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O Jornal da 

Família 

SBDEana 

- OUTUBRO -   

2020 

 

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 

 

CALENDÁRIO DE CURSOS DO 

INSTITUTO TAVARES VIEIRA 

-EXCELÊNCIA  EM ODONTOLOGIA- 

OUTUBRO: 
 

ESPECIALIZAÇÃO  EM 

PRÓTESE DENTÁRIA 

 ➔ 30 / 09  a  03 / 10 / 2020 

IMERSÃO  EM  MINI-IMPLANTES 

ORTODÔNTICOS 

➔  05  e  06 / 10 / 2020 

GESTÃO  FINANCEIRA  E 

PRECIFICAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

➔  17 /10 / 2020 

ESPECIALIZAÇÃO  EM 

PRÓTESE  DENTÁRIA 

➔  21  a  24 / 10 / 2020 

ESPECIALIZAÇÃO  EM 

ENDODONTIA 

➔  29  a  31 / 10 / 2020. 
 

INSCRIÇÕES: 

(81) 3268.1568  /  99550.5251 

MAURO  CRUZ 
 Juiz  de  Fora/MG Vice-Presidente 

 

3º ENCONTRÃO:  

ESCREVENDO COM O ESCRITOR 

RELEMBRANDO: Nosso sempre 

atuante Titular está participando desse               

evento, organizado pela Professora 

Andrea Toledo, em Cataguases/MG, 

patrocinado pela Secretaria de Cultura 

do Estado, pela Lei de Incentivo à 

Cultura e Energisa. Reúne escolas de 

diversas cidades da Zona da Mata, todas 

as etapas são via internet, sendo o 

último Encontro previsto para ocorrer na 

3ª semana de novembro.Participarão 

10 escritores de livros infantis de vários 

Estados do País, que estarão em contato 

com os alunos. A ideia é estimular nos 

alunos a leitura e a escrita motivados 

pelos escritores. No fim do Projeto será 

impresso um livro com histórias de cada 

escritor participante. Vários profissionais 

atuam no Projeto com produção de 

filmes e mídias digitais, montagem de 

palcos e gravação de espetáculos, 

contação de histórias, músicas e demais 

oficinas, que serão enviados para as 

escolas, professores e crianças, via 

aplicativo, disponibilizados no Youtube. 

As mídias são de livre acesso, podem ser 

baixadas, e a reprodução será feita sem 

internet, caso necessário.  
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Kits com livros, programação e 

divulgação do Projeto são enviados às 

escolas para auxiliar os professores. É 

oferecido um curso de formação online, 

sobre o uso das mídias, para os 

professores, cuja formação e produção 

de conteúdo faz parte da preparação do 

evento, que acontecerá via canal do 

Projeto no Youtube. Todas as atividades 

são postadas no  aplicativo do evento: 

escrevendocomescritor.blogspot.com.br  

         Escritores convidados:    

Danielle Fritzen (Niterói / RJ); João 

Marcos Parreira Mendonça (Governador 

Valadares / MG);  Léo Cunha (Belo 

Horizonte / MG); Lulu Lima (Salvador / 

BA); Márcia Leite (Santo André / SP); 

Mauro Cruz (Juiz de Fora / MG); 

Carolina Michelini (São Paulo / SP); 

Michele Iacocca   (São Paulo / SP); Paulo 

Netho (São Paulo / SP); Penélope 

Martins (Santo André / SP).  

Renovados parabéns pela 

brilhante iniciativa e pela participação do 

nosso querido Titular, Mauro Cruz! 
 

THALES  RIBEIRO       

               DE  MAGALHÃES                                

                Rio de Janeiro / RJ  

       Diretor do Museu Salles Cunha         
            ABO/RJ 

Reiteramos o convite para visita virtual 

ao ótimo Museu muito bem dirigido por 

este nobre Titular, através do 

endereço:  (Usar Ctrl + 1 clique) 
www.facebook.com/moscabo/videos/2151

245258335278/ 
 

OUTROS CONVITES:   
museucasadeportinari.org.br/culturaemcasa  

 

Pinacoteca do Estado de São Paulo 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/

FMfcgxwJXLfpcWhwQkSvFFQvJSmMhmXt 

           Museu Victor Meirelles 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/

FMfcgxwJXLfpcRBmnmpprgbvJhmhmqzh 
 

http://escrevendocomescritor.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
http://www.facebook.com/moscabo/videos/2151245258335278/
museucasadeportinari.org.br/culturaemcasa
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
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JORNAL  DA  SBDE  NA  AORJ 

