof. 
Paulo Roberto caropreso
Início: 11 de Agosto de  2014 
Horário: Às segundas-feiras das 8h00 às 
12h00. Duração: 12 meses
Valor: 10 parcelas de R$ 350,00
Colegas Recém formados tem 20% de 
desconto

Curso de Aperfeiçoamento/ Iniciação em 
Implantodontia- Cirúrgico e Protético 
Implantes H.E e Cone Morse
Coordenador: Prof. Dr. Frederico Nigro, 
Equipe: Dr. Renato Tiosso e assistentes
Início: 18 de Agosto de 2014
Horário: Às segundas-feiras das 8h00 às 
18h00.  Duração: 8 meses com periodicidade 
quinzenal
Valor: 8 parcelas de R$ 650,00  

cURSoS SoeSP
2° Semestre 2014

INSCREVA-SE PELO TELEFONE: 
(11) 3107-7567

OU PELO E-MAIL:  
cape@soesp.org.br 

Este ano o curso de odontologia da UNIMAR – Universidade de Marília 
completará 40 anos e comemorará tal data durante a XIV Semana 
Odontológica com a presença de convidados ilustres, no período de 
27 à 31 de outubro de 2014. Com isso, é considerado um curso tradi-             
cional, com professores titulados em áreas que ministram as aulas. 
Uma grande parcela destes docentes foi formada na casa .
Hoje o curso conta com 80 vagas anuais, com laboratórios de ponta e 
clínica odontológica moderna que dá suporte aos alunos desde o 2º 
ano até o término do curso e, para o próximo ano o curso contará com 
mais clínicas novas.
Acreditamos que a carreira odontológica está se tornando cada vez 
mais promissora com algumas especialidades novas como Odontologia 
na UTI e Hipnose na Odontologia.

Silvia Regina Graf - Representante do SOESP

Delegacia Sindical Regional de Campinas
Rua Visc. do Rio Branco, 301 - Cj. 102 - 

Ed. Liberdade - Centro - Tel.: (19) 3231-1367
campinas@soesp.com.br

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:

Curso de Cirurgia Parendodôntica
Coordenadora: Profª. Maria Eunice Davidian 
e Prof. Guilherme Noriaki Itikawa
Início: 7 de agosto de 2014.
Horário: Às quintas-feiras, das 08h às 20h, 
quinzenalmente. Duração: 8 meses.
Valor: 8 parcelas de R$ 800,00  

Curso de Auditoria
Coordenadores: Profa. Drª. Cristiane de 
Cássia Gomes de Freitas Oriani e Prof. Dr. 
Marco Aurélio Fernandes dos Santos
Início: 8 de agosto de 2014.
Horário: Às sextas-feiras, das 18h às 22h, 
quinzenalmente. Duração: 4 mesês.
Valor: 3 parcelas de R$400,00

Curso Avançado de Ortodontia
Coordenadores: Prof. Dr. Mario Cappellette 
e Profª  Drª  Luciana Cappellette Fernandes
Início: 6 de agosto de 2014.
Horário: Às quartas-feiras, das 15h às 20h, 
quinzenalmente. Duração: 12 meses.
Valor: 12 parcelas de R$ 280,00.

Curso de Planejamento em Ortodontia 
Coordenadores: Prof. Dr. Mario Cappellette e 
Profª  Drª  Luciana Cappellette Fernandes
Início: 27 de agosto de 2014.
Horário: Às quartas-feiras, das 15h às 19h, 
uma vez por mês. Duração: 10 meses.
Valor: 10 parcelas de R$ 200,00.

Curso de Ortodontia Avançada 2
Coordenadores: Prof. Dr. Mario 
Cappellette e Profª  Drª  Luciana 
Cappellette Fernandes
Início: 13 de agosto de 2014.
Horário: Às quartas-feiras, das 15h às 
20h, uma vez por mês. Duração: 10 
meses.
Valor: 10 parcelas de R$ 200,00.

