
Página 1 de 7 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

     

                                                                  

 

 

  

O Jornal da 

Família 
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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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ANDREIA PERLINGEIRO BASTOS 
Rio de Janeiro/RJ 

 

Mais uma importante conquista da nobre 

Titular, conforme ela expõe no áudio:

SBDE-JORNAL-AND

REIA-VÍDEO.mp4
 (Bastam 2 cliques) 

 

 

PARABÉNS efusivos, ilustre Mestra! 

 

ANTÔNIO INÁCIO RIBEIRO 
Honorário – Guarapari/ES 

 

 

Já está em franco processo de 

montagem, mais uma brihante ideia do 

gaúcho/capixaba, feliz por viver na “Cidade 

Saúde”. Trata-se do MUDO - Museu de 

Utilidades Domésticas. 

Ele nos conta que foi a maneira 

encontrada para expor coisas, daqui e do 

Exterior, que juntou pela vida toda: postais, 

canetas, caixas de fósforos, moedas etc., 

num total de mais de 500 itens, 

aumentando com as doações que vem 

recebendo, a partir da divulgação da ideia.  

Eis a coleção de canetas, com destaque 

especial para a que marcou a realização da 

1ª Convenção Nacional da SBDE, em junho 

de 2013, acontecida em Natal/RN. 

 

Esta é a coleção dos antigos Cartões 

Telefônicos, doação de Aparecida Santos. 

  Parabéns, Mestre, pela ótima iniciativa!   
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FERNANDO  LUÍS  

TAVARES  VIEIRA 
Recife/PE – Secretário Geral. 

 

INSTITUTO  TAVARES  VIEIRA 
 

“Excelência em Odontologia”  

 

 EIS   OS  PRÓXIMOS   

CURSOS  OFERECIDOS: 

 

Laminados Cerâmicos & Facetas  

em Resina Composta:  
 

08 a 10/04/2021 -  5ª feira a sábado. 

 

Atualização: Sedação Medicamentosa 

na Odontologia Clínica: 
 

06 a 08/05/2021 - 5ªfeira a sábado. 
 

Contatos e Inscrições: 

81 3268-1568 / 99550-5251 

 

 

 

 

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/  

OUTROS  CONVITES  
Museu Casa de Portinari:   

 

 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
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Museu Victor Meirelles 

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

FMfcgxwJXLfpcRBmnmpprgbvJhmhmqzh  
 

Museu Nacional de Belas Artes  

100 anos. Convite: 

www.icom.org.br/files/Convite_Intervenca

o_expositiva.jpeg 
 

Museu Lasar Segall 

Acervo virtual do  

TBC - Teatro Brasileiro de Comédia 

 Acesse a página  e  vídeo explicativo  
 

 

 

 
  

01 

10 

17 

GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO    

ALEXANDRE MARTINS RIZUTO  

ALICE HELENO BASSO 

 

 Que Deus os abençoe e lhes 

conceda bastante saúde, paz e 

evolução em todos os sentidos, junto 

à amada  Família, haja o que houver! 

PROGRAMA QUEM SOMOS 

Com a intenção de estreitar os laços que nos 

unem, criamos uma série de entrevistas 

com Titulares e Honorários, iniciando pela 

Diretoria, com a Presidência e os três Vice-

Presidentes: Mauro Cruz - Juiz de Fora/MG 

https://youtu.be/BnZoXpnknh0 

José Dilson Vasconcelos de Menezes  

Fortaleza/CE  https://youtu.be/bHKxTJDYII8 

Paulo José Moraes da Silva - Maceió/AL    

https://youtu.be/jCHgY1Uvl8M 

Secretaria Geral:  Fernando Luiz Tavares 

Vieira - Recife/PE 

1ª Secretaria: Nelson Rubens Mendes 

Loretto - Gravatá/PE 

2ª Secretaria: Irma Neuma Coutinho 

Ramos - João Pessoa/PB  

https://youtu.be/F3A1sJpXxnw 

Tesouraria Geral: José Henrique Gomes 

Gondim - Natal/RN 

1ª Tesouraria: Anísio Lima da Silva - 

Campo Grande/MS [Infelizmente, não foi 

possível conversarmos com este Diretor, 

pois sua esposa foi internada, contaminada 

pelo vírus chinês. Ficará para futura 

ocasião.Oremos pela sua total recuperação] 

