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JORNAL   MENSAL   -   OUTUBRO    DE  2017 

NOTA DA REDAÇÃO: Pela 1ª vez, desde a sua fundação, este Jornal Mensal é 

enviado com atraso, pois não foi possível fazê-lo como de praxe.  

A organização e condução do 46º COSMO - Congresso Sul Mineiro de Odontologia e 

5ª Convenção Nacional da SBDE, tomaram muito tempo do Redator, motivo pelo qual 

pedimos desculpas e a compreensão tradicional da Família SBDEana, o que muito 

agradecemos.   
 

DATAS  ESPECIAIS  DO  MÊS 

03 · Dia Mundial do Dentista   -   04 · Dia do Poeta 

12 · Dia de Nossa Senhora Aparecida   e   Dia das  Crianças 

15 · Dia do Professor    -  16. Dia do Anestesiologista 

25 · Dia do Dentista Brasileiro   -  29 · Dia Nacional do Livro 
 

 

CLÓVIS   MARZOLA  –  São Paulo/SP   

2º  Vice-Presidente  da  SBDE  e 

Presidente  da  Academia  Tiradentes  de  Odontologia – ATO 

SAÚDE: Oremos pela rápida e total recuperação da saúde deste ilustre e querido 

Amigo, que está acamado. Que Deus lhe conceda essa graça, e que logo possa voltar 

às suas muito atuantes atividades. Assim seja! 

  REVISTA   MENSAL  DA  ATO   - 10.17    

DSD para planejamento reverso de fechamento de diastemas e correção de 

sorriso gengival – Relato de caso clínico: Paula BERNARDON; Mariana 

BENEDETTI FERREIRA-WEBBER; Danielle SHIMA-LUIZE; Maristela Maria GALLINA-

PEZZINI; Rolando PLUMER-PEZZINI.  

http://www.arteducacao.pro.br/homenagem/queridomestre.htm
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Síndrome de Sturge-Weber – Apresentação de caso clínico cirúrgico: Paulo 

Henrique GIAZZI-NASSRI; Danielle Leonel FERRINI-NASSRI; Clóvis MARZOLA; Antônio 

Castelo BRANCO-TEIXEIRA; Nitamar ABDALLA.  

Educação Continuada e Qualidade de Assistência em Enfermagem: Marli 

REINADO-BARBOSA; João Lopes TOLEDO-NETO; Clóvis MARZOLA; Luciane LÚCIO-

PEREIRA.   PARA SABER MUITO MAIS ACESSE:  www.actiradentes.com.br 
 

FARID ZACHARIAS - Rio de Janeiro/RJ    

Artista Plástico - Pintor muitas vezes premiado. 
 

Conforme anunciamos, foi lançado oficialmente o 4º livro deste querido Amigo Titular, 

durante o 46º COSMO e 5ª Convenção Nacional da SBDE. Foi muito bem aceito mais 

esse belo trabalho da Editora Helvetia, nossa valiosa parceira. E ele já está elaborando 

o seu 5º “filho”... Que seja tão bom ou melhor do que este “irmão”...   
 

IRISLENE CASTELO BRANCO MORATO - Belo Horizonte/MG 

Academia Feminina Mineira de Letras 

Nossa Titular não para de participar de importantes eventos literários, tanto aqui 

quanto no Exterior. Eis o registro fotográfico de mais um desses belos momentos, 

ocorrido no Rio de Janeiro, numa promoção da Editora Sem Fronteiras, que faz um 

belíssimo trabalho, inclusive internacional, com a bela presença da muito atuante 

Escritora e Poetisa.      
   

LUCY DALVA LOPES MAURO - São Paulo/SP 

SAÚDE: Também nossa ilustre e querida Titular está a precisar de nossas contritas 

preces para superar os problemas de saúde que ora enfrenta. Mas há de conseguir tal 

intento, pois precisa e é merecedora das graças de Deus! Que assim seja! 

http://www.actiradentes.com.br/
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WILSON     ARAGÃO   - Rio de Janeiro/RJ 

 

NOTÍCIAS   DA   SBDE 

   JUBILEU  DE  OURO DO 46º COSMO   

5ª CONVENÇÃO NACIONAL DA SBDE: GRANDE SUCESSO! 

Apesar da sentida ausência de tradicionais frequentadores, podemos dizer que foi mais 

um COSMO com a consistência adequada, onde preponderou o lema da SBDE: 

Humanismo! Algumas alterações de última hora, complicaram a planilha das 

Conferências previamente agendada, no entanto, tudo se harmonizou e conseguimos 

cumprir a meta estabelecida, agradando aos participantes. 

