
Página 1 de 8 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA BOM ENTENDEDOR... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

                                                                  

 

 

  

O Jornal da 

Família 

SBDEana 

 FEVEREIRO    

2021 

 

Blogue Anexo: 

Talento  literário de 

Titulares e 

Honorários.  

Use  Ctrl  e  clique 

em: 

dentistasescritores.
blogspot.com  

 
 

É  direcionado  

à rede social   

e merece  ser  

visualizado. 

 

 

 

http://www.dentistasescritores.blogspot.com/
http://www.dentistasescritores.blogspot.com/
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FERNANDO  LUÍS  

TAVARES  VIEIRA 
Recife/PE – Secretário Geral 

 

INSTITUTO TAVARES VIEIRA: 

02 CURSOS IMPERDÍVEIS! 

2º MÓDULO: 03,04,05,06/02  

 

 

 

 
 

IRISLENE CASTELO BRANCO 

MORATO – Belo Horizonte/MG 

Academia Mineira Feminina de 

Letras - Presidente Coordenadora 

da AJEB–MG {Associação de 

Jornalistas e Escritoras do Brasil} 

 

Mais um significativo evento virtual 

ocorreu no passado dia 26.01, sob a sempre 

competente Coordenação da nossa Titular, 

a quem parabenizamos pela atividade 

constante, cujo exemplo aqui é mostrado: 
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THALES  RIBEIRO       
               DE  MAGALHÃES                                
                Rio de Janeiro / RJ  

       Diretor do Museu Salles Cunha         
            ABO/RJ 

Visitem o ótimo Museu, muito bem dirigido 
por este nobre Titular: (Use Ctrl + 1 clique) 

www.facebook.com/moscabo/videos/2151
245258335278/  

ELE  OFERECE  OUTROS  CONVITES:  
- Pinacoteca do Estado de São Paulo 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMf

cgxwJXLfpcWhwQkSvFFQvJSmMhmXt 

Museu Victor Meirelles 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/

FMfcgxwJXLfpcRBmnmpprgbvJhmhmqzh  

Museu Oscar Niemeyer 
O Mundo Mágico dos Ningyos - Centro Cultural 

Clube do Comércio (Irati/PR) - Até 28.02.2021  

https://drive.google.com/drive/folders/1G71A

wgH1Incbf3XGH9Sbsm7BvemrGydX?usp=shari

ng                   I Seminário (Virtual) do 

Projeto Presença Karajá - Cultura 

material, tramas e trânsitos coloniais. 

Dúvidas:  presencakaraja@gmail.com 

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO 

Exposição Pardo é Papel pode ser visitada 

até 14.02, na Fundação Iberê 

MUSEU AFRO BRASIL - Expressões da 

alma e do imaginário brasileiro 

http://www.icom.org.br/files/Convite_Expr

essoes_da_alma.jpg 

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES - 

100 anos. Convite: 

www.icom.org.br/files/Convite_Intervencao

_expositiva.jpeg 
 

www.museufelicialeirner.org.br  

http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXLfpcWhwQkSvFFQvJSmMhmXt
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXLfpcWhwQkSvFFQvJSmMhmXt
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXLfpcRBmnmpprgbvJhmhmqzh
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXLfpcRBmnmpprgbvJhmhmqzh
https://drive.google.com/drive/folders/1G71AwgH1Incbf3XGH9Sbsm7BvemrGydX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G71AwgH1Incbf3XGH9Sbsm7BvemrGydX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G71AwgH1Incbf3XGH9Sbsm7BvemrGydX?usp=sharing
mailto:presencakaraja@gmail.com
http://www2.isendlabs.com.br/iSendLabs/view/26F6E96EA5D926B616A8AA61870BE22C2BE40C60BCD09FAB1D70104830E0368806A0529727BB2CE9
http://www2.isendlabs.com.br/iSendLabs/view/26F6E96EA5D926B616A8AA61870BE22C2BE40C60BCD09FAB1D70104830E0368806A0529727BB2CE9
http://www.icom.org.br/files/Convite_Expressoes_da_alma.jpg
http://www.icom.org.br/files/Convite_Expressoes_da_alma.jpg
http://www.icom.org.br/files/Convite_Intervencao_expositiva.jpeg
http://www.icom.org.br/files/Convite_Intervencao_expositiva.jpeg
http://www.museufelicialeirner.org.br/
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TESOURARIA 
DEMONSTRATIVO  CONTÁBIL – BALANCETE  

PERÍODO:  01.01.2020  a  30.12.2020 

SALDO DE 2019 12.009,56 

RECEITA - Anuidade Social 2.200,00 

DESPESA 2.954,56 

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS: === 

Canecas APAFIS,Parceria, Doação 50% 300,00  

Folder APAFIS - Doação - 50% 240,00   

Domínio Google  50,00 

Contador - Certificado Digital SBDE 100,00  

Certificado Digital - Validade: 03 anos   349,00   

Contador:  Imposto de Renda +  

Alvará Prefeitura Munic. de Natal  

150,00 

Alvarás 2019 e 2020 705,56 

Imposto de Renda - Multas 300,00 

Encontro Eletrônico Dentistas 

Escritores Artistas - Gravações  

600,00  

3ª Antologia – Direitos Autorais – 

Biblioteca Nacional  

 50,00 

Gravação de Entrevistas com Vice-

Presidentes  Mauro Cruz e José  Dilson  

600,00 

Transporte para gravação em estúdio 

(02 viagens – ida e volta) 

100,00 

SALDO PARA 2021 11.255,00 

Natal/RN, 30.12.2020. 