2ª Tesouraria: José Thadeu Pinheiro - 

Camaragibe/PE  

https://youtu.be/G21NHXn1lRQ 

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). 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXLfpcRBmnmpprgbvJhmhmqzh
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXLfpcRBmnmpprgbvJhmhmqzh
http://www.icom.org.br/files/Convite_Intervencao_expositiva.jpeg
http://www.icom.org.br/files/Convite_Intervencao_expositiva.jpeg
http://d-click.mls.gov.br/u/131717/182/1141/183_0/13831/?url=http%3A%2F%2Fbjks-opac.museus.gov.br%2F
http://d-click.mls.gov.br/u/131717/182/1141/184_0/13831/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP5rXAS3GzqA
https://youtu.be/BnZoXpnknh0
https://youtu.be/bHKxTJDYII8
https://youtu.be/jCHgY1Uvl8M
https://youtu.be/F3A1sJpXxnw
https://youtu.be/G21NHXn1lRQ
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
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PARA FALAR / ESCREVER BEM:  
 

ACEITA-SE   X   ACEITAM-SE 

Certo: Aceitam-se encomendas para 

festas. A presença da partícula se exige que 

o verbo transitivo direto concorde com o 

sujeito. Errado: Aceita-se encomendas 

para festas. 

HÁ  DOIS ANOS   X 

HÁ  DOIS  ANOS  ATRÁS  

Certo: Há 02 formas: Há dois anos, iniciei 

meu mestrado ou Dois anos atrás, iniciei 

meu mestrado. Errado: Há dois anos 

atrás, iniciei meu mestrado. (Redundante) 
 

IMPLICAR    X    IMPLICAR  COM  

X    IMPLICAR  EM 

Certo: O acidente implicou várias vítimas. 

Por quê? No sentido de acarretar, o verbo 

implicar não admite preposição.  

No sentido de ter implicância, a 

preposição exigida é com.  

Quanto a comprometimento, usa-se a 

preposição em. - Ele sempre implicava com 

os filhos. Ela implicou-se nos estudos, 

passando no concurso.  

Errado: O acidente implicou em várias 

vítimas. 

SOMOS...   X   SOMOS  EM 

Certo:  Somos 05 auditores na empresa. 

Errado: Somos em cinco auditores na 

empresa. Por quê? Não se deve empregar 

a preposição em  nessa  expressão. 
 

FONTE:  http://micromust.com.br/ 

Livro de anotações com 101 dicas de 

Português (Editora Hunter Books, 2014), 

Professora Rosângela Cremaschi 
 

 

 

NUMA ESTRADA DE MINAS GERAIS... 
 

 

EXPRESSÕES  POPULARES 

COM  ANIMAIS 
 

 Tirar o cavalo da chuva - Há algumas 

versões diferentes para essa expressão. 

Para alguns pesquisadores surgiu de um 

costume da época em que o cavalo era o 

principal meio de transporte no interior do 

país. Quando alguém ia fazer uma breve 

visita, "estacionava" o cavalo em frente à 

casa numa área descoberta. Se a conversa 

se alongava, era comum o anfitrião falar 

para o visitante tirar o cavalo da chuva, 

colocá-lo num local protegido. A frase caiu 

no gosto popular, passando a significar: 

desistir de algo, perder as esperanças ou 

que alguma coisa vai demorar mais do que 

o previsto.      

 

Pagar o pato - Há 2 versões, significando 

que alguém arcará com as consequências 

da ação de outra pessoa.  

http://micromust.com.br/
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Uma delas: Uma mulher queria comprar um 

pato de um vendedor ambulante, mas 

propôs pagar com favores sexuais. 

Enquanto ela e o vendedor discutiam a 

quantidade de sexo suficiente para quitar a 

dívida, chegou o marido, que acabou 

pagando o pato em dinheiro.  

Outra versão leva a uma antiga brincadeira 

em Portugal:  

Amarrava-se um pato num poste, e os 

competidores tentavam, a cavalo, pegar o 

animal soltando as amarras de um só golpe. 

Quem perdia, pagava pelo pato sacrificado.  

 

FONTES: BARBOSA, Kleyson. Origem da 

expressão "pagar mico". Mundo Estranho, 

edição 97, 03.2010, 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 

 
 

 

 
 

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!  

Estamos muito felizes porque está em 

bom andamento o Programa QUEM SOMOS, 

criado para estreitar os laços que unem a 

Família SBDEana. Aumentamos o número 

de entrevistados a cada vez, pois somos 

cerca de 50, entre Titulares e Honorários, 

portanto, se fosse apenas 01, levaríamos 

muito tempo para atender a todos.  

Talvez nem todos queiram ou possam 

participar, até porque dependerão de 

recursos tecnológicos, incluindo a 

fundamental internet.  

Enfim, prosseguiremos, na medida do 

possível, pois entendemos que é a melhor 

maneira de nos conhecermos mais. 

Vale a pena assistir os vídeos até aqui 

realizados, pois é a maneira de nos 

conhecermos mais e 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 
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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} 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