CONFERENCISTAS DO 46º COSMO:  

No 1º dia, 28.09, 5ª feira, o Presidente Rubens apresentou o trabalho: Vida e Obra de 

Luís da Câmara Cascudo, grande ícone potiguar e brasileiro, com reconhecimento 

internacional ;  
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Em seguida, o já citado Titular Farid Zacharias falou sobre Histórias de Pintores, 

Músicos e Escritores famosos;   

O Titular Rubens Murilo de Lucas (Rio de Janeiro) abordou o Panorama da MPB através 

dos tempos.   

Apresentando-se novamente, o Titular Farid mostrou a Necessidade de um Hobby após 

a Aposentadoria, e o Presidente Rubens falou sobre a Vida e Obra de D. Pedro II.  

No 2º dia, 29.09, o 1º Vice-Presidente da SBDE, José Dilson Vasconcelos de Menezes 

(Fortaleza/CE), historiou sobre o Centenário da Faculdade de Farmácia e Odontologia 

do Ceará. .  

O Titular Placidino Guerrieri Brigagão (Rio de Janeiro), nos brindou com O Viver Poesia. 

. Cobrindo o espaço deixado pelas ausências de última hora, o 

Presidente falou sobre a 3ª edição do seu 21º livro:  .  

A Titular Valéria Cruz (Juiz de Fora/MG) emocionou a plateia com o tema Elvis não 

morreu - 40 anos depois, inclusive com projeção de vídeos, mostrando a trajetória do 

famoso astro americano.  
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A representante da Academia Tiradentes de Odontologia, 

Titular Maria Fernanda Mauro (São Paulo) mostrou a importância da Ozonioterapia na 

Odontologia, terapia que vem fazendo grande sucesso.  

O sábado iniciou com o Titular Jairo Corrêa (São Paulo), Presidente da Sociedade 

Paulista de Ortodontia, com o tema: Versos Quebrados. .  

O já citado Titular e 3º Vice-Presidente Mauro Cruz (Juiz de Fora/MG) abordou o 

importante tema: O que fazer e como fazer em regeneração óssea guiada. 

  
O jovem, porém, muito experiente colega Fernando Cruz (Juiz de Fora/MG), falou sobre 

a Contaminação da luz dos implantes e componentes protéticos.  .  

O Prof. Filipe Nascimento, também de Juiz de Fora, mostrou o Controle do mau odor 

dos implantes e conexões protéticas. .  

Em seguida, o Prof. Gustavo Cruz, da mesma cidade, abordou o tema Sucesso na 

Regeneração Óssea Guiada.    
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Para finalizar, o Prof. Ricardo Miranda (Rio de Janeiro) mostrou o Controle da 

contaminação bacteriana no interior dos implantes: Estudo in vitro.     

HOMENAGEM AO CRIADOR DO COSMO: No sábado pela manhã, a citada AMO fez 

questão de homenagear o Presidente de Honra do 46º COSMO, criador desse 

Congresso mais longevo de que se tem notícia, além de muitas outras Instituições, 

incluindo a nossa SBDE.  

 Na foto, a Titular da AMO e da SBDE, Valéria Cruz,  

fazendo entrega do Diploma, exaltando o magnífico trabalho desenvolvido pelo 

homenageado durante décadas; anterior a esta cena, foi-lhe oferecida a beca da 

Academia com a qual ele está posando. 

GRANDES HOMENAGENS:  

Prestadas, muito justamente, às seguintes personalidades que sempre frequentaram o 

COSMO: Prof. Dr. Clóvis Marzola, Presidente da Academia Tiradentes de 

Odontologia; Prof. Dr. José Roberto de Melo, Presidente de Honra da SBDE;           

Profª Drª Lucy Dalva Lopes Mauro, Centro de Reabilitação das Deformidades 

Faciais.   

SARAUS:  Como já é tradicional, de alguns anos para cá, são realizados Saraus todas 

as noites, no Bar da Piscina do Hotel Caxambu, local do evento. Para agrado geral, há 

declamação de Poesia, Música, Teatro e muita confraternização, encerrando as 

atividades de cada dia.  

