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Editorial

Agradecer e acreditar
O primeiro ano de nossa segunda gestão foi marcado
por muitas dificuldades. Felizmente, podemos
comemorar as vitórias conseguidas com muito
trabalho e determinação. Agradeço aos diretores que
sempre estiveram ao meu lado nessa incansável luta
para que nossas realizações fossem de grande proveito.
Agradeço aos associados que acreditaram e confiaram
em nosso trabalho, sempre transparente e voltado
para o bem comum. Tenho a convicção que em breve
estaremos melhor que hoje, assim como estamos
melhores que ontem. Nesse último ano de nossa gestão
espero continuar contando com a ajuda de todos:
técnicos, empresas e amigos, pois teremos o maior de
todos os desafios que será nosso 5º Congresso e 2a
Exposição Comercial. Dois anos atrás, quando
lançamos o 4o Encontro, muitos foram céticos mas, no
final, fomos coroados com sucesso absoluto. Para que o sucesso se repita trabalhamos com
afinco, todos os dias, sempre pensando em fazer a coisa certa; lógico que, às vezes, nos
deparamos com situações adversas, mas temos superado todos os entraves que atrapalham
o bom andamento do evento, pois fazemos tudo com muita transparência, simplicidade,
honestidade e vontade de oferecer o melhor. Convidamos toda a categoria odontológica:
técnicos , dentistas, auxiliares e estudantes. Pensamos em montar uma grade científica com
grande diversidade de assuntos para que todos sejam atendidos nas variadas especialidades.
Antecipadamente agradecemos ao Dr. Mauro Sérgio Camargo, Presidente da ACDC e
diretoria pela grande ajuda que nos oferecem. Agradecemos aos palestrantes a boa vontade
com que aceitaram nosso convite e deixarão seu trabalho, o conforto de seus lares, o convívio
com seus entes queridos para dividir conosco seus conhecimentos e experiências.
Agradecemos também as empresas parceiras que participarão da 2ª Exposição Comercial,
sem elas seria impossível realizar tamanha festa, que trará muita informação, conhecimento
e alegria aos congressistas. Não fique de fora, programe-se!
Nesta edição da Revista APDCR chamamos a atenção para a grade científica do 5o Congresso;
para o Personagem da Prótese Jeferson Rodrigo Calgaro e a coluna “Uma boa dose”, sobre
esperança e renovações. Boa leitura!
Grande abraço
Joel Soares
Presidente
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5o Congresso de Técnicos
em Prótese Dentária
2a Exposição Comercial

Diretoria da APDCR reunida na organização do 5o Congresso de Técnicos em Prótese Dentária e 2a Exposição Comercial que será realizado nos dias 24.
25 e 26/05/2012 nas dependências da ACDC - Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas. Todos estão empenhados com total dedicação nos
mínimos detalhes para proporcionar aos congressistas e empresas uma festa para ficar marcada na história da APDCR. Nunca Campinas sediou um
evento de tamanha grandeza. Todos os diretores manifestaram orgulho por fazerem parte deste momento histórico.
A seguir mostramos a grade científica para escolha das palestras e workshops que o congressista achar conveniente participar. Porém, as vagas são
limitadas e o controle de entrada será preferencialmente aos primeiros que chegarem.
Os workshops serão pagos, (veja valores na ficha de inscrição) para participar será obrigatório a inscrição no congresso.

INSCRIÇÕES na sede da APDCR/ ACDC ou online através do site www.apdcr.com.br

Dia 24 (Quinta-feira)

Grade Científica

Auditório ACDC

Tema: Fundamentos e Critérios em Metal Free - Possibilidades estéticas em dentes anteriores, passo a passo.
Guido Felipe Paredes - TPD
08h30 - 10h20
P-01

Auditório ACDC

Tema: Restaurações Estéticas com Previsibilidade.
Jose Carlos Romanini - TPD

Auditório ACDC

Tema: Laminados ceramicos em dentes anteriores.
Ivan Ronald Huanca - CD

11h20 - 12h50

P-02

14h00 - 15h50

P-03

Auditório ACDC

Tema: Melhorando a comunicação Dentista / Técnico para um Smile Design ideal com restaurações Cerâmicas.
Christian Coachman - CD / TPD
17h00 - 18h50
P-04

