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EditorialEditorial

É com grande satisfação que parabenizo 
toda a equipe da comissão organizadora, 
colaboradores, palestrantes e expositores 
pelo excelente trabalho realizado; 
palestras de alto nível muito bem 
ministradas, organização primorosa, boa 
alimentação e as modernas exposições 
apresentadas, contando sempre com 
profissionalismo e competência de todos. 
Em especial retribuo também os votos de 
agradecimento ao nosso colega e amigo 
Ivan Santana Junior, presidente do 
congresso, pela maestria com a qual 
conduziu o evento. Mais uma vez, 
superamos obstáculos, principalmente 
relacionados à nossa sede. Nos dez dias 
que antecederam o início do congresso, 

sentimos que o tempo não seria suficiente para o que planejamos, no 
seu primeiro dia, por exemplo, ainda aconteciam alguns retoques para 
que, logo em seguida tivéssemos o auditório lotado. Toda a presteza, 
celeridade e dedicação se resume em apenas uma palavra: 
emocionante, palavra mais ouvida no período de realização do evento.
Após tanto sucesso concebido, o departamento científico se prontificou 
com agendamento de palestras gratuitas, afinal, começamos a colher os 
frutos do nosso esforço, e isso é de muita importância aos associados, 
portanto, acompanhe e participe. 
Em comemoração ao dia do Técnico em Prótese Dentária (comemorado 
oficialmente no dia 05 de novembro), o Departamento Social reservou a 
data de 26 de outubro para a tradicional festa que acontecerá no Circulo 
Militar. Contamos com sua presença e de seus familiares para prestigiar 
importante e significativa data.
O Departamento de Patrimônio iniciará as obras de conclusão de nossa 
sede, com convicção de conclusão até o mês novembro. Aquilo que 
sempre foi um sonho será realizado.
Participe, opine, seja presente em todas as ocasiões. E você que ainda 
não é sócio, junte-se a nós!
Nossa revista traz variadas fotos e depoimentos do 5º Congresso e 
entrevista com o Personagem da Prótese, Paulo Kano, presidente de 
honra desse importante evento. Isso e muito mais se encontra nas 
páginas seguintes.
Boa leitura!
Joel Soares
Presidente
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A APDCR realizou dias 24, 25 e 26 de maio passado o sensacional 5o Congresso e 2a Exposição Comercial. Contamos com a 
presença de pessoas de todo o Brasil e exterior entre técnicos, expositores e visitantes. A organização foi primorosa. A seguir 
algumas fotos que ilustram o sucesso!

ABERTURA SOLENE

Autoridades que compuseram a mesa solene
Sr. Luiz Fernando Buratto, secretario da CLATP - Confederação latino Americana de Técnicos em Prótese Dental, representando o Presidente da CLATPD Sr. Freddy Vega;
Dr. Anésio Coratti Junior,  representando o Prefeito de Campinas Sr. Pedro Sera�m;
Sr. Jose Carlos Silva, vereador da Câmara Municipal de Campinas;
Sr. Messias Lisboa de Moura, Presidente da UBAP - União Brasileira das Associações de Prótese;
Sr. Joel Soares, Presidente da APDCR - Associação dos Técnicos em Prótese Dentária de Campinas e Região;
Sr. Ivan Santana Junior, Presidente do 5o Congresso e 2a Exposição Comervcial;
Dr. Paulo Kano, Presidente de honra do 5o Congresso e 2a Exposição Comercial.
Sr. Jeferson Calgaro, Patrono do 5o Congresso e 2a Exposição Comercial;
Dr. Mauro Sérgio Camargo, Presidente da ACDC - Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas;
Dr. Luiz Antonio Soares Zeppini, Diretor Cientí�co da SBRO - Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral.

HOMENAGENS

O Hino Nacional foi brilhantemente entoado pela 
cantora Cristiane Puertas acompanhada pela pianista 
Manuel Moreira. Entoou música Clássica após minuto de 
silêncio em homenagem ao Sr. Siro Kiatake, Presidente 
da CLATPD falecido ano passado.