Este ano, tivemos grande participação da nossa parceira, a Academia Caxambuense 

de Letras, pois houve apresentação de várias Acadêmicas, a começar pela sua própria 
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Presidente, Maria do Carmo Rodrigues, com incríveis performances, sendo bastante 

aplaudida.   

Eis outras cenas:  Carminha Paiva;  Mauro Cruz; 

 Dirce Bergamasco;  Parte da plateia 

 Outra parte;  Família Cruz, 

  
              Cantor e Violonista Caxambuense, Marcos Silva animou os Saraus. 

CURSO DE TULIPAS: Durante o Sarau foram entregues os Certificados de conclusão 

do Curso de Tulipas, ministrado pela Malu, às 3 alunas presentes:  
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Keler, Aída e Vitória;  

Lúcia, esposa do Titular Getúlio Lima, teve de antecipar a sua volta para casa, em 

Itumbiara/GO, a cerca de 900km de Caxambu/MG.    

5ª CONVENÇÃO NACIONAL DA SBDE: Houve boa evolução dos trabalhos, 

culminando com a Assembleia Geral, decidindo-se importantes pendências e a 

reeleição da atual Diretoria, uma vez que não houve apresentação de chapa 

concorrente. Na próxima edição deste Jornal daremos todos os detalhes sobre esse 

evento. 

SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DO 46º COSMO E DA ACADEMIA 

MINEIRA DE ODONTOLOGIA (AMO) - O término do evento, no sábado, dia 30.09, 

foi o grande fecho, contando com grande presença, embora alguns participantes 

tivessem de antecipar o retorno para as suas respectivas cidades, por diversos motivos 

pessoais. 

  O Presidente da AMO, Acadêmico Mário Arcanjo Filgueiras Filho, abriu os 

trabalhos, pouco antes da execução do Hino Nacional Brasileiro, cantado pelos 

presentes à grande noite. Em seguida, houve a entrada solene dos símbolos da AMO: 

1 - Bandeira, simbolizando o sentimento mineiro de liberdade e a profunda ligação 

com a Odontologia, na efígie de Tiradentes; as palavras Alere Flamam (Alimentar a 

Chama), resumindo os deveres do Acadêmico: Sempre manter, em si mesmo, a chama 

da Liberdade, da Honradez, da Moral e da Ética, da História da Odontologia, da Ciência; 

2 - Chama, que simboliza o próprio lema citado, foi levada até o Presidente da AMO. 

Dentre as solenidades, houve a posse de 3 novos Titulares da AMO. 
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   Na sequência da foto: Dr. Igor Edwin Zubieta 

Quicanez - Cadeira nº 32, de Betim; Dr. Fernando Luzia França - Cadeira nº 29, 

de Araxá; Dr. Breno Cherfên Peixoto - Cadeira nº 09, de São João d’El Rei.  

Foram empossados como Honorários: Dr. Jairo Corrêa, Presidente da Sociedade 

Paulista de Ortodontia e Dr. Rubens Barros de Azevedo, Presidente da SBDE, do 

46º COSMO e também Diretor de Divulgação da Academia Norte-Rio-Grandense de 

Odontologia, ambos indicados pelo 3º Vice-Presidente da SBDE e da própria AMO, 

Acadêmico Mauro Cruz, que foi o Cerimonialista da memorável noite, com a categoria 

de sempre!  Este, explicou que os ora empossados não são do Estado 

mineiro e que foram escolhidos pelo trabalho e história de vida e que podem trazer 

grandes benefícios para a Instituição.   

Em seguida, foi realizada a posse da nova Diretoria da Academia, eleita para o triênio 

2018/2020, tendo à frente o Presidente reeleito, Mário Arcanjo Filgueiras Filho, 

que discursou logo após a referida posse. 

Esta é a foto oficial da AMO, com os novos e demais Acadêmicos presentes: 

.  

CURSO PARA ACOMPANHANTES:  

Como já é tradicional, foram oferecidos cursos de artesanato para as acompanhantes 

dos nossos Colegas, sendo escolhido o de tulipas, agradando bastante as participantes 
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que aprenderam com Malu e levaram a experiência para seus respectivos Estados. Na 

foto, as alunas em plena atividade:  
 

 

FRASE DE ESCRITOR: - Maravilhas nunca faltaram ao mundo; o que sempre 

falta é a capacidade de senti-las e admirá-las.  Mário Quintana - Poeta Gaúcho. 
 