Auditório APDCR

Tema: O melhor equipamento para fotografia odontológica.
Ivan Ioshio - CD

09h00 - 10h50

Patrocínio:
Apoio Institucional:
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de Reabilitação Oral
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Americana de
Técnicos em Prótese
Dentária

Diamante

Platina

Ouro

P-05

Dia 24 (5a feira) - continuação.
Auditório APDCR

Auditório APDCR

Auditório APDCR

Tema: Sucesso Protocolo Carga Imediata.
Mário Motareli - CD - TPD / Celso Sakakura - CD

Tema: SISTEMAS INJETÁVEIS - Indicações e Soluções.
Carlos Augusto Maranghello - TPD

11h00 - 12h30

P-06

14h30 - 16h20

P-07

Tema: Protese parcial removível retida por retentores extra coronários - Uma nova visão da PPR e seus princípios para o século 21.
Samuel Abinadabe dos Santos - TPD
16h30 - 18h20
P-08

Dia 25 (Sexta-feira)
Auditório ACDC

Tema: Harmonia do Sorriso - Coroas Metal Free, Fragmentos e Facetas Cerâmicas.
Cristiano Soares - TPD / Milton Edson Miranda - CD
08h30 - 10h20

P-09

Auditório ACDC

Tema: CAD-CAM / Utilização Clínica e Laboratorial, maximizando resultado com todos os materiais.
Osvaldo Scopin de Andrade - CD
11h20 - 12h50
P-10

Auditório ACDC

Tema: OSCAR? Desvendando a prótese sobre implantes. Uma aventura em 3D.
Frank Kaiser - TPD
14h00 - 15h50

Auditório ACDC

Auditório APDCR

Auditório APDCR

Auditório APDCR

Tema: Novas Técnicas Laboratoriais que otimizam a Estética.
Paulo Kano - TPD / CD

17h00 - 18h50

P-12

Tema: Simplificando soluções para casos complexos em próteses sobre implante.
José Luiz Tomé - TPD
09h00 - 10h50

P-13

Tema: Reabilitação Oral com Técnica Metalocerâmica Modificada.
Juvenal de Souza Neto - TPD

Tema: Facilidades do sistema CAD/CAM Neoshape.
Fábio Silgitz - TPD

Auditório APDCR

Sala Pêssego

P-11

11h00 - 12h30

P-14

14h30 - 16h20

P-15

Tema: Interação Protesista x TPD: Explorando dos Recursos Clínicos e Laboratóriais no Restabelecimento Estético Dental.
Wil Rojas - TPD / André Calegari - CD
16h30 - 18h20
P-16

Tema: Carga imediata funcionál utilizando barra de titânio com solda TIG.
Marcelo Tanaka - TPD

09h00 - 10h50

P-24

Dia 26 (Sábado)
Auditório ACDC

Auditório ACDC

Auditório ACDC

Tema: Resoluções Estéticas Integrando a Prótese e a Perioimplantodontia.
Fábio Hiroshi Fujiy - CD / TPD / Paulo Fernando Mesquita de Carvalho - CD

Tema: Desenhando Sorrisos.
Murilo Calgaro - TPD

P-17

11h20 - 12h50

P-18

Tema: Planejamento funcional e estético das reabilitações totais pelos sistemas injetados com
infraestruturas de zircônia sistema cad/cam.

Dario Adolfi - CD
Auditório ACDC

08h30 - 10h20

Tema: Protocolo de Branemark - carga imediata e convencional.
Frederico Gomes - TPD

14h00 - 15h50

P-19

17h00 - 18h50

P-20

Dia 26 (Sábado) - continuação.
Auditório APDCR

Auditório APDCR

Tema: Administração Laboratorial
Meli Soares - ADM / Luiz Alves - TPD / Marcos Celestrino - TPD

Tema: Solucionando casos complexos - Dificuldades Alternativas e Seleção de Cor no Planejamento Estético.
Sérgio Pontalti - TPD / Fernando Rigolin - CD
16h30 - 18h20
P-23

Dia 24 (Quinta-feira)

Laboratório ACDC

Laboratório APDCR

Laboratório APDCR

P-21

Tema: O Admirável e Diversificado mundo da Ortotécnica (Mostra de Aparatologias diversas em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares)
Cecilia Cattacini - TPD
14h30 - 16h20
P-22