Curso de Endodontia
Coordenadores: Profa. Maria Eunice 
Davidian e Prof. Guilherme Noriaki Itikawa
Início: 5 de agosto de 2014.
Horário: Às terças-feiras, das 18h às 22h, 
semanalmente. Duração: 5 meses.
Valor: 5 parcelas de R$ 400,00

Curso de Ortodontia 
Coordenadores: Prof. Durval Zambom Junior 
e Prof. Osório Luz e Silva
Início: 8 de Agosto de 2014
Horário: As sextas - Feiras, das 08h as   12h.
Duração 2 anos.
Valor: 24 parcelas de R$ 350,00.

Curso básico de DTM e Dor orofacial
Coordenadores: Profa. Dra. Rosana Canteras 
Di Matteo e equipe
Início: 06 de agosto de 2014
Horário: Terça-Feira (da segunda semana de 
cada mês) das 9h às  20h. Duração: 6 meses
Valor: 6 parcelas de R$ 480,00.

Curso de Diagnóstico e Planejamento em 
Ortodontia 
Coordenadores: Profa. Dra. Rosana Canteras 
Di Matteo e equipe
Início: 08 de agosto de 2014.
Horário: Quinta-feira  (da segunda semana 
do mes) das 09h às 20h, Duração: 06 meses.
Valor: 6 parcelas de R$ 480,00

Semana Acadêmica - UNIRP
Informamos que a semana acadêmica odontológica da faculdade 
UNIRP de São José do Rio Preto acontecerá no dia 13 de outubro de 
2014 a 16 de outubro de 2014.

Isabela Stuginski - Representante do SOESP

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 
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Presidente: Dr. Pedro Petrere
Vice-Presidente: Dra. Luciana Avila Maltagliati

Secretária Geral: Dra. Denise Gonçalves Borges
Tesoureiro Geral: Dirceu Vieira 

Diretor Sindical: Dr. Gennaro Napolitano Neto
Diretor de Patrimônio: Rubens Caliani

Redação e Diagramação: Equipe SOESP

 Curso de Odontologia Legal
Coordenadores: Profa. Drª. Cristiane de 
Cássia Gomes de Freitas Oriani e Prof. Dr. 
Marco Aurélio Fernandes dos Santos
Início: 08 de Agosto de 2014.
Horário: às Sextas-feiras, das 08h às 18h, 
Semanal. Duração: 18 meses.
Valor:  18 parcelas de R$ 900,00 .

30ª Semana Odontológica do Centro 
Universitário de Barretos
A 30ª semana odontológica do centro universitario de Barretos
ocorrerá de 20 a 24 de outubro de 2014 , com Palestras, Hands On e 
Mini-cursos.

Carlos Augusto S. Lima - Representante do SOESP

Presidente: Isabela Mathias Stunginski - UNIRP
Vice Presidente: Leticia Matonovich Garcia - UNIFRAN
1° Secretário: Silvia Regina Graf do Nascimento - UNIMAR
2° Secretário: Matheus Calderan Pires Bicolho - UNOESTE
3° Secretário: Leticia Yumi Koseki – USP/SP
Comunicação: Carlos Augusto de Souza Lima – UNIFEB
Comunicação: Alexandra Moreto - UNIRP

Estão convocados diretores do conselho de acadêmicos para reunião 
preparatória do 6° Encontro de Acadêmicos (EAS) a realizar se no dia 
07 de Junho de 2014 às 10h, na sede do SOESP/ SP

Diretores do conselho de acadêmicos 

 Curso de  Odontologia  do Trabalho
Coordenadores: Profa. Dra. Eliete 
Dominguez Lopez Camanho
Início: 15 de Setembro de 2014.
Horário: Quinzenal, Segundas-feiras e 
algumas terças-feiras, das 08h às 17h , 
Semanal. Duração: 18 meses.
Valor:  18 parcelas de R$ 550,00 .