 

GERALDO  MENEZES  BARBOSA  -  Juazeiro  do  Norte/CE       

Jornalista  e  Radialista  - 93 anos 
 

AS BORBOLETAS 

O pequeno jardim, há muito tempo plantado frente à nossa residência, não ocupa 

além de seis metros quadrados, mas assume um realce todo preferencial para as 

borboletas.  

São elegantes e se exibem em voos rasantes com suas asas multicoloridas, 

promovendo um festival   de policromia como se fossem flores aladas.  

Elas chegam após o nascer do sol, sempre ao lado dos seus pares e vão se 

multiplicando em seus bonitos trajes, quase sempre amarelos, voejando e 

distribuindo toques delicados nas flores, em um   festival de beijos amorosos.   

Seriam essas borboletas   as mensageiras mais originais do planeta, 

escolhidas para elucidar o verdadeiro sentido da constituição do amor da família, no 

programa comportamental do ser humano?   

Inspirar a humanidade a reconhecer que nada se consegue de melhor para a 

caminhada da existência, senão com apoio de amar e ser amado, sem nada exigir em 

troca.  O ódio, a irresponsabilidade, o desinteresse pela paz social, o famigerado 

egoísmo, devem ser substituídos pela fraternidade que se firma na compreensão 

pacífica, assegurando um bem  querer que, antes de tudo, sabe perdoar.   
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Perdoar sempre! Olhai as borboletas: Elas trabalham felizes, alimentando-se 

com o beijo das flores, embelezando os caminhos das nossas vidas e fazendo-nos 

renovar com a alegria de viver.  
 

JOSÉ  ROBERTO  DE  MELO  - Recife/PE    

Presidente  de  Honra  da  SBDE 
 

SÉRIE:  COMO   ENTREI  NA  HISTÓRIA  DE  CORTÊS/PE 
Capítulo 50 - Desconfio de que São Francisco intercedeu junto a São Pedro, que 

suspendeu a chuvarada que vinha caindo em Cortês antes do dia 06 de junho de 1954, 

quando foi instalado o Município. A chuva era imensa, enchendo as ruas de lama, 

tornando a estrada intransitável. A cidade não tinha carros, dois havia na Usina 

Pedrosa, uma "fubica" Ford 29 e outro, acho que um Chevrolet 36 ou 38, mas nenhuma 

viatura se arriscaria a enfrentar a célebre ladeira do Engenho Macacos, entre Ilha de 

Flores e Caxangá, naquelas circunstâncias.  

O bonito dia de sol dourado de inverno, foi um presente do céu.  Eu já havia tomado 

posse, na Secretaria do Interior, no Recife, e instalei o Município, naquele dia festivo, 

com a população empolgada na rua, onde chegaram, de auto de linha, os Deputados 

Clélio Lemos e Diocleciano Pereira Lima e mais o jornalista do Jornal Pequeno, Afonso 

Ligório. Almocei com os visitantes na residência de José Borba, pois eu não tinha casa 

na nova cidade. A instalação foi à tarde, quando assinei o termo de exercício e falei 

em seguida, me emocionando às lágrimas.     

Falaram em seguida: os vereadores José Valença Borba e Lourival Inácio de Jesus; os 

deputados Clélio Lemos e Diocleciano Pereira Lima; os Srs. Olegário de França e Odilon 

de Mello (meu pai), o bispo evangélico, José Pinto e o poeta Bernardino Borba, que 

encheu a sala de versos. Falaram ainda representantes das escolas estadual e 

municipal, dos quais, infelizmente, não guardei os nomes.  

Os oradores lamentaram a ausência do Sr. Carlos de Barros Cavalcanti, que alegou 

ligeira enfermidade para não comparecer. As festas foram encerradas com um coquetel 
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aos presentes, feito com o saldo do dinheiro que eu tinha conseguido com a Prefeitura 

de Amaraji e gasto com os primeiros móveis da nova prefeitura.  (CONTINUA...) 

   LUIZ  MANOEL  DE  FREITAS  -  Natal/RN 

Idealizador/Coordenador Técnico do Projeto Reviver:   

Arte, Cultura & Cidadania. 
  

NAS NUVENS 
 

Nas nuvens... 

Como se voar fosse só um ato de leveza, 

Transbordo aos céus, 

Como transborda ao copo a fria cerveja. 

Transbordando ao vento, como o sangue, 

Que transborda um coração avesso, 

Que transporta o ócio barulhento, 

No transversal tempo transcendental. 