Auditório APDCR

Laboratório ACDC

08h40 - 11h30

Workshop

Tema:

Tema: Seleção de cor através de fotografia digital.
Ivan Ioshio - CD

Tema: A Arte da Escultura Dental.
Ivan Ronald Huanca - CD / TPD

Tema: Morfologia e Escultura dos dentes 26 e 46: Um breve compêndio.
Hilton Riquieri - CD / TPD

08h30 - 12h30

W-01

14h30 - 18h30

W-02

08h30 - 12h30

W-03

14h30 - 18h30

W-04

08h30 - 12h30

W-05

Dia 25 (Sexta-feira)
Laboratório APDCR

Tema: Provisório Caracterizado - Planejamento com Previsibilidade e Rapidez.
Gelson Toledo - TPD

Laboratório APDCR

Tema: Soldagem em prótese sobre implantes e confecção de um abutment angulado com micro rosca.
José Luiz Tomé - TPD
14h30 - 18h30
W-06

Laboratório ACDC

Tema: Facilidades do sistema CAD/CAM Neoshape.
Fábio Silgitz - TPD

Laboratório ACDC

Tema: Como fazer Bons Modelos de Gesso / Sistemas de Troquelização.
Darlos Soares - TPD

08h30 - 12h30

W-07

14h30 - 18h30

W-08

Dia 26 (Sábado)
Laboratório ACDC

Tema: SCREW-DIS - Aparelho de Distalização de Molares Superiores com ancoragem absoluta por meio de Mini-Implantes.
Cristhiane Barros André - TPD
08h30 - 12h30
W-09

Laboratório ACDC

Tema:
14h30 - 18h30

Laboratório APDCR

Tema: Escultura gengival e enceramento caracterizado pelo sistema Tomaz Gomes - (STGWAX - Formaden). Técnica de
caracterização em prótese total pelo sistema Tomaz Gomes (STG - Vip).

Frederico Gomes
Laboratório APDCR

W-10

08h30 - 12h30

W-11

14h30 - 18h30

W-12

Tema:

INFORMAÇÕES: [19] 3277-0905

Personagem da Prótese

Jeferson Rodrigo Calgaro
PATRONO DO 5o CONGRESSO DA APDCR

Administrador dá nova visão à profissão de Técnicos em Prótese Dentária

J

eferson Rodrigo Calgaro, brasileiro, catarinense de Ouro, (nome da cidade originado pela
cor dos campos de trigais), 41 anos, com formação e atuação em Administração de Empresas,
poderia ser avaliado em quilates, em alusão à sua
terra natal e aos valores agregados à sua vida.
Profissional de primeira grandeza é excelência
em criação de equipamentos e capacitação técnica, além de altruísta, motivador e procurar desenvolver nos TPDs - Técnicos em Prótese Dentária a auto-estima, profissionalismo e bem estar.
Hoje estabelecido em Curitiba - PR, na área comercial, fez de seus empreendimentos um modelo a ser seguido por quem almeja a qualificação e o sucesso. Agora recebe nossa justa homenagem como Patrono do 5o Congresso da APDCR.
Um pouco de história
Jeferson, filho de Vitaci e Ivani Calgaro, fala que
teve uma infância pobre e adolescência conturbada. Acumulou experiências nas áreas de Escola
de Informática, Fábrica de Papelão, Clinica Odontológica Empresarial, Empresa de Web Designer
e Laboratório de Prótese. Tem contato com a prótese dentária, ao acompanhar o pai durante sua
jornada intensa de trabalho. Alguns profissionais
da área odontológica o influenciaram em sua
profissão como seu pai; o irmão Murilo Calgaro;
Dr. Adilson Sakuno; Dr. Euripedes Vedovato;
Marcos Celestrino; Jose Carlos Romanini; Luiz
Alves Ferreira; Rubens Benatti; Ivan Santana Jr.;
entre outros.
Projetos, mercado e investimentos
Quando Jeferson investe em um novo projeto ou
cria um equipamento é também pensando na
necessidade do técnico, dificilmente pelo lucro, e
enfoca: “Todos os nossos clientes acabam, de certa
forma, sendo parceiros, nossa linha de produtos
nunca foi estática, usamos o dinamismo. Hoje no
Brasil temos tudo que existe em qualquer país desenvolvido, inclusive em alguns aspectos temos até
mais, algumas empresas estão se dedicando a fazer lançamentos de técnicas e equipamentos simultaneamente no Brasil, isso é no mínimo uma
grande demonstração de respeito ao nosso mercado”. Sobre investimento em novas tecnologias,
Jeferson fala que a aceitação no mercado é excelente, o retorno financeiro é muito rápido, mas
a mão de obra ainda é escassa e insere: “A Caltini,
criou o Cadtec, um centro especializado em desenvolver essa capacidade nos técnicos atuais. Fechamos parcerias com profissionais que ministram
cursos técnicos manuais, incluindo módulos digitais, além de fechar uma grande parceria com a
UFPR - Universidade Federal do Paraná, para inclusão do modulo digital no currículo do Curso de Prótese Odontológica, ou seja, em dois anos o UFPR
colocará no mercado em torno de 100 profissionais com a competência digital”. Acredita que o
Brasil é um celeiro de bons profissionais na área
de prótese e mesmo que se perca o ápice qualitativo na grande escala de produção, não descaracteriza a arte. Em relação aos Cursos e Congressos comenta: “A cada ano que passa fica mais fácil
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Jeferson Rodrigo Calgaro