Apresentamos nossos mais efusivos 

agradecimentos ao querido Titular 

Thales, pela ótima iniciativa de solicitar 

à Diretoria da Academia de 

Odontologia do Estado do Rio de 

Janeiro (AORJ)–e a esta, a aceitação- a 

inserção das edições do nosso Jornal 

numa das páginas do seu Portal, desde 

2015, como pode ser visto aqui: 

www.aorj.com.br/crbst_31.html 

WILSON MARTINS ARAGÃO 
Rio de Janeiro/RJ 

 

  

NOVA AQUISIÇÃO 

Com muita alegria, anunciamos a nossa 

mais recente aquisição. Trata-se do 

Colega Escritor EDIVAL TOSCANO 

VARANDAS, de João Pessoa/PB, que já 

estreia no nosso Blogue com sua ótima 

crônica. Bem-vindo, pois!  

3ª ANTOLOGIA - ELETRÔNICA 

Com a inestimável ajuda do valioso 

Parceiro, PROJETO REVIVER, na pessoa 

do seu Superintendente Técnico, Titular 

LUIZ MANOEL DE FREITAS, concluímos 

a edição histórica da Coletânea que 

mostra toda a evolução da nossa 

Instituição nas duas décadas de 

existência, além do grande Talento de 

Titulares e Honorários. Enviamos anexo 

para apreciação de todos. 

 
 

1º  E D E A 
Encontro  Eletrônico  de 

Dentistas Escritores e Artistas 
          

          Foi realizado com grande êxito no 

dia em que comemoramos os 20 anos da 

nossa Fundação, isto é, 20.09, domingo, 

das 20 às 21 horas, a partir do Estúdio 

Nós do RN, que, com muita competência 

e grande profissionalismo, permitiu 

ótima interação entre os participantes, 

de diversas localidades. 

         Quem não assistiu ou não 

participou do significativo evento, 

poderá acessar o endereço 

https://youtu.be/Kvt-Tsrg4AU  e curtir 

as atividades desenvolvidas. 

         Agradecemos a todos que 

participaram, direta ou indiretamente, 

abrilhantando tão significativos 

momentos de Poesia, Música e 

Humanismo, coerente com a idealização 

do nobre Honorário ANTÔNIO INÁCIO 

RIBEIRO. 

http://www.aorj.com.br/crbst_31.html
https://youtu.be/Kvt-Tsrg4AU
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PARCERIA 

HELVETIA EDIÇÕES 

Apresentamos a oferta para edição de 

livros eletrônicos de autoria de Titulares 

e Honorários, em condições especiais. 

Vale conferir.        
HELVETIA-PROPOST

A E-BOOK.pdf
 

 

 
 

06 

08 

29 

31 

REINALDO  BRITO  E  DIAS 

JOSÉ GUILHERME FÉRRER POMPEU 

ANA JÚLIA PERROTTI-GARCIA 

ROGÉRIO  DUBOSSELARD 

ZIMMERMANN 
 

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! 
 

CARIDADE: 

Coerentes com o Conceito de 

Humanismo que sempre preconizamos, 

informamos esse Curso que pode salvar 

preciosas vidas. São registrados cerca de 

12.000 suicídios anualmente no Brasil, e 

mais de 1.000.000 milhão no mundo.  

Uma triste realidade que tem 

aumentado bastante, principalmente 

entre jovens. Quase 100% dos casos 

são relacionados a transtornos mentais, 

mas há muitos registros de depressão, 

transtorno bipolar e abuso de 

substâncias. O Centro de Valorização da 

Vida (CVV) também oferece apoio  

www.cvv.org.br  ou  pelo telefone 141. 

 
 

DATAS ESPECIAIS DO MÊS 
01 · Santa Terezinha  

03 · Mundial do Cirurgião Dentista 

04 · São Francisco de Assis 

08 · Dia do  Nordestino 

12 · Nossa Senhora Aparecida 

     . Dia da Criança 

15 · Dia do Professor 

18 · Dia do Médico 

28 · São Judas Tadeu 

29 · Dia Nacional do Livro 

 

http://www.cvv.org.br/
http://www.arteducacao.pro.br/homenagem/queridomestre.htm
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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).                       
No mundo, são 300 MILHÕES  de  
pessoas  falando Português, mais do 
que o idioma Russo  (154 milhões)  e  o  
Francês  (77 milhões). 
 