(Do seu livro Reviver Dois) 
 

NELSON  RUBENS  MENDES  LORETTO  -  Gravatá/PE  

Professor Adjunto da FOP-UPE - 1º Secretário da SBDE 
 

LEMBRETE 

O mundo é cerâmica sublime, em pleno cosmos. 

A carne é o barro; o espírito é o oleiro. 

Cada homem plasma seu destino de acordo com a própria vontade. 

Há quem fabrique ânforas para o vinho do Senhor, e há os que modelam crateras para 

a cicuta do espírito. 

Companheiro da Terra faze da existência um vaso sagrado, em que a Divina Bondade 

se manifeste. 

Na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura, não te esqueças de que 

a vida corpórea é divina argila em tuas mãos.  Teresa de Ávila 
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THALES RIBEIRO DE MAGALHÃES  -  Rio  de  Janeiro/RJ 

                 Diretor  do  Museu  Odontológico  Salles  Cunha - ABO/RJ 
 

THE GLOBETROTTERS 

Em 1957, eu era um recém-formado pela Faculdade de Farmácia e Odontologia do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Na época, o Serviço de Odontologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro era um 

excelente centro para o aperfeiçoamento de novatos.  

Fiz concurso, fui aprovado e passei a frequentar as aulas no 3º andar de um edifício 

na Av. Nilo Peçanha, no centro da cidade.  

Os trabalhos se desenvolviam como um curso que começava na Triagem, tornava-se 

Periodontia em períodos de três meses.  

Seguiam-se as outras especialidades comuns à profissão. Trabalhávamos em duplas 

três vezes por semana. Ali encontrei o meu companheiro de dupla. Chamava-se Paulo 

Celso Guimarães Rodrigues.  

Era bem-humorado, morava na Tijuca (eu no Estácio), era filho de diretor do Clube 

Municipal e jogava no time de basquete do Clube.  

Diga-se de passagem, que o clube tinha uma sede em casa construída em um único 

pavimento, com área verde nos fundos e jardim florido, bem tratado.  

Ao seu lado esquerdo existia a conceituada Casa de Saúde Dr. Elói.  

O clube está ainda no mesmo lugar, mas a sede é um prédio com vários pavimentos. 

A Casa de Saúde deu lugar a uma loja da Casa e Vídeo, em prédio comercial.  

Grande amizade nasceu entre nós.  

Depois do trabalho na Policlínica, vínhamos juntos em bonde que pegávamos na Praça 

Quinze, junto à sede das Barcas. Tivemos aulas de cirurgia com o Prof. José Monteiro 

de Carvalho, Dentística, com Wladidmir de Souza Pereira e Clínica, com Nilson Calasans 

Rego, entre outros respeitados profissionais.  

Em torno de 1958, o famoso time de basquete dos Globetrotters voltou ao Brasil para 

suas fantásticas apresentações. Foi marcada uma partida entre eles e o do Clube 

Municipal. O Paulo Celso me convidou.  
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A partida seria disputada no Maracanãzinho, cujo projeto foi muito criticado por uma 

série de fatores, entre eles o fato de estar abaixo do nível da rua principal, bem junto 

ao canal do Rio Maracanã.  

O péssimo piso da construção foi todo coberto por uma instalação de madeira O tempo 

escuro e fechado ameaçava um temporal. Fui ao jogo com mais três amigos e nos 

colocamos na arquibancada.  

Começou a partida e lá pelos dez minutos, monumental temporal caiu na cidade, 

transbordou o Rio Maracanã, encheu o estádio, interrompeu a partida e fez com que o 

piso de madeira ficasse boiando na pista.  

Ficamos nós quatro presos ali por algumas horas com receio de atravessar a enchente 

com água até os joelhos. Eu não aguentei: larguei os colegas, atravessei a rua com 

cuidado e tomei o caminho de casa, um pouco decepcionado por não ter visto o show  

dos americanos.  

Recordo hoje que perdi o contato com o Paulo Celso e nunca mais soube dele. Os 

outros três já faleceram. 

Não vi os Globetrotters, mas, em compensação, eu estava lá... 

 
 

 

 

06 

08 

25 

29 

31 

REINALDO  BRITO  E  DIAS 

JOSÉ GUILHERME FÉRRER POMPEU 

LÚCIA CARNEIRO DE SOUZA BEATRICE 

ANA JÚIA PERROTTI-GARCIA 

ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN 

 

   Saudamos  efusivamente  os querida/os  

Titulares, com votos de SAÚDE  E  PAZ! 
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Conjunto de identidades culturais em países e regiões, tais como: Angola, Brasil,           
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe,        
Timor Leste. 230 MILHÕES de pessoas falam Português em todo o mundo.  