a participação do congressista e mais difícil das
empresas, pois os custos e o número de congressos
e eventos que devemos estar presentes aumentam
consideravelmente. Desta forma, somos obrigados
a repassar os custos aos produtos, e assim perdem
todos. Tenho certeza que ainda vamos achar a fórmula correta para formar, informar, demonstrar,
vender e dar pós venda a custos reais”.
5o Congresso da APDCR
E quanto aos Congressos da APDCR, essencialmente, o 5o Congresso, Jeferson exalta: “Um evento que nasceu, cresceu e se tornou importante
muito rapidamente. Pois a exemplo da APDESP Br,
foi gerado por uma associação de pessoas (APDCR)
que trabalha fortemente para o sucesso da categoria como um todo. Quando isso acontece o retorno
para todos é garantido. Falar deste evento sem falar da grade cientifica é ser incompleto no comentário, uma grade que deixa eventos internacionais
com inveja, isso pelo grande número de profissionais altamente capacitados a ensinar o que nosso
país possui”.
Opinião e anseios de um visionário
Calgaro classifica que o Sistema Econômico Bra
sileiro está favorável aos laboratórios, que a oscilação do dólar ajudou na importação de equipamentos e materiais, mas considera as taxas de juros absurdas. E para conviver com o retorno da
inflação, obrigações fiscais, pressão por prazos e
manter a agenda profissional com a qualidade
exigida por ele, coloca: “Há 15 anos, eu ministrava
um curso que se chamava, “Como montar e administrar um Laboratório de Prótese”, e nesse curso eu
comentava sobre um futuro próximo, onde donos
de laboratórios teriam que se adaptar a uma nova
perspectiva de trabalho, os lucros seriam reduzidos
e para mantermos a margem de lucro teríamos que
aumentar nossa produtividade, ou seja, produzir
mais e melhor com menos.Também colocava a
possibilidade de convivermos com reclamatórias
trabalhistas, visto o sistema informal da grande
maioria contratar seus colaboradores. Hoje, temos