APORTUGUESAMENTO 

Dando continuidade ao tema da edição 

passada, mostramos mais palavras, 

sendo que se deve usar a fonte itálica 

nas palavras estrangeiras ainda não 

aportuguesadas, como a seguir: 

Ballet/Balé;  Basketball / Basquetebol; 

Box / Boxe;   Bungalow  /  Bangalô; 

Bikini /  Biquini;  Blackout  /  Blecaute;  

Buffet / Bufê  

  Continuará na próxima edição... 
 

PARA FALAR/ESCREVER BEM: 

A  FIM   X   AFIM  

Quando você quer dizer que tem 

vontade de fazer algo ou quer dar ideia 

de finalidade/objetivo, use A FIM DE 

(separado) que, por ser locução, é 

invariável: 

- Saiu mais cedo a fim de resolver os 

negócios pendentes. - Estou a fim 

de um chope. 

AFIM (junto) se refere àquilo que 

apresenta afinidade, semelhança, 

relação (de parentesco): - Isso não deve 

constar no parágrafo porque não é 

matéria afim. - João e Maria são afins. 

A  EXPENSAS   X   ÀS  EXPENSAS 

A palavra expensas, significa despesas, 

custos, sendo usada apenas nesta 

locução, que equivale a por conta de,              

à custa de  ou às custas de. Até pouco 

tempo atrás só se admitia a construção 

com a (e não às) na língua culta, mas o 

uso se impôs:  

- Armou um batalhão a expensas suas.          

- O rapaz vive às expensas do pai. 
 

CARACTERES   X   CARACTERE   

X   CARÁTER 

O plural  caracteres  serve tanto 

para caráter quanto para  caractere, 

pois têm a mesma origem (do                                    

grego charaktér:  marca, sinal, traço); 

só varia a escrita pela diferença das 

áreas de uso: nas artes gráficas e na 

informática, caractere é usado para 

indicar uma letra, sinal de pontuação, 

dígito numérico etc.: -Teve de conhecer 

cada caractere antes de trabalhar no 

programa. - Estudou os caracteres 

chineses por curiosidade.   Caráter é 

muito mais abrangente: denomina a 

marca característica de uma pessoa ou 

coisa, o conjunto de traços psicológicos 

e morais, a firmeza moral e honestidade 

de alguém, sua índole, temperamento:  

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/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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- Seu caráter dócil atrai amigos. - Já se 

mostrava mau-caráter quando passou 

a conviver com maus-caracteres. 
 

Colaboração: Titular Thales Ribeiro 

de Magalhães. Fonte: Maria 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  
 

 

 VERDADES E EQUÍVOCOS 

Recebemos muitas informações que, 

aos poucos, a Ciência mostra que não 

passam de equívocos e/ou mentiras:  

George Washington não tinha 

dentes de madeira: Ele teve sérios 

problemas dentários: tinha apenas um 

dente no seu discurso de posse, em 

1789, mas não usava prótese feita de 

madeira. Eram feitas de marfim, ouro, 

chumbo, e até de dentes reais (talvez de 

vacas, cavalos e de pessoas). A origem 

desse mito é incerta. A explicação mais 

provável é a de que o marfim ficava  

entranhado nos dentes falsos  e 

manchava com o tempo, dando a  

aparência de madeira, o que enganava 

os observadores.  

Água com sal não ferve mais 

rapidamente: Ao acrescentar sal na 

água, aumentamos seu ponto de 

ebulição e atrasamos a fervura. 

As galinhas não precisam de um 

galo para botar ovos - Ao contrário do 

que se pensa, a presença do galo não 

interfere na rotina das galinhas 

poedeiras. Com ou sem a companhia do 

macho, elas continuarão colocando seus 

ovos normalmente. 

FONTE: Portal Mental Floss 
 

 

 

 

    Amados Titulares e Honorários: 

        Tenham sempre bastante saúde, 

paz e evolução, junto à preciosa e 

necessária Família!   

 Ainda emocionados com a grande 

e positiva repercussão do 1º EDEA, 

continuamos a nossa trajetória, 

apoiados pela Família SBDEAna, 

semeando a Literatura na Odontologia, 

nosso lema, contando sempre com o 

talento e a criatividade dos seus 

componentes que, há 20 anos mantêm 

o alto nível das publicações, seja através 

do Jornal, do Blogue ou das 03 Edições 

da Antologia lançadas, as 02 primeiras 

impressas e a atual, que segue anexo, 

apenas eletrônica, para apreciação de 

todos.   

Sejam felizes, haja o que houver! 

Recebam fraternal e SBDEano abraço.             

 

Rubens Barros de Azevedo. 

http://emailmkt.ledz.net.br/accounts/117943/messages/302/clicks/23301/1332?envelope_id=298
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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

