
Página 1 de 7 
 

 

     

 

 

  

JORNAL  +  BLOG 

AGOSTO  -  2020 

A  Literatura  na 

Odontologia    Com 

Humanismo 

- desde 20.09.2004 - 

http://dentistasescritores.blogspot.com 

  

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

TAVARES  VIEIRA 

 
Com sua musa Graça  

e a querida mãe nonagenária. 

    Recife / PE – Secretário Geral 

Nossos efusivos PARABÉNS ao nobre 

componente da Diretoria, pela  

passagem do aniversário de sua querida 

mãe, dia 23 de Julho, quando ela 

completou 95 anos de idade, e ele, a 

data da sua Graduação em Odontologia.  

MAURO  CRUZ 

                  Juiz de Fora/MG 

                  Vice-Presidente 

CRÔNICA: A Revista cultural EM VOGA, 

de Juiz de Fora, publicou na edição de 

junho sua belíssima matéria Néctar dos 

Deuses, abordando interessantes 

aspectos sobre o vinho.  Será publicada 

na edição da nossa 3ª Antologia 

Eletrônica. Aguardem, pois!  

  

 

THALES  RIBEIRO       

               DE  MAGALHÃES                                

                Rio de Janeiro / RJ  
            Diretor do Museu Salles Cunha         

            ABO/RJ 

CONVITE: 1 - Vale a pena visita virtual 

ao ótimo Museu muito bem dirigido por 

este nobre Titular, através do endereço:         

          (Usar Ctrl + 1 clique) 

www.facebook.com/moscabo/vide
os/2151245258335278/ 

 

CONVITE: 2 - Vale a pena visitar: 

www.museucasadeportinari.org.br/culturae

mcasa/ 

 

  

VALIOSAS  AQUISIÇÕES 
 

Sejam muito bem-vindas à Família 

SBDEana, nobres e talentosas Colegas, 

vistas a seguir com seus resumidos 

currículos.  

A posse solene está prevista para 

ocorrer no 48º COSMO – Congresso Sul 

Mineiro de Odontologia, de 23 a 25 de 

setembro de 2021, como sempre, em 

Caxambu/MG. 

 
 

http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
http://www.museucasadeportinari.org.br/culturaemcasa/
http://www.museucasadeportinari.org.br/culturaemcasa/
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ANDREIA  PERLINGEIRO  BASTOS 

 Nasceu no Rio de Janeiro; 

Graduada  pela   UFF;  Especializada             

em Dentística Restauradora e 

Implantodontia; Pós-Graduada em    

Harmonização Orofacial - HOF (Harvard 

School); Thread Lift Masterclass 

Academy; Mestranda em Healthcare 

Management (Miami College); 

Professora Licenciada da Sinclair 

College; Diretora Científica da 

Associação Brasileira de Medicina 

Orofacial; Coautora: Nutromedicina; 

Perfect  Details;  Esculpindo Faces:                

Arte & Ciência na HOF (Ver Blog). 
 

MARIA  DO  SOCORRO 

MEDEIROS  SANTOS 

 Nasceu em Natal/RN; 

Graduada pela UFRN; Endodontista; 

Servidora no Programa da Saúde da 

Família; Terapeuta no CERPICS (Centro 

das PICS: Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde; Especialista 

em Educação Holística e Qualidade             

de Vida; Habilitada em várias PICS: 

Laserterapia, Meditação, EFT,            

Body Talk, Florais de Bach, 

Cromoterapia, Radiestesia, Hipnose 

Clínica e Reiki, Nível II; Preside a 

Comissão das PICS, do CRO/RN;  Autora 

do livro: Superando a si mesmo  (Ver 

Blog) 

QUEM  SE  HABILITA? 

Chamada  para  Publicação:   

REVISTA  SER’ESTA 

- Aberta a todos os interessados; 

- Envio  pela  internet. 

➔ Prazo: 14 de agosto de 2020. 