uma situação muito próxima a isso, laboratórios
desapareceram, muitos se transformaram em Laboratórios profissionais, outros estão com grande
dificuldade financeira, etc. Hoje o estado sabe
quanto ganhamos e está interessado em sua fatia,
os impostos, então, não existe milagre! A profissionalização é para ontem”.
Jeferson Calgaro diz que seus ideais priorizam os
relacionamentos e sente-se bem ao fazer qualquer atividade que envolva estar junto com a
família e amigos. Para o futuro espera realizar o
sonho de ser proprietário de uma empresa equilibrada financeiramente, obtendo lucro justo pelo trabalho, continuar empregando e formando
profissionais gabaritados e poder realizar projetos sociais e, ainda quem sabe, voltar a realizar
palestras para técnicos sobre como profissionalizar seu negócio. E conclui: “Tenho dedicação total
ao comercial da empresa, fico o tempo todo envolvido, pensando em uma forma mais rápida e econômica de colocar nossos produtos dentro dos laboratórios brasileiros. Sou, de certa forma, um visionário. Isto me traz conflitos diários entre viver o
presente, pensar no futuro e ainda preparar o mercado para nossos clientes; e que todos possam usufruir dele de forma completa e com menores dificuldades. Fui acostumado por minha mãe a procurar
absorver e resolver os problemas e dificuldade dos
outros, isso suga muito minhas energias, mas faço
isso por instinto e me sinto feliz quando tenho sucesso. Talvez este seja o diferencial do meu perfil!
Acredito que tudo que gostaria de realizar, já está
em marcha, não tenho muitas pretensões profissionais, penso que apenas colocar a velocidade
ideal já seria ótimo. O que quero mesmo conquistar
é o direito de estar em casa 7 dias da semana para
poder ver meus filhos crescerem e que eles saibam
que têm um pai que se dedica por eles também”.

Família Calgaro - Jeferson, Pedro, Gianeli (esposa) Aian e Gabriel.

O reconhecimento da diretoria e associados da
APDCR a este empreendedor, ao atuar tecnologicamente no dia a dia de cada laboratório e promover a alta estima em cada profissional; e ao
homem Jeferson Rodrigo Calgaro que, ao assimilar o brilho da nobreza dos campos de trigo e os
ensinamentos de sua mãe, reflete o apreço e a
merecida escolha como Patrono do 5o Congresso
da APDCR. Parabéns!
Lázara Durigan - Jornalista.
Ivan Santana Junior - TPD

A APDCR VISA O SUCESSO DO TPD
A APDCR - Associação dos Protéticos Dentários de Campinas e Região, tem o compromisso de dignificar e melhorar a
categoria de TPDs - Técnicos em Prótese Dentária. Ainda que a estrada seja longa, a luta árdua, o dinheiro escasso e
adversidades a vencer, a Diretoria desta casa espera concretizar os objetivos. E reproduz um artigo para reflexão.

COMO MATAR SUA ASSOCIAÇÃO OU ENTIDADE DE CLASSE
(CONSELHOS INFALÍVEIS PARA FAZER SUA ASSOCIAÇÃO FRACASSAR)

• Não frequente a entidade, mas,
quando for lá, ache algo para reclamar.

afirme que sua entidade está
dominada por um grupinho.

• Se comparecer a qualquer atividade,
encontre falhas no trabalho de quem
está lutando pela classe.

• Não leia o jornal da entidade e,
muito menos, os comunicados. Afirme
que ambos não publicam nada de
interessante e, melhor ainda, diga que
não os recebe regularmente.

• Nunca aceite uma incumbência.
Lembre-se: É mais fácil criticar do que
realizar.

• Se for convidado para qualquer
cargo, recuse alegando falta de tempo
e, depois, critique com afirmações do
tipo: “Essa turma quer é ficar sempre
nos cargos...”

• Não faça nada além do necessário.
Porém, quando a Diretoria estiver
trabalhando com boa vontade e com
interesse para que tudo corra bem,

• Sugira, insista e cobre a realização
de cursos e palestras. E quando a
associação realizá-los, não se inscreva
nem compareça, alegando que as datas
eram inadequadas.
• Após todas essas colaborações
espontâneas, quando cessarem as
publicações, as reuniões e todas as
demais atividades, enfim, quando sua
entidade morrer, estufe o peito e diga:
“Eu não disse?”

Artigo publicado na Revista TECNOPAN No 217 da ABIP - Assoc. Brás. de Indústria de Panificação.
Reproduzido na Revista ACDC - edição Bimestral - Ano XX - 2011 No 151. - Dr. Fernando B. Chiantia
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TORNEIO DOS VETERANOS

05/05/2012
Local: Clube dos Médicos
Adesões e informações:

(19) 3277-0905
(19) 3305-3573
com Sibele ou
(19) 3238-8440
com Eduardo

Realização:

Jantar de posse da nova diretoria da APDESP Br - Biênio 2012 / 2013
O TPD Toshio Uehara, com seu dinamismo e vigor, foi mais uma vez, reeleito Presidente da APDESP Br, a maior
Associação da América Latina.
A posse aconteceu com um requintado jantar na noite do dia 21 de janeiro de 2012. Na oportunidade foi apresentada toda a Diretoria, que promete
muito trabalho. Nosso presidente Joel Soares acompanhado de sua esposa Meli Soares estiveram presentes para prestigiar os colegas.

