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JORNAL MENSAL DA
FAMÍLIA SBDEANA
Maio - 2020

A Literatura na
Odontologia Com
Humanismo
- desde 2004 -

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
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LUIZ MANOEL DE
FREITAS - Natal/RN
Superintendente Técnico do
PROJETO REVIVER (Parceiro)

Convidamos para conhecer a história
do Projeto, através do livro eletrônico
SOLIDADRIEDADE POÉTICA:

https://reviver2003.blogspot.com/
A obra traz uma seleção de imagens que
marcam a existência da Organização
desde o princípio, associando também
trabalhos de seus 25 escritores, naturais
e/ou residentes em vários Estados do
Brasil, que participam da obra REVIVER:
Coletânea Literária, elaborada este ano.

THALES RIBEIRO
DE MAGALHÃES

Rio de Janeiro/RJ
Diretor do Museu Salles Cunha
ABO/RJ

CONVITES:

1 - Vale a pena uma visita

virtual ao ótimo Museu muito bem
dirigido por este Titular, através do
endereço:
www.facebook.com/moscabo/videos/21
51245258335278/

2 - XII Semana Nacional de
Museus na UNIFAL (Alfenas/MG)
XVIII Semana Nacional de Museus
Datas: 04 e 07 de maio de 2020.

HOMENAGEM ÀS MÃES

Atividades previstas: Conferência de
abertura, mesas redondas, oficinas e
apresentações dos documentos de
trabalho. Todo evento é gratuito.

merecidamente, oferecemos poética
homenagem àquelas que muito amamos,
estejam onde estiverem, convivendo
conosco ou não.
Trata-se de uma bela montagem, a
partir das Poesias criadas por vários
participantes da citada Coletânea, que
valorizaram bastante o referido preito.

Programação completa:
https://www.unifalmg.edu.br/snmuseus
/programacao
Mais detalhes: mmp@unifal-mg.edu.br
(Messenger): https://web.facebook.com
/museudamemoriaepatrimonio
Museuunifal - 55 35 3292-5033
Serão todos muito bem-vindos!

No Blog anexo a este Jornal, muito
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3ª ANTOLOGIA SBDE:
EDIÇÃO ELETRÔNICA

TESOURARIA

J

á há algum tempo, não temos nos
referido à grande inadimplência
que enfrentamos.
Em Assembleia Geral ocorrida em
2013, ficou estabelecido que as
ANUIDADES passariam a valer R$100,00
(Cem reais), que correspondem a R$8,33
(Oito reais e trinta e três centavos)
MENSAIS.
Também ficou resolvido que não
haveria uma data fixa para pagamento,
ficando a critério dos Titulares o período
de 1º de janeiro até 30 de dezembro de
cada ano, bastando que cada um agende
o pagamento da anuidade de acordo com
as suas próprias conveniências.
Igualmente se optou por evitar os
boletos bancários, que onerariam mais as
despesas, sendo os pagamentos feitos
por transferência bancária ou depósito.
A publicação anual do Demonstrativo
Contábil,
obrigação
estatutária,
evidencia que só temos realizado
despesas inevitáveis, evitando-se as que
seriam supérfluas.
Houve nesse período afastamento
de alguns Titulares, por motivos
diversos, e atualmente, temos 47 ativos.
Continuaremos sempre à disposição
para possíveis esclarecimentos.

A

pós concluirmos que seria inviável
a publicação da
Antologia
comemorativa aos 20 anos de
nossa fundação, pelas razões já
explicadas na edição anterior deste
Jornal, verificamos que há a possibilidade
de realizá-la de forma eletrônica, sem a
preocupação de endereçamento postal e
eliminando os custos. Quanto às
matérias a serem inseridas na obra, além
dos muitos textos oriundos de publicação
anterior no Jornal e/ou no Blog,
permanecemos disponíveis para inserir
novas obras, bastando que nos enviem.
O lançamento está previsto para
setembro, em comemoração à data de
fundação: 20.09.2000.

03
09
20
23

Antônio Inácio Ribeiro
(Honorário)
Francisco Erivaldo
Façanha Barreto
Luiz Manoel de Freitas
José Gilberto Silva
(Honorário)

Parabéns, nobres e muito queridos
Amigos! Que Deus os abençoe e
lhes conceda bastante saúde, paz e
evolução em todos os sentidos,
junto à amada Família!
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DIA
01
05
08
10
13
15
18
22
27

HOMENAGENS
Trabalho e
Literatura Brasileira
Língua Portuguesa
Artista Plástico
MÃES
Nossa Senhora de Fátima
Família (Internacional)
Museus (Internacional)
Abraço
Profissional Liberal

- Criar novos empregos.
Alguém consegue criar algo velho?

- Habitat natural
Todo habitat é natural...

- Grande Maioria
Ou é Maioria ou é Minoria...
- Conviver junto.
É possível conviver separadamente?

- Sorriso nos lábios.
Já viu sorriso no umbigo?

- Goteira no teto.
No chão é impossível!

- Estrelas do céu.
Paramos à noite para contemplar o lindo
brilho das estrelas do mar?

- General do Exército.
Só existem generais no Exército.

- Brigadeiro da Aeronáutica.
Só existem brigadeiros na Aeronáutica.
Conjunto de identidades culturais nos
países: Brasil, Angola, Cabo Verde, GuinéBissau, 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, à frente do idioma Russo
e do Francês, com 154 milhões e 77 milhões
de falantes, respectivamente.

FALAMOS ERRADO E...
NÃO PERCEBEMOS!
Eis alguns exemplos:
- Planos ou projetos para o futuro.
Você conhece alguém que faz planos
para o passado?

- Almirante da Marinha.
Só existem almirantes na Marinha.

- Manter o mesmo time.
Pode-se manter outro time?

- Labaredas de fogo.
De que mais as labaredas poderiam ser?

- Pequenos detalhes.
Se for detalhe, então já é pequeno.

- Erário público.
Erário é o tesouro público;
erário só já basta!

- Despesas com gastos.
Despesas e gastos são sinônimos!
- Meio ambiente: Idem
- Encarar de frente.
Você conhece alguém que encara de

costas ou de lado?
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- Monopólio exclusivo.
Ora, se é monopólio, já é total ou
exclusivo…
- Ganhar grátis.
Alguém ganha pagando?

- Países do mundo.
E de onde mais podem ser os países?

- Viúva do falecido.
Até prova em contrário, não pode haver
viúva se não houver um falecido...

Queridos Titulares e Honorários:
Tenham sempre bons dias com
saúde, paz e evolução continuada em
todos os sentidos, junto à preciosa e
necessária Família.
Nesta edição inserimos algumas
modificações, em busca constante da
renovação do visual, esperando agradálos, mas estaremos sempre disponíveis
para críticas e sugestões – fiquem à
vontade, pois o Jornal é de todos nós.
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, 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}
Presidente de Honra:
José Roberto de Melo
{ Em memória }.