Dr. Paulo Kano, Presidente de honra do 5o Congresso e 2a 
Exposição Comercial recebe das mãos do Sr. Joel Soares, 
Presidente APDCR, sua homenagem.

Sr. Jeferson Calgaro, Patrono do 5o Congresso e 2a 
Exposição Comercial recebe homenagem do Sr. Ivan 
Santana Junior Presidente 5o Congresso e 2a Exposição 
Comercial.

Sr. Toshio Uehara, Presidente APDESP Br. recebe 
homenagem de nossa simpatica secretaria Sra. Leyla 
Gonçalves.

Dr. Mauro Sérgio Camargo, Presidente da ACDC, recebeu 
homenagem do  Diretor de Patrimonio e presidente do 
Conselho da APDCR Sr. Francisco Zeferino.

5o CONGRESSO E 2a EXPOSIÇÃO COMERCIAL
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Destacamos a presença ilustre dos Srs. Douglas Guidoni e Hugo 
Cautela  respectivamente Presidente e Diretor Social da APSORE - 
Associação dos Técnicos em Prótese Dentária de Sorocaba e Região.

A Comissão Organizadora do Congresso 
agradece a valiosa contribuição na Abertura 
Solene do Cerimonial  ao Dr. Gustavo 
FizzeiZeferino; à Srta. Ana Paula Leles Gomes; 
ao pianista Sr. Manuel Moreira e à cantora 
Srta. Cristiane Puertas.

AGRADECIMENTOS

COQUETEL
Após as solenidade de Abertura do 5o Congresso e 2a Exposição Comercial foi servido um 

delicioso e descontraido Coquetel, com a colaboração da Dental Progresso.

5o CONGRESSO E 2a EXPOSIÇÃO COMERCIAL
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Exposição Comercial

A 2a Exposição Comercial foi um Sucesso! Totalmente vendido, mostrou o interesse das empresas pelo potencial 
dos Técnicos de Campinas e Região. Além de muitos congressistas do Brasil e Exterior, que visitaram a Exposição, 
vários produtos e muitas novidades foram apresentadas, principalmente relacionadas com as novas tecnologias 
CAD/CAM. No happy hour foi servido pipoca, suco e muito chopp com música ao vivo apresentada pela cantora 

Cristiane Puertas, também muita conversa, troca de experiências, novas amizades, e muita descontração. O sorteio 
premiou vários colegas de Campinas, região e de outros estados. Acompanhe a seguir fotos do evento.

“O Congresso está maravilhoso, bom 
demais. Se tivesse outro na próxima semana 
voltaríamos novamente” 
Adelton Santana - Gandú - BA e
Gilvandro Amaral Santana - Santo 
Amaro da Puri�cação - BA.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“Grade perfeita - Esse foi um dos pontos que 
determinaram nossa vinda”.
Francisco Dario Nunes e José Geobson 
Moreira da Silva - TPDs - RN - Natal

“Somos 4 opérários e fazemos prótese 
�xa. no Laboratório. Soubemos do 5o 
Congresso pela publicações. Técnicas 
diferentes , mais completo que outros 
congressos que participamos. Dá para 
levar conhecimento. Mui Bonito”.
Alessandro Miguel e E. R. Cruz - 
TPDs peruanos

Congressistas movimentam a Exposição Comercial, trocando experiências, comprando e conhecendos novas técnologias.

Desenvolver as habilidades e as tendências de mercado são focos de Paulo Kano

PAULO KANO

PRESIDENTE DE HONRA DO 5o CONGRESSO

   história de vida pro�ssional de 
Paulo Kano, CD e TPD, nascido em 
Dracena-SP em12 de Março de 1961 
começou a ser idealizada aos 6 anos de 
idade, ao falar que queria ser dentista. E 
aos 13 anos, já morando na zona leste 
da cidade de São Paulo, ao ser admitido 
em um laboratório de prótese, para 
trabalhar como o�ce-boy, teve o 
primeiro contato com a prótese dental. 
Assim, iniciou seu trajeto para 
concretizar o sonho. Trabalhou dos 13 
aos 17 anos no Laboratório de Kuanjo 
Toyama e ao manusear a cera 
encantou-se com as esculturas. 
Estudou inicialmente pelo catálogo de 
esculturas “Ney” e pela bibliogra�a de 
Peter Tomas. Trabalhou também no 
laboratório Paulo e Silvio Malta em 
Santana, na zona Norte. Apesar da 
intensa rotina no trabalho e da 
distância, entre o trabalho, escola e 
casa, nunca deixou de estudar, sempre 
conciliou trabalho e estudos. Mas aos 
18 anos de idade, com a necessidade 
de frequentar o cursinho, optou por 
trabalhar com vendas, para pagar seus 
estudos. Após 1 ano descobriu que seu 
talento era mesmo para o campo da 
odontologia e, assim, retornou na área 
de prótese dentária.