Diretoria eleita da APDESP Br

Meli Soares, Joel Soares e
Claudia Gonzaga (gerente APDESP Br)

Toshio Uehara - Presidente, David Morita - Vice-presidente e diretor do projeto sócio empresa, Giseli Gonçalves Acorci - 1a Dir. Administrativa, Roberto Yamanouchi - 2o dir.
Administrativo e dep. de conferências gratuitas, Geraldo Kayo - 1o dir. Financeiro, Claudionor Aranha - 2o dir. financeiro, Evandro Luiz de Souza - 1o conselheiro Fiscal e dir. dep. relações
nacionais, Sandro Roberto Ichigi - 2o conselheiro fiscal, Jorge Bauer - 3o conselheiro fiscal e dir. dep. científico, Jesus Villazón Dias - 1o suplente fiscal e dir. dep. de vídeo e som, Luiz
Fernando Buratto - 2o suplente fiscal, Marcelo Arikawa - 3o suplente fiscal, dir. dep. instalação e materiais e membro do dep. esportes e lazer, Luiz Kiyan - assessoria da presidência, João
Fernandes - assessoria da presidência, Marcos Celestrino - dir. dep. relações internacionais, Walker Angeloni - dir. dep. prótese total, prótese removível e informática, Monenobu Oshiro
- dir. dep. acadêmico, Cecilia Cattacini - dir. dep ortodontia e ortopedia, Ricardo Santos - dir. dep. instalação e materiais, Yumiko Tamashiro - dir. dep. de intercâmbio técnico
Brasil/Japão, Carlos Alberto Meira - dir. dep. beneficente e biblioteca, Maurício Correa - dir. dep. social, Suelen Barros Morita - membro dep. social, Celso Kenji - dir. dep. esportes e lazer,
Jose Henrique dos Santos - dir. dep. patrimônio.

Uma boa Dose
O OUTONO INVOCA
ESPERANÇAS E RENOVAÇÕES
“Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica-se os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Carvoeira equilibra uma grande pedra de carvão em um depósito na cidade indiana de Jammu.
Foto reprodução - Reuters.

Cecília Meireles é uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Seus poemas
encantam os leitores de todas as idades. Nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na
cidade do Rio de Janeiro e seu nome completo era Cecília Benevides de Carvalho
Meireles. Faleceu em sua cidade natal no dia 9 de novembro de 1964. Seus versos,
sempre atuais, nos convidam à reflexão e a fazer renascer a esperança, em cada
outono e em todas as estações.

Sê sempre o mesmo.
Sempre outro. Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.”
Cecília Meireles

Dicas culturais
Leitura
Estamos sempre buscando conhecimentos, nada como a leitura de
uma boa revista que a Editora Plena lançou recentemente. Publica
vários artigos de interesse dos técnicos com fotos.
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5o Encontro de Técnicos
em Prótese Dentária
2a Exposição Comercial

Lab. / Cons.

Adesão:

Quant.

Sócio APDCR - ACDC - APDESP e Entidades da Classe

130,00

Não Sócios

150,00

Workshop

DEPÓSITO Bradesco Ag.: 2646-8
C/C 003264-6 - APDCR

Enviar a adesão com depósito anexado ou cheques para a APDCR

Total

Preencher a ficha de inscrição e enviar para APDCR
Rua Francisco Bueno de Lacerda nº 287
Parque Italia CEP 13030-900 Campinas - SP.
IMPORTANTE:
Na Exposição Comercial será obrigatório uso de crachá.

60.00

Obs.: Para participar de Workshop é obrigatório a inscrição no Congresso.
Forma de Pagamento:

Valor

R$
Cheque nominal
a APDCR

obs. As adesões dão direito ao congressista participar de
qualquer palestra de seu interesse. Porém, as vagas são
limitadas e o controle de entrada será preferencialmente
aos primeiros que chegarem.

Faça já sua inscrição através do Hotsite. Acesse: www.apdcr.com.br/congresso

