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JORNAL   MENSAL   DA   FAMÍLIA   SBDEANA 
JANEIRO  -  2020 

 

O anexo TALENTO LITERÁRIO DE TITULARES E HONORÁRIOS 

pode ser visto no endereço:  

➔   www.dentistasescritores.blogspot.com  

Direcionado à rede social:  Merece  ser visualizado! 

http://www.dentistasescritores.blogspot.com/
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Fernando Luiz Tavares Vieira - Recife/PE   

Secretário Geral da SBDE 
 

 Continuam as importantes ofertas de alto nível do atuante 

ITVODONTO - Transformando Vidas Além de Sorrisos 
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IRISLENE CASTELO BRANCO MORATO  - Belo Horizonte / MG 
 

- Academia Feminina Mineira de Letras 

- Presidente - Coordenadora da AJEB/MG 

(Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil) 
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LUIZ  MANOEL  DE  FREITAS  - Natal/RN 

Idealizador  /  Superintendente  Técnico  do  PROJETO  REVIVER  

 
Eis mais uma bela ação do nosso muito atuante Titular, ainda no Município 

de Várzea/RN, onde, há 12 anos, atua bastante junto à Rede Escolar, abrangendo 

várias faixas etárias, através de ações literárias diversificadas.  Nas imagens a 

seguir, uma amostra dessa brilhante trajetória junto àquela privilegiada 

Comunidade, a quem também parabenizamos por acolher tão importante trabalho.
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Outro evento especial em Várzea: Em 04.12.2019, Memorial Estudantil, 

trabalho literário com o Projeto Reviver, encerrando o ano letivo do          

9º Ano, da Escola Plácido Tomaz de Lima.  Mais aplausos!!! 
 

  

 

 Cabe-nos parabenizar o exemplar Titular por todas as suas belas 

e oportunas ações em prol da Arte, da Cultura e da Cidadania, meta 

constante da ONG que tão bem idealizou e que conduz com invulgar 

maestria.  

 Temos muito orgulho por ter o PROJETO REVIVER como parceiro, 

até porque em TODAS as suas ações somos citados como importantes 

apoiadores!  Parabéns efusivos a todos os envolvidos nesse trabalho!  

 

 

 

THALES RIBEIRO DE MAGALHÃES- Rio de Janeiro/RJ   

Diretor do Museu Salles Cunha ABO/RJ 

Convidamos para uma visita virtual ao ótimo Museu dirigido 

competentemente por este Titular, através deste endereço: 

https://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/ 
 

https://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
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3ª ANTOLOGIA  

     Reiteramos a informação de que continuamos a receber matérias 

para a montagem de mais uma edição da coletânea de obras, em prosa 

e/ou verso, dos talentosos Titulares e Honorários que nos honrarão 

com a sua participação, sendo uma maneira marcante de comemorar 

os 20 ANOS de fundação da nossa Sociedade.  

    Nossa Parceira, Editora Helvetia, com sede na Suíça, repetirá a bela 

montagem da 2ª Antologia, a custo ZERO para os participantes em dia 

com o pagamento da anuidade (ainda R$100,00 – Cem Reais), contando 

com a regularização dos demais.  

   Os dados para Depósito ou Transferência Bancária são:  

Banco do Brasil – Agência 1845-7; Conta Corrente 11.874-5. 

   Se for utilizado outro Banco, será preciso informar o                                       

CPF: 040.549.387-87.  Caso tenham dúvidas sobre a situação junto à 

Tesouraria, pedimos que entrem em contato e logo esclareceremos. 

                                 Sintam-se TODOS convidados! 
 

MINI-RETROSPECTIVA 2019 

    Tivemos momentos muito alegres, mas muito tristes também! 

    O ponto alto da alegria, interação e confraternização ocorreu 

durante a realização do 47º COSMO – Congresso Sul Mineiro de 

Odontologia - de 26 a 28 de setembro, no Hotel Glória, na sempre 

aconchegante cidadezinha de Caxambu.  

    Desta vez, sob a brilhante e segura Direção do nosso Vice-

Presidente, MAURO CRUZ, que, mercê do seu sempre presente bom-

gosto e do grande senso de organização, imprimiu um ritmo frenético 

ao evento, congregando nobres Instituições, com significativas 

homenagens, conforme reportamos na edição especial de outubro. 

    Quanto às tristezas, muito lamentamos o falecimento de 

expressivos componentes da Família SBDEana: CLÓVIS MARZOLA 
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(Vice-Presidente), HUGO VIEIRA DE MELO DEGANI (2º Tesoureiro) e, 

mais recentemente, FARID ZACHARIAS.  
 

ANIVERSARIANTES  DE  JANEIRO 
  

04 

26 

26 

  

NELSON RUBENS MENDES LORETTO 

ALFREDO  CAMPOS  PIMENTA 

RICARDO EUGÊNIO VARELA AYRES DE MELO  

 

Parabéns a todos!  