O Laboratório Valdir Romão abriu a 
oportunidade de trabalho e lá se 
aperfeiçoou como técnico na seção de 
ouro, na época assim era conhecida a 
seção especializada em fazer trabalhos 
de prótese �xa. Trabalhar para o Waldir 
Romão era sonho de muitos técnicos, 
em São Paulo. Um ano depois montou 
seu próprio laboratório anexo a um 
consultório odontológico, no Campo 
Belo. Seu sonho em ser dentista resistia 
forte em seu coração, mas lhe faltava 
tempo para estudar e, devido às 
responsabilidades de um dono de 

Prótese Dentária, Dentística e 
Odontologia Estética.                         

Ministrou cursos em Liechtenstein, 
Espanha, México, Guatemala, 
Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, 
Peru, Estados unidos, entre outros. 
Adquiriu sua Clínica Odontológica em 
São Paulo com mais sete pro�ssionais 
graduados, de uma empresa que já 
funcionava no local, e a transformou 
em uma empresa lucrativa. Nessa 
época, conheceu o renomado dentista 
da socialite brasileira, Dr. Olympio 
Faissol e trabalhou no atendimento 
odontológico de personalidades 
conhecidas e, com ele, aprendeu a 
protocolar procedimentos clínicos.

Em 1995, conheceu Dr. Luís Narciso 
Baratieri, que o introduziu na Dentística 
e, anos depois, este grande e 
reconhecido professor da UFSC, autor 

de mais de vinte livros de odontologia 
em vários idiomas, o ajudou a escrever 
seu livro, "Desa�ando a Natureza", hoje, 
já editado em mais quatro idiomas: 
português, (reeditado)alemão, inglês e 
espanhol.
Paulo Kano, além de participação em 
congressos e cursos teóricos,  ministrou 
cursos de hands on de escultura dental 
e aplicação de cerâmica para mais de 7 
mil pessoas, no Brasil  e em outros 
países. E mais de 2500 dentistas �zeram 
cursos também de hands on de 
Odontologia Estética e um sem 
número em Dentística. 

Para fazer odontologia, ou prótese 
laboratorial, é exigido um grau elevado 
de  habilidades, então, Paulo Kano 
introduziu um método conhecido 
como "mnemônica”, em suas aulas  para 
facilitar tal desenvolvimento. Além 
disso, com outro assunto, que 
denominou de "Mecanismo de 
Formação de Habilidades", completava 
o que era necessário para o 
desenvolvimento de habilidades.  
“Podemos supor que existem habilidades 

inatas, quando vemos seres que 
conseguem capturar suas presas de 
diferentes maneiras sem que ninguém os 
ensinem.  Ou aves da mesma espécie que 
fazem seus ninhos de modo muito 
parecido em qualquer lugar  do mundo, 
mesmo não tendo entre si contatos e 
nem trocas de informaçōes. Nós, seres 
humanos também, temos as nossas 
habilidades inatas, mas a maioria de 
nossas habilidades são adquiridas, 
através de conhecimentos e muito  
treinamento, pois nos tornamos mais 
multifuncionais que qualquer outro ser 
vivente ”. E assim, Paulo Kano iniciou 

tendências do mercado. Neste momento 
a tecnologia CAD/ CAM é uma 
tendência". O pro�ssional enfatiza que é 
preciso perceber quando é uma nova 
tendência.  