 Informações  e  Dúvidas: 

revistaseresta@gmail.com  

Regulamento | Ficha de Inscrição: 

https://revistaseresta.blogspot.com/p/

edital-de-concurso.html  
https://revistaseresta.blogspot.com/p/f

icha-de-inscricao.html  

UNESP – Universidade  Estadual 

Paulista  Júlio  de  Mesquita  Fº 

https://drive.google.com/file/d/1y3g4r

4Jf0Hpb5Ys6ojfE5wesNRK-M70j/view 

  CASA  DAS  ROSAS 

www.casadasrosas.org.br/centro-de-

apoio-ao-escritor/concursos-literarios 

Colaboração: Projeto Reviver 

 
HELVETIA  ÉDITIONS 
{ Nossa  Parceira } 

➔  AVENTURAS  DESSE  MUNDO              
E  ALÉM  –  Antologia  Infantil  

Esta antologia busca narrativas que 

tragam ao universo dos leitores mirins a 

magia de viver aventuras, de brincar, de 

imaginar e de aproveitar o privilégio de 

ser criança.  

REGULAMENTO-AV

ENTURAS-DESSE-MUNDO-E-ALÉM...-1.pdf
  Clicar 2 vezes 

mailto:revistaseresta@gmail.com
https://revistaseresta.blogspot.com/p/edital-de-concurso.html
https://revistaseresta.blogspot.com/p/edital-de-concurso.html
https://revistaseresta.blogspot.com/p/ficha-de-inscricao.html
https://revistaseresta.blogspot.com/p/ficha-de-inscricao.html
https://drive.google.com/file/d/1y3g4r4Jf0Hpb5Ys6ojfE5wesNRK-M70j/view
https://drive.google.com/file/d/1y3g4r4Jf0Hpb5Ys6ojfE5wesNRK-M70j/view
www.casadasrosas.org.br/centro-de-apoio-ao-escritor/concursos-literarios
www.casadasrosas.org.br/centro-de-apoio-ao-escritor/concursos-literarios
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RENOVAÇÃO   DA   DIRETORIA 

Estatutariamente, o mandato 

trienal da atual Diretoria da SBDE será 

encerrado no dia 20 de setembro 

próximo. Normalmente, a eleição para 

renovação - e a respectiva posse - são 

realizadas em Assembleia Geral, durante 

o COSMO – Congresso Sul Mineiro de 

Odontologia, em Caxambu/MG, que 

passou a ser bianual; o próximo está 

previsto   acontecer de 23 a 25.09.2021. 

Assim, fica lançado oficialmente o Edital 

de Convocação para a apresentação de 

chapas concorrentes, com prazo de 

recepção até dia 30.08.20.  

A atual Diretoria precisará de 

renovação, pois 03 ocupantes 

faleceram, deixando vagos os cargos de: 

Vice-Presidente (Clóvis Marzola),            

2º Tesoureiro (Hugo Vieira de Melo 

Degani) e Orador Oficial (José Roberto 

de Melo). Quanto aos demais, estão 

convidados a permanecer nos 

respectivos cargos, caso queiram 

continuar nos honrando com seus 

nobres nomes.  

Aguardamos o pronunciamento da 

amada Família SBDEana.   
 

3ª  ANTOLOGIA  ELETRÔNICA  

 

Coletamos mais adesões para compor 

essa histórica coleção, e ficamos à 

espera dos talentosos Titulares e 

Honorários para que também 

participem. Basta enviar sua crônica, 

poesia, “causo” para os endereços 

informados neste Jornal e agradecemos. 

1º  E D E A 
Encontro  Eletrônico  de 

Dentistas Escritores e Artistas 
     Continuamos a planejar a 

organização desse inédito Encontro, e 

logo daremos mais detalhes, sempre 

aceitando sugestões.  

 

 
 

 03 Mauro  Cruz  

 04  Lucy Dalva Lopes Mauro   

 20 Irislene Castelo  Branco 

Morato  

 27   Paulo José Moraes da Silva    
 

Parabéns, nobres e muito queridos 

TITULARES! Que Deus os abençoe 

e lhes conceda bastante saúde, paz 

e evolução em todos os sentidos, 

junto à amada Família! 
 

Conjunto de identidades culturais em 
Países, Regiões, Estados 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).    Em todo o mundo,      
300  MILHÕES  de  pessoas  falam 

Português, mais do que o idioma Russo  
(154 milhões) e o Francês (77 milhões). 

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/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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AFIM   X   A  FIM     
 

AFIM junto vem de afinidade, enquanto  

A FIM é a preposição a ligada a fim no 

sentido de finalidade.  