Que Deus lhes conceda bastante saúde, paz e evolução em 

todos os sentidos,  junto à necessária Família! 

 

É o conjunto de identidades culturais em países, tais como: Brasil, 

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe 

(África), Portugal, Goa (Índia), Timor Leste (Ásia), Macau (China). 

Cerca de 300 MILHÕES de pessoas falam Português em todo o 

mundo, seja como língua nativa, língua oficial ou língua estrangeira, à 

frente do idioma Russo e do Francês, com 154 milhões e 76,8 milhões de 

falantes, respectivamente.

 

PROPÍCIO   X   PROPENSO 

São parecidos, mas o significado não é o mesmo. PROPÍCIO indica que 

uma situação pode favorecer alguma outra coisa, mas não 

necessariamente que haja uma tendência, como indica PROPENSO: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macau
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- Um ambiente silencioso é mais PROPÍCIO (ou apropriado) para os 

estudos, mas, se você não estiver PROPENSO (ou tendendo) a estudar, 

o silêncio não fará diferença. 
 

SENÃO   X   SE  NÃO 

SE NÃO, separado, aparece em frases em que você poderia inserir 

alguma coisa entre o SE e o NÃO.  

SENÃO, junto, pode aparecer como substantivo ou no sentido de mas 

sim, do contrário e exceto, sem que você possa separar os dois 

elementos. Exemplos: - Aceito seus termos, com um SENÃO, pois 

preciso de um prazo maior.  - SE NÃO conseguir chegar a tempo ao 

cinema, eu compro seu ingresso e espero na entrada das salas.                 

- Tente chegar pontualmente, SENÃO perderemos o início do filme! 

FONTE: https://comunidade.rockcontent.com/erros-de-portugues/ 
 

PALAVRA  DA  PRESIDÊNCIA  

Muito queridos Titulares e Honorários: Tenham sempre bons dias 

com saúde, paz e evolução continuada em todos os sentidos, junto à 

preciosa e necessária Família! 

Iniciamos novo ano, como sempre, cheios de esperança para 

oferecer grandes realizações à nossa mui querida Família SBDEana. 

Projetamos comemorar os 20 anos de fundação, ocorrida em 20 

de setembro de 2000, durante COSMO em Caxambu.  

Nesse espaço de tempo, grandes luminares da Odontologia 

fizeram parte da nossa Sociedade, sendo que muitos permaneceram e 

outros, não, por motivos diversos. 

As sucessivas Diretorias mantiveram aceso o ideal de mostrar o 

grande talento literário dos que fazem a nossa Instituição, e que assim 

seja pelos anos vindouros.  

https://comunidade.rockcontent.com/erros-de-portugues/
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Fiquem bem, haja o que houver, e recebam o fraternal e SBDEano 

abraço do  

  

Rubens Barros de Azevedo. 

 

Os verdadeiros valores são aqueles que o dinheiro não compra: 

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

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

amizades sinceras. 

Titular  FERNANDO  LUIZ  TAVARES  VIEIRA - Recife/PE 

Secretário Geral 

 

Jornal Mensal da SBDE - A Literatura na Odontologia - Desde 2004  

Sede: Rua Presbítero Porfírio Gomes da Silva, 1757 - Bloco B/101 

Capim Macio - Natal/RN - 59.082-420 - CNPJ nº 18.927.841/0001-04 

Presidência: (84) 9 8808.3545 

(Claro-WhatsApp). sbde2000@gmail.com 

Blog: www.cirurgioesdentistasescritores-sbde.blogspot.com      

 

Presidente:   Rubens Barros de Azevedo {Natal/RN} 

Vice-Presidentes:  

José Dilson Vasconcelos de Menezes {Fortaleza/CE}; 

Clóvis Marzola  { Em memória };   

Mauro Cruz {Juiz de Fora/MG}; 

mailto:sbde2000@gmail.com
http://www.cirurgioesdentistasescritores-sbde.blogspot.com/
http://www.cirurgioesdentistasescritores-sbde.blogspot.com/
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Secretário Geral:   

Fernando Luiz Tavares Vieira {Recife/PE} 

1° Secretário:    

Nelson Rubens Mendes Loretto {Gravatá/PE} 

2º Secretário:  

Irma Neuma Coutinho Ramos {João Pessoa/PB} 

Tesoureiro Geral:  

José Henrique Gomes Gondim  {Natal/RN} 

1° Tesoureiro:   

 Anísio Lima da Silva  {Campo Grande/MS} 

2° Tesoureiro: Hugo Vieira de Melo Degani   { Em memória } 

Diretor de Divulgação:  

 Antônio Inácio Ribeiro - Honorário {Guarapari/ES} 

Presidente de Honra / Orador Oficial: 

José Roberto de Melo   { Em memória } 

 


