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O Jornal da 

Família 

SBDEana 

JUNHO   

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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IRISLENE CASTELO BRANCO 

MORATO – Belo Horizonte/MG 

 

 
FERNANDO  LUÍS  

TAVARES  VIEIRA 
Recife/PE – Secretário Geral 

INSTITUTO  TAVARES  VIEIRA 

Excelência em Odontologia  

LUIZ VIEIRA: Eis aqui mais uma 

ótima apresentação desse já 

consagrado Cantor, um dos filhos do 

nosso nobre Titular/Diretor:   

https://youtu.be/xTYgJa5MAgo  

PARABÉNS!  

 
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: 

 

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

 

Do diversificado acervo: 
  

 
 

 

https://youtu.be/xTYgJa5MAgo
http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
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NOTICIÁRIO MUSEOLÓGICO 
 PROGRAMAÇÃO DE JUNHO 

www.museufelicialeirner.com.br/   

culturaemcasa  

Museu Victor Meirelles 

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

MfcgxwJXLfpcRBmnmpprgbvJhmhmqzh  

Museu Nacional de Belas Artes - 100 anos.  

www.icom.org.br/files/Convite_Intervencao

_expositiva.jpeg 

Museu Lasar Segall:   

 www.mls.gov.br/educativo/visitas-

educativas 

Museu Eva Klabin 

NovaNews Eva Klabin #51 

Instituto Histórico e Geográfico de MG 

Livro Minas Gerais: 300 Anos  

https://youtu.be/cnxeeW1Ah94 
 

4ª ANTOLOGIA 

Continuamos à disposição de toda a 

Família SBDEana para participar da nova 

coletânea de obras dos talentosos 

Titulares e Honorários. Pode ser inédita 

ou já publicada no nosso Blogue. 

 

  

Dia 07 - ADELMO FARIAS BARBOSA 

Dia 10 - VALÉRIA  CRUZ 
 

 Que Deus os abençoe e lhes 

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:  

  PRAZEROSAMENTE 

Não escreva nunca com i, pois o 

advérbio é formado com o 

adjetivo prazeroso, que vem de prazer:  

- Atenderemos prazerosamente  

ao seu convite. 

PROPOSITALMENTE X 

PROPOSITADAMENTE 

Ambos os advérbios se formam dos 

adjetivos proposital e propositado, 

que são sinônimos; significam de 

propósito, intencionalmente: 

- Riscou a parede propositalmente.                

- Foi propositadamente que ela disse  

tais bobagens. 

RATIFICAR  X  RETIFICAR  

Ratificar quer dizer validar, comprovar, 

confirmar autenticamente, reafirmar. 

Retificar é corrigir, emendar, ou, num 

outro contexto, dispor em linha reta. 

Exemplos: 

http://www.museufelicialeirner.com.br/%20%20%20culturaemcasa
http://www.museufelicialeirner.com.br/%20%20%20culturaemcasa
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/131717/183/1141/185_0/63804/?url=http%3A%2F%2Fwww.mls.gov.br%2Feducativo%2Fvisitas-educativas%2F
http://d-click.mls.gov.br/u/131717/183/1141/185_0/63804/?url=http%3A%2F%2Fwww.mls.gov.br%2Feducativo%2Fvisitas-educativas%2F
http://app.isendlabs.com.br/iSendLabs/view/C0A007FB4B23AC4624A3FCFD0A53FFA276091F692C84DA5EED1D5F3B760AC242ACED41D3671649BA
https://youtu.be/cnxeeW1Ah94
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/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/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macau
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- A decisão de manter as atuais regras 

de financiamento foi ratificada pelo 

Banco Central. 

- Chamou o atendente porque 

precisava retificar o endereço. 
 

A EXPENSAS = ÀS EXPENSAS 

A palavra expensas, que significa 

despesas, custos, equivale a por conta 

de, à custa de ou às custas de.  

O dicionário Houaiss registra as duas 

formas em condição de igualdade.                  

- Armou um batalhão a expensas suas. 

- O rapaz, universitário, vive  

às expensas do pai. 
 

Fonte: Profª Márcia Fernandes, 

Pesquisadora, produtora, gestora de 

conteúdos on-line. Licenciada em Letras 

pela Universidade Católica de Santos.  
 

 INTERNET NUNCA SUBSTITUIRÁ O 

JORNAL - Trata-se de uma discussão 

interessante. De um lado, os 

moderninhos com seus tablets. Do outro, 

os tradicionais. Mas, conforme poderá ser 

visto adiante o jornal impresso, também 

usado para ler as notícias, não poderá ser 

substituído pela internet. Eis alguns dos 

importantes usos do jornal:  

Uso doméstico: Amadurecer frutas;                      

- Recolher lixo; - Limpar vidros;                            

- Dobradinho, serve para nivelar os pés 

de móveis; - Embrulhar louças na 

mudança;- Recolher sujeira de cachorro; 

- Forrar gaiola de passarinho; - Cobrir 

móveis e piso antes de pintar a casa;                     

- Evitar que entre água por baixo da 

porta; - Proteger o piso da garagem 

quando o carro está vazando óleo;  

Uso educativo: - Fazer barquinhos de 

papel;  - Usar um pedaço em branco para 

anotar número de telefone.  

Uso comercial:  - Alargar sapatos;                       

- Rechear bolsas e sapatos para 

conservar a forma;   - Embrulhar peixes; 

- Embrulhar pregos na loja de material de 

construção; - Fazer um chapeuzinho para 

pintor ou para pedreiro; - Cortar moldes 

para alfaiate ou costureira; - Embrulhar 

quadros ou flores.   

Uso festivo: - Acender churrasqueira;                    

- Rechear caixa de presente-surpresa. 

Outros Usos: - Fazer uma capinha para o 

machado ou foice; - Fazer proteção na 

cabeça quando estiver garoando; - Para 

esconder-se atrás dele quando não quiser 

ser visto. {Alguém consegue fazer tudo 

isto com o computador?}  
 

 

 
 

Amada Família SBDEana: 

Tenham sempre bons dias com bastante 

saúde, junto à amada e necessária 

Família, com as bênçãos de Deus!  

Chegamos à metade de mais um 

ano atípico, com esperança renovada 

para que tudo volte ao normal, 

infelizmente, ainda sem a menor 

previsão.  

 

https://www.todamateria.com.br/autor/marcia-fernandes/
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 As atividades presenciais, como é o 

caso do 48º COSMO – Congresso Sul 

Mineiro de Odontologia, realizado sempre 

na última semana de setembro, também 

está imprevisível este ano, sendo 

pouquíssimo provável que possamos nos 

reencontrar na sempre aprazível, bucólica 

e primaveril cidadezinha de Caxambu. 

 Aguardemos os acontecimentos. 

Recebam fraternal e SBDEano abraço.             

 
Rubens Barros de Azevedo. 

Em tempo: Lembramos que, como 

foi dito lá no início, o blogue anexo 

merece ser visualizado, pois contém uma  

bela coleção de obras literárias, em prosa 

e verso, dos nossos Confrades e 

Confreiras. 

 

 
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} 

 

 

 

 

 

 

 

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