Para saber como usar, basta pensar no 

que quer passar: -   As duas empresas 

se uniram para atingir interesses afins                                   

(ou semelhantes);  

- Você está a fim de sair hoje à noite?; 

- Precisamos passar no banco a fim de 

fazer um depósito. 
 

PERCA  X  PERDA 
 

PERDA é substantivo. Se puder colocar 

artigo antes (a perda ou uma perda) 

é com d:  

- Acabe com a perda de tempo, usando 

nossa técnica para ser mais produtivo!   

PERCA é verbo:  

- Não perca tempo: compre já o nosso 

produto!      
           

DISCRIMINAR  X  

DESCRIMINAR 
 

Discriminação, com i, é tratar pessoas 

ou questões de forma desigual, devido a 

preconceito. 

 - Você já sofreu algum tipo de 

discriminação racial?          

Descriminar é tirar a culpa de um 

crime (daí o prefixo des, de negação, 

como em descolorir, por exemplo).  

- O júri descriminou o réu após um 

julgamento.  

Fonte: www.soportugues.com.br 

 

 
 

- Por volta dos 60 anos, a maioria das 

pessoas terá perdido a metade das suas 

papilas gustativas.  

- Nossos olhos permanecem do mesmo 

tamanho desde que nascemos, mas 

nosso nariz e orelhas não param de 

crescer.  

- O ácido clorídrico do nosso 

estômago é forte suficiente para 

dissolver zinco; não destrói o estômago 

porque as paredes que o revestem estão 

constantemente se renovando. 

- Os homens queimam gorduras mais 

rápido do que as mulheres, à razão de 

50 calorias por dia.   

Fonte: Tudo por e-mail.  
 

EXAUSTÃO  VISUAL 

Computador, telefone celular, tablet ou 

televisão, a maior parte do dia nossos 

olhos estão fixados numa tela. Isso 

aumentou muito nesta época de 

isolamento social. No trabalho presencial 

ou não, a rotina tem exigido muito da 

nossa visão. A Sociedade Brasileira de 

Oftalmologia, alerta que isso acentuou a 

Síndrome Visual Relacionada a 

Computadores, que provoca cansaço, 

sensação de corpo estranho, ardência, 

dor, turvação visual irritação, 

vermelhidão, ressecamento. Alerta que 

uma das principais causas desse 

cansaço visual é o ressecamento 

ocular.    

https://comunidade.rockcontent.com/produtividade
http://www.soportugues.com.br/
http://www.soportugues.com.br/
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O ser humano pisca, em média, 10 a 15 

vezes por minuto, mas, em frente a uma 

tela, essa frequência pode diminuir até 

60%.  Para evitar a fadiga ocular e os 

danos à visão: - Lembre-se de piscar 

sempre; - Evite a incidência direta de 

ventiladores ou aparelhos de ar 

condicionado diretamente no rosto;                          

- Seus olhos devem ficar a uma distância 

de 50 a 70 cm da tela do computador;                

- Use umidificadores, um copo com água 

ou uma toalha molhada, que ajudam a 

aumentar a umidade do ambiente;                               

- Faça pausas de 05 a 10 minutos a 

cada hora, fixando em ponto distante, 

sem olhar para o monitor; - Turnos de 

04 horas no computador, smartphone 

e tablets devem ser interrompidos com 

pausas maiores, evitando maior 

desconforto visual.  

Tenha olhos abertos para visão saudável 

Fonte: www.sboportal.org.br   

Sociedade Brasileira de Oftalmologia 

 

 
Amados Titulares e Honorários: Tenham 

sempre saúde, paz e evolução, junto à 

preciosa e necessária Família!  

Mês que vem, completaremos 20 anos de 

atuação constante em prol da Literatura. 

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 

Presidente:    

Rubens Barros de Azevedo {Natal/RN} 

Vice-Presidentes:  

José Dilson Vasconcelos de Menezes 

{Fortaleza/CE} 

Mauro Cruz {Juiz de Fora/MG} 

Clóvis Marzola  { Em memória }   

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} 

http://www.sboportal.org.br/
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EXPEDIENTE                                                                              

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 

Contatos:  

Presidência: (84) 9 8808.3545  (WhatsApp). 

sbde2000@gmail.com 

 

 

 

Contato: 

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

 

 

 

mailto:sbde2000@gmail.com
mailto:sbde2000@gmail.com