Sobre o 5o Congresso, Dr. Paulo Kano, 
diz que quando recebeu o convite para 
ser o Presidente de Honra �cou 
surpreso, cheio de alegria, honrado e 
emocionou-se. “Orgulho-me de ser 
Técnico em Prótese Dentária e brasileiro, 
mesmo com os problemas sociais do 
Brasil. Todas as horas investidas em favor 
da pro�ssão valem a pena. O que nos 
leva à frente não é o dinheiro, mas o 
amor. É extremamente importante 
conhecer o desconhecido e através do 
Congresso temos essa oportunidade”, 
falou na abertura do evento.  

Paulo é espiritualizado e diz: “Rezo 
todos os dias”. Acompanha a família na 
hora do lazer e também gosta de 
cantar; dançar ; assistir �lmes; passeio 
de balão e esportes radicais, en�m, 
guarda energia para a família. 
Considera-se uma pessoa feliz.  

Paulo Kano, Presidente de Honra do 5o 
Congresso, cultuado por todos que 
conhecem seu potencial, com 
dedicação e ação colocou em prática 
seus sonhos. E conclui: “Não se destrói 
nada do que é belo, nada do que é arte. 
Sempre que temos um culto à arte temos 
uma renovação. Arte e ciência devem 
caminhar juntas. Todos têm sonhos, sem 
sonhos a vida acaba, tem-se que morrer 
sonhando ou sonhar até morrer”.

Lázara Durigan - Jornalista 
Cláudia Cecília Tosta - TPD 

CD - Cirurgião Dentista / TPD - Técnico em Prótese Dentária

laboratório,  seu sonho parecia distante 
de ser realizado. Então, ao receber uma  
indicação para voltar a trabalhar como 
funcionário, viu a oportunidade de 
voltar a estudar com mais 
possibilidades. Assim, através do 
amigo, Dr. Edson Saito que mais tarde 
se tornaria cunhado, conheceu e  
trabalhou  para o dentista e professor 
Dr. Tetsuo Saito, internacionalmente  
reconhecido por seus trabalhos 
cientí�cos e, principalmente, pela 
"Oclusão". Dividindo o espaço do 
laboratório havia uma sala de cursos 
frequentada por dentistas de várias 
partes do mundo, o que o impulsionou 
para os estudos da escultura e Oclusão. 
A partir daí, desenvolveu sua própria 
técnica de escultura e oclusão.  Aos  22 
anos entrou na Faculdade de 
Odontologia e se graduou aos 27 anos.  
Casou-se em 1993 com Alice Kano, 
também cirurgiã-dentista. Hoje, além 
de cirurgião-dentista Paulo Kano é um 
respeitável ministrador de cursos em 

uma turnê de cursos, com 4 assistentes, 
Marcos Celestrino, Julio Yamanouchi, 
Márcio Sgorlon e Raul Okuma 
Morihashi. 

Quanto às novas tecnologias Paulo foca 
que o sistema CAD CAM é uma 
tendência irreversível e é tão 
revolucionário que os países 
americanos e europeus já investem no 
Brasil. “Quanto mais se investe em 
tecnologia maior é o retorno”, fala Paulo 
Kano. 
"Por isso necessitamos investir nas coisas 
certas, e devemos �car de olho nas 
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Depoimentos de participantes do Congresso

“O mais louvável é uma categoria se reunir, formar 
uma associação, lutar para os interesses comuns e já 
dispor da sede própria (em �nalização), informativos, 
publicações. O prefeito, também como pro�ssional da 
área de Saúde, é participativo e a Prefeitura de 
Campinas reconhece que ter associações pro�ssionais 
fortes é bom para a cidade de Campinas”.
Anésio Coratti Jr - C.D. Representante do Prefeito

“Não sou muito bom com palavras formais, melhor 
com termos comerciais. Pesquisei e vi que os 
signifcados de Patrono são: professor, defensor, 
padroeiro, pai. Fiquei feliz em ser escolhido. Parabéns 
a todos!” 
Jeferson Calgaro - Patrono do 5o Congresso

“Parabéns aos protéticos, ao trabalho da diretoria e ao 
dia a dia dos laboratórios que fazem com que a 
odontologia de Campinas e a cidade de Campinas 
sempre cresçam”.
Gustavo Fizzei Zeferino - C.D. Chefe do Cerimonial