 

EXPRESSÕES CURIOSAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

JURAR DE PÉS JUNTOS:  “Mãe, eu juro de pés juntos que não fui eu”. A expressão 

surgiu através das torturas executadas pela Santa Inquisição, nas quais o acusado de 

heresias tinha as mãos e os pés amarrados (juntos) e era torturado pra dizer nada 

além da verdade. Até hoje o termo é usado para expressar a veracidade de algo que 

uma pessoa diz.  

MOTORISTA BARBEIRO: - “Nossa, que cara mais barbeiro!” No século XIX, os 

barbeiros faziam não somente os serviços de corte de cabelo e barba, também, tiravam 

dentes, cortavam calos etc., e por não serem profissionais, seus serviços mal feitos 

geravam marcas. A partir daí, desde o século XV, todo serviço mal feito era atribuído 

ao barbeiro, pela expressão "coisa de barbeiro". Esse termo veio de Portugal, contudo 

a associação de "motorista barbeiro", ou seja, um mau motorista, é tipicamente 

brasileira...  

TIRAR O CAVALO DA CHUVA: - Pode ir tirando seu cavalinho da chuva porque não 

vou deixar você sair hoje! No século XIX, quando uma visita seria breve, ela deixava o 

cavalo ao relento em frente à casa do anfitrião e, se fosse demorar, colocava o cavalo 

nos fundos da casa, em um lugar protegido da chuva e do sol. Contudo, o convidado 

só poderia por o animal protegido da chuva se o anfitrião percebesse que a visita 

estava boa e dissesse: "Pode tirar o cavalo da chuva".  Depois disso, a expressão 

passou a significar a desistência de alguma coisa.  

À BEÇA:  O mesmo que abundantemente, com fartura, de maneira copiosa. A origem 

do dito é atribuída às qualidades de argumentador do jurista alagoano Gumercindo 

Bessa, advogado dos acreanos que não queriam que o Território do Acre fosse 

incorporado ao Estado do Amazonas. (CONTINUARÁ NA PRÓXIMA EDIÇÃO) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
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Querida/os Titulares:  

Inicialmente, pedimos muitas desculpas pelo atraso do envio deste Jornal, pois, pela 

1ª vez desde a sua fundação, não foi expedido no 1º dia do mês.  

O principal motivo foi o grande envolvimento na organização dos eventos de Caxambu, 

e também a formatação das muitas fotos inseridas nesta edição. 

Podemos dizer que atingimos o objetivo maior que foi a realização do que foi planejado, 

apesar dos inúmeros contratempos enfrentados, principalmente quanto às ausências 

de última hora de alguns Conferencistas - algumas avisadas e justificadas, mas outras 

não... O jeito foi improvisar!! 

Louvamos e agradecemos muito ao Titular Mauro Cruz pelo primor da feitura do 

Programa Oficial e dos Certificados, além da preciosa ajuda durante os 3 dias.  

Nossa gratidão também aos Titulares que participaram, mormente aos que se 

deslocaram de longa distância, permitindo assim que alcançássemos o êxito desejado. 

Lamentamos muito o estado de saúde precário de tradicionais frequentadores, como é 

o caso do nosso 2º Vice-Presidente, Clóvis Marzola e da Madrinha do COSMO, a querida 

Lucy Dalva Lopes Mauro.  

Que Deus os abençoe e lhes conceda a tão esperada recuperação dos respectivos 

problemas de saúde que os acometem neste momento.  Assim seja!  

O Hotel Caxambu, mais uma vez, nos serviu a contento, deixando-nos bastante à 

vontade, desdobrando-se em cuidados com os hóspedes e com a Comissão 

Organizadora. 

Logo nos prepararemos para o 47º COSMO, a ser realizado na última semana de 

setembro de 2018; desde já estão todos convidados!  

Fiquem bem!    

 
 Rubens Barros de Azevedo  

Presidente 
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Os verdadeiros valores são aqueles que o dinheiro não compra:    

A honestidade, a retidão de caráter, a humildade, a decência, a 

perseverança, a dedicação e outros mais, sem deixar de considerar as 

amizades sinceras.  

Autoria:  Titular  FERNANDO  LUIZ  TAVARES  VIEIRA - Recife/PE   

Secretário Geral 
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