 

José Henrique Gomes Gondim-Tesoureiro Geral 

 

Rubens Barros de Azevedo - Presidente 

INADIMPLÊNCIAS 

Sabemos que a crise econômico-financeira 
mundial está a afetar a todos, mas, por força 
estatutária, somos obrigados a cobrar 
providências, para regularização dos débitos 
pendentes, por Transferência Bancária: Banco 
do Brasil, Agência 1845-7; Conta corrente 
11.874-5, com identificação, por favor, para 
que possamos enviar o recibo imediatamente. 
Caso use outro Banco, CPF: 040.549.387-87. 
O valor da ANUIDADE permanece o mesmo, 

desde 2013: R$100,00 (Cem reais). 

Na dúvida sobre as anuidades pendentes, favor 
se comunicar conosco e logo informaremos. 
 

HELVETIA EDIÇÕES – PARCERIA 
Feira Virtual - Conexões 

Convite especial! - Clique 2 vezes    

HELVETIA-CONEXÕ

ES - FEIRA VIRTUAL (1).pdf  
 

 
PAULO JOSÉ MORAES DA SILVA 

Maceió/AL - Professor de Cirurgia  

Aposentado da UFAL 

Vice-Presidente da SBDE 

Eis a ligação para assistir mais uma 

entrevista, desta vez, com outro                

Vice-Presidente (pelo Estatuto, são 3) 

https://youtu.be/jCHgY1Uvl8M  

As entrevistas anteriores foram: 

Edição de dezembro de 2020 

Vice-Presidente MAURO CRUZ 

https://youtu.be/BnZoXpnknh0  

Edição de janeiro de 2021 

Vice-Presidente  

José Dilson Vasconcelos de Menezes 

https://youtu.be/bHKxTJDYII8  

https://youtu.be/jCHgY1Uvl8M
https://youtu.be/BnZoXpnknh0
https://youtu.be/bHKxTJDYII8
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Dia 12.02 – ODETTE MUTTO 
Parabéns a esta nobre e muito querida 

TITULAR! 

Que Deus a abençoe e lhe conceda 

bastante saúde, paz e evolução em todos 

os sentidos, junto  à  amada  Família, 

haja o que  houver! 

Conjunto de identidades culturais em Países, 
Regiões ou Cidades falantes da Língua Portuguesa: 
Brasil / Portugal  /  Angola,  Cabo  Verde,        Guiné 
- Bissau,  Moçambique, São  Tomé  e  Príncipe  
(África), Goa  (Índia), Timor  Leste  (Ásia)  e Macau  
(China). No mundo, cerca de 300 MILHÕES de  
pessoas  falam Português, mais do que o idioma 
Russo  (154 milhões)  e  o  Francês  (77 milhões). 

  

PARA FALAR/ESCREVER BEM:  
 

PROATIVO  X  PRÓ-ATIVO 

Escrevia-se sem hífen: proativo, mas a 

edição de 2009 do VOLP (Vocabulário 

Ortográfico Oficial) também registra pró-

ativo.  

O termo se refere a algo ou alguém que seja 

capaz de mudar eventos em vez de reagir a 

eles, fazendo com que as coisas aconteçam; 

é ser ágil e competente:  

- Fomos desafiados a assumir uma 

postura proativa frente às novas 

tecnologias. 

O adjetivo proativo também pode ser 

advérbio:  

- O diretor da empresa reagiu 

proativamente... 
 

BAIXELA EM AÇO   X   

BAIXELA DE AÇO 
 

Certo: Baixela de aço = panela de 

ferro, colher de madeira, anel de ouro;                         

A preposição DE é usada para exprimir a 

qualidade. 
 

INSERTO X INCERTO 

Inserto = inserido. Incerto = duvidoso.   

- Duas sugestões insertas no simpósio 

foram trazidas pelo nosso grupo. 
 

DILAÇÃO  X  DILATAÇÃO 

Dilação = prorrogação, adiamento; o 

mesmo que dilatação.  

- Pedimos a dilação do prazo para reunir o 

dinheiro necessário.  

Dilatação também se refere ao aumento 

de dimensões ou de volume, ampliação.  