“Eu sou um pouco suspeito pra falar... mas 
sinceramente a minha impressão foi a melhor 
possível, é muito importante termos um congresso 
dessa grandeza em Campinas com tantos nomes 
renomados na prótese e odontologia do país, eu 
�quei muito honrado em participar e poder contribuir 
um pouquinho.
Acho que o crescimento da pro�ssão gera benefícios 
à todos... Técnicos, Cirurgiões Dentistas e nosso maior 
objetivo: o paciente. O Congresso é algo que vem 
consolidar este fato”.
Cristiano Soares - TPD

“...Tenho a dizer que gostei muito”.
Ivan Yoshio 

 “Excelente, equipe de peso, muita responsabilidade 
de cada professor. A organização está me 
surpreendendo e a APDCR está de parabéns”.
Guido F. Paredes 
 
 “Tenho que parabenizá-los e saudar a vocês primeiro 
pela simplicidade e integridade das pessoas em bem 
receber os que vêm de fora. Também pela 
organização do Congresso na cidade de Campinas, 
que tem pujança de uma cidade grande e modéstia 
na generosidade. Saúdo a vocês pela dedicação”.
Carlos Augusto Maranghelo 

“Agradeço a Deus e a todos por estar aqui hoje. 
Parabéns a todos os técnicos e toda a equipe da 
APDCR.”
Francisco Zeferino

“Fico envaidecido de ter sido recrutado entre outros 
nomes importantes”.
Juvenal Souza Neto

“O Congresso está muito bom, acadêmico. Como 
sempre, uma referência”.
Frank Kaiser 
 
“Foi nota 10”.  
Murilo Calgaro  

 “O Congresso é nota mil. O empenho do pessoal é 
bastante grande. Estou à disposição, podem contar 
comigo sempre”.
Frederico Gomes

 “A participação de um evento desta magnitude só 
nos faz crescer. Seres diferentes, não só a qualidade 
mas a diferença desta qualidade. O mercado hoje 
exige isso. Estou aqui para ajudar aos técnicos. 
Administre bem e tudo corre bem. E ainda digo mais, 
administrar sua empresa e o seu negócio é tão 
importante como executar o trabalho, isso determina 
o sucesso ou o fracasso de sua empresa”.
Meli Soares

“Agradeço a oportunidade por estar aqui, não tanto 
pelo tema mas pela história do que fazemos para 
chegar. O meu papel nesta conferência é o que a 
gente passou para abrir os caminhos. Como 
presidente do Congresso da APDESP, posso dizer que 
este Congresso está perfeito, muito bem orientado e 
assessorado. Quero agradecer toda a diretoria e 
principalmente presidente Joel Soares.”
Marcos Celestrino

“O grande desa�o da APDCR é o de superar a si 
mesma em cada edição do congresso, o que vem 
acontecendo ano a ano com uma equipe muito 
competente, dedicada e incansável. A escolha de uma 
grade cienti�ca excepcional trouxe para o evento um 
público exigente e interessado no alto nível técnico 
dos ministradores, o que vem atraindo a atenção do 
mundo para os pro�ssionais brasileiros.”
Gelson Toledo 

“Fiquei muito feliz em participar. O Congresso está 
muito bom, só tenho coisas boas a dizer”.
Darlos Soares 

“Foi interessante porque a platéia colaborou. O 
Congresso está dentro do mais alto nível. Campinas 
está de parabéns”.
Luiz Alves

“Orgulho-me de participar no 5o Congresso”.
Rogério de Moraes 



Cursos 2o Semestre 2012

Ministrador:  Elias Leão

Data:  11 de Agosto

Horário:  08h30 às 17h00

Investimento: R$ 200,00 (sócios)
 R$ 300,00 (não sócios)

"ADMINISTRAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE OPERACIONAL E LOGÍSTICA"

Informações / Inscrições: (19) 3277-0905 / (19) 3305-3573
Curso ministrado na sede da APDCR

ACESSE: www.apdcr.com.br

"CURSO AVANÇADO DE APLICAÇÃO DE CERÂMICA”

"CURSO ANATