
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA JUIZ DE FORA

Nº 38

PLANO DE SAÚDECONFRATERNIZAÇÃO FIQUE POR DENTRO

ABO/JF FIRMA PARCERIA

COM UNIMED

VEJA FOTOS DO 
DIA DO DENTISTA

CONHEÇA OS NOVOS 
CURSOS DA ABO/JF

PÁG. 02 PÁG. 04PÁG. 03

ABO/JF comemora Dia do Dentista 
com encontro regional

A Associação Brasileira 
de Odontologia de Juiz 
de Fora (ABO/JF) pro-

moveu nos dias 26 e 27 de 
outubro seu maior evento do 
ano, comemorando o Dia do 
Dentista, que aconteceu no 
dia 25 do mesmo mês. A ação 
foi realizada em conjunto 
com o Conselho Regional de 
Odontologia de Minas Gerais 
(CRO/MG), e foi aberta para 
todos os profi ssionais e es-
tudantes de Odontologia de 
Juiz de Fora e região. 

Os participantes puderam 
acompanhar uma série de 
palestras ao longo dos dois 
dias de evento, além da tra-
dicional festa de comemo-
ração. Começando logo pela 
manhã, às 8h, Dr. Emerson 
Soares Furtado falou sobre 
“Tratamentos Estéticos com 
resinas compostas em den-
tes anteriores”. Em seguida, 
veio a palestra “Como alcan-
çar o sucesso em Odontolo-
gia Adesiva”, com Dr. Arthur 
Chaves Simões. Concluindo o 
primeiro dia, Dr. Edson Cha-
ves Junior fez uma palestra 
durante o período da tarde 
com o seguinte tema: “As 
novidades da Odontologia 

Estética podem prejudicar a 
harmonia oclusal?”

Para fechar a sexta-feira 
de celebração, os participan-
tes aproveitaram um belo 
coquetel com música ao vivo, 
marcando mais um ano de 
sucesso para os profi ssionais 
e para a ABO/JF.

O presidente da Associa-
ção, Dr. Otávio Fartes, quis 
trazer algo especial para o 
público e incluir até a co-
munidade local. “Desta vez, 

buscamos marcar a data com 
algo diferente.  Anteriormen-
te, a associação costumava 
fazer uma única festa para 
os associados, mas acredito 
que como representantes da 
Odontologia em Juiz de Fora, 
devemos usar a oportunida-
de não só para festejar, mas 
também retribuir a comuni-
dade que nos recebe e nos-
sos profi ssionais”.

Os benefícios para a co-
letividade sobre os quais Dr. 

Otávio fala vieram em segui-
da. O evento foi dividido em 
duas atividades: uma pales-
tra com Dr. Marcos Barcelei-
rosobre “Reabilitação esté-
tica anterior com laminados 
cerâmicos” e uma manhã 
inteira de atividades para 
as crianças do bairro Vitori-
no Braga com a Ação Social 
“ABO e CRO e a Saúde Bucal 
da Família”, que levou mui-
tas brincadeiras e atividades 
educativas para as crianças.
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Sede da ABO recebe associados
para confraternização

Dia 12 de Outubro foi Dia 
das Crianças e a ABO/JF 
não esqueceu da data. 

Fechando as celebrações do 
Dia do Dentista, a associação 
foi palco de uma manhã de 
festa para os pequenos mo-
radores do bairro Vitorino 
Braga, onde fi ca a sede da 
ABO.

Enquanto o salão de con-

venções recebia o último pa-
lestrante, o estacionamento 
da ABO/JF estava recheado 
de atrações, brincadeiras e 
muita informação para pais 
e crianças. A entrada era 
gratuita e foram distribuídos 
kits de higiene bucal para as 
crianças, que também apren-
deram a maneira correta de 
escovar os dentes e usar o 
fi o dental. Elas fi zeram uma 
visita guiada ao Museu da 
Odontologia, que fi ca na ABO.

Para alegrar as crianças, 
havia pipoca, algodão doce, 
pula-pula e muitas brinca-
deiras. Outro ponto alto foi a 
presença do Capitão Améri-
ca, uma atração do Hospital 

do Câncer de Barretos, 
que estava presente no 
evento para mostrar a 
importância do traba-
lho da instituição.  Os 
presentes puderam 
comprar agendas e ou-
tros brindes do hospital, que 
direciona 100% da verba ar-
recadada para sua manuten-
ção.

No total, mais de 150 
crianças divertiram-se em 
uma manhã repleta de atra-
ções, onde até o sol apareceu 
depois de incessantes dias 
de chuva que antecederam a 
data. A vice-presidente e di-
retora social da ABO/JF, Dra. 
Juliana Santos, levou a fi lha 

e juntas aproveitaram tudo 
que o evento tinha a ofere-
cer. “Tivemos muito trabalho 
para organizar tudo, e no fi m 
até o tempo deu uma ajudi-
nha. Vieram muitas crianças 
e, com a organização desse 
ano, conseguimos que todas 
pudessem aproveitar todas 
as brincadeiras, além, é claro, 
da pipoca e do algodão doce. 
Foi um grande sucesso!”

Ação Social da ABO/JF leva alegria e 
informação no mês das crianças
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Sebastião de Andrade Freitas 1962
Jair Nunes Valle 1963

Irineu Costa Lomar 1964
Augusto da Silva 1965 / 1966

Antonio Teixeira C. Neto 1967 / 1968
Obed Tavares André 1969

Geraldo Halfeld 1970 / 1971
Thiers Gaius Cerutti 1972 / 1973

José Souza 1974 / 1975

Marcos Augusto L. Abreu 1976 / 1977
Roberto Kamil 1978 / 1979

Ulysses Ribeiro Ormundo 1980 / 1981
Odair Delgado Messias 1982 / 1985

Mauro Cruz 1997 / 1999
Edson Stecca 1991 / 1996 – 2000 / 2002 – 2003 / 2005

Luiz Carlos Torres Martins 1986 / 1990 – 2006 / 2008 – 2009 / 2011
Sérgio Casarim 2012/2014 – 2015/2017

Otávio Fartes 2018/2020

Expediente:

Informativo da Associação Brasileira de
 Odontologia (ABO/JF) Regional Juiz de Fora

Produção, diagramação e redação: Mais Comunicação 

Presidente / Ano Presidente / Ano

Sempre preocupada com o 
bem-estar de seus associa-
dos, a ABO/JF fi rmou mais 

uma grande parceria. Desta vez, 
com a Unimed-JF. Os benefícios são 
inúmeros, entre eles, grande núme-
ro de médicos das mais diversas 
especialidades, clínicas, laborató-
rios, atendimento ambulatorial e 
hospitalar (de acordo com a moda-
lidade contratada). E o melhor, com 
preços diferenciados.

O desconto não é o mesmo 
para todas as faixas etárias, mas 
em média, gira em torno de 30%. 
Podem ser inseridos, o profi ssional 

da área, marido/mulher e fi lhos 
com menos de 24 anos, que este-
jam cursando nível superior. Caso 
o associado já possua outro plano, 
o ideal é que procure a loja da Uni-
ben – empresa responsável pela 
intermediação –, para se informar 
sobre tempo de carência ou a redu-
ção do mesmo, conhecer as diver-
sas opções e fazer uma simulação 
de valores. Se ainda não possui, o 
momento é ideal para aderir a um, 
pagando bem menos. 
*A Uniben fi ca na Rua Braz Ber-
nardino, 192, Centro – O telefone é: 
(32) 3216-9082.

ABO/JF fi rma parceria com Unimed
Planos com até 30%  de desconto garantem

a sua  saúde e a de seu bolso

Ana Carla Campos
Odontologia e Música – Paixões que se tornaram carreiras de sucesso

Conciliar duas car-
reiras não é tarefa 
fácil. E quando as 

duas exigem alto grau 
de estudos e dedica-
ção? Ana Carla Campos 
se desdobra entre o 
consultório de Odonto-
logia, as aulas do mes-
trado e os palcos. Sim! 
Ela é instrumentista, 
cantora e compositora, 
com 17 canções auto-
rais.

Começou aos nove 
anos, em uma ofi cina 
de violão na igreja do 
bairro e não parou mais. 

Flauta doce, prato, sur-
do, escaleta e saxofone 
estão entre os diversos 
instrumentos tocados. 
Participou da Banda 
Marcial do Colégio Ti-
radentes da Orquestra 
Sinfônica Mário Vieira 
e se profi ssionalizou no 
Conservatório Estadual 
de Música Aidée França 
Americano. Na Univer-
sidade Federal de Juiz 
de Fora, se formou em 
Odontologia em 2014.

 Mais do que uma 
paixão, o ofício con-
tribui para o dia a dia 

de Ana Carla. “A mú-
sica ajudou muito na 
Odontologia porque eu 
era uma criança muito 
tímida. Com o conta-
to com o público nos 
shows, tive que desen-
volver uma maior ha-
bilidade de comunica-
ção”, conta. “Um grande 
diferencial do dentista 
é conseguir passar a in-
formação de forma cla-
ra para o paciente. Isso 
a música proporcionou. 
Facilitou o contato com 
as pessoas”, conclui a 
jovem odontóloga.

NOTA
Associados atualizem seu 
cadastro e fi quem por dentro 
das novidades da Odontologia.
Através do e-mail abojf@abojf.
com.br ou pelos telefones (32) 
3215-2826 ramal 5 ou 6/(32) 
98867-5126 WhatsApp
Conheça o Clube Rede de 
Vantagens! www.abojf.com.br
 