FONTE: Mª Tereza de Queiroz Piacentini 

Diretora do Instituto Euclides da Cunha, 

autora dos livros: Só Vírgula, Só Palavras 

Compostas; Língua Brasil – Crase, 

pronomes & curiosidades               

www.linguabrasil.com.br 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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/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/Timor-Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macau
http://www.linguabrasil.com.br/
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NOTA  CIENTÍFICA 
 

NOVAS GLÂNDULAS SALIVARES 

Pesquisadores holandeses publicaram na 

Revista Radiotherapy & Oncology, em 

setembro/2020, a existência de novas 

glândulas no crânio humano, batizadas de 

glândulas tubárias, 4º par de glândulas 

salivares, na região atrás do nariz e 

acima do palato. Foram encontradas pela 

equipe do oncologista do Instituto do 

Câncer da Holanda, Prof. Wouter Vogel, 

durante a análise de tomografias cerebrais 

de alta resolução. Foi investigada a 

presença dessa estrutura em dois 

cadáveres: um homem e uma mulher, e lá 

estavam as glândulas: As pessoas têm 03 

conjuntos de grandes glândulas salivares, 

mas não nesse lugar. Sabemos que as 

únicas glândulas salivares na nasofaringe 

são microscópicas, e até 1.000 delas estão 

espalhadas por toda a mucosa, o que pode 

mudar a forma como são vistas as doenças 

nessa região. 
 

EXPRESSÕES  POPULARES 

COM  ANIMAIS 
 

 Lágrimas de crocodilo - Elas realmente 

existem, quando o animal passa muito 

tempo fora d’água, quando suas glândulas 

produzem uma secreção para lubrificar seus 

olhos.  Elas também aparecem no ato de 

mastigar sua presa, quando o animal 

pressiona as glândulas lacrimais.  

Em ambos os casos, são o resultado de um 

processo biológico e não têm nada a ver 

com uma possível tristeza que o réptil 

estaria "sentindo" naquele momento.  

Com o passar dos anos, a sabedoria popular 

consagrou a expressão "lágrimas de 

crocodilo" como sinônimo de todo choro que 

parece fingido ou hipócrita.   
 

Dar com os burros na água - Credita-se 

a expressão a um conto que remete a um 

fato comum na época colonial no Brasil:             

O uso dos burros para o transporte de 

cargas. Narra a disputa entre 02 tropeiros 

para ver quem chegava primeiro a um 

destino. Um deles deveria usar o burro para 

transportar sal, enquanto o outro 

transportaria algodão. Só que no meio do 

caminho havia um rio e ao tentarem 

atravessá-lo, ambos perderam as cargas - o 

sal dissolveu-se e o algodão encharcou - e 

eles não conseguiram concluir a missão. 

Assim, quando alguém é malsucedido em 

seus objetivos, usa-se essa expressão. 

 

FONTES: BARBOSA, Kleyson. Qual a 

origem da expressão "pagar mico"? in 

Mundo Estranho, edição 97, março de 2010, 

Ed. Abril.  

PRATA, Mário. Mas será o Benedito?  Ed. 

Globo, 2003. / RIBOLDI, Ari. O bode 

expiatório - origem de palavras, expressões 

e ditados populares com nomes de animais. 

Editora Age, RS-2009 
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Amados Titulares e Honorários: 

Tenham sempre bons dias com bastante 

saúde, junto à amada e necessária Família, 

haja o que houver, com as bênçãos de 

Deus!  

 Nesta edição apresentamos mais 

uma entrevista virtual, dando sequência à 

série que será completada, mensalmente, 

com os demais componentes da nossa 

Instituição, bem como os demais Titulares e 

Honorários que queiram participar. 

Esperamos que haja a maior adesão 

possível, pois é a melhor forma para nos 

conhecermos melhor. 

Recebam fraternal e SBDEano abraço.             

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

amizades sinceras. 
Titular  FERNANDO  LUIZ   

TAVARES  VIEIRA 
Recife/PE  -  Secretário Geral 

 

     

    DIRETORIA   2021  /  2023 

 

Idealizador / 1º Presidente  
e  Presidente de Honra: 

 

Alfredo Campos Pimenta 
{ Caxambu/MG } 

 

Presidente   

Rubens Barros de Azevedo {Natal/RN} 

Vice-Presidentes:  

- José Dilson Vasconcelos de Menezes 

{Fortaleza/CE} 

- Mauro Cruz {Juiz de Fora/MG} 

 - Paulo José Moraes da Silva {Maceió/AL}  

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 

José Thadeu Pinheiro {Camaragibe/PE} 

Diretor de Divulgação 

Antônio Inácio Ribeiro - Honorário 

{Guarapari/ES} 

Orador Oficial   

Jairo Corrêa   

{São Paulo/SP} 
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EXPEDIENTE                                                                              
Sede: 

Rua Presbítero Porfírio Gomes    
da Silva, nº 1757 

 Bloco B / 101   
Capim Macio  Natal/RN   

59.082-420 
CNPJ nº 18.927.841/0001-04 

Contatos: 
Presidência             

(84)  9 8808.3545  (WhatsApp).  
sbde2000@gmail.com 

mailto:sbde2000@gmail.com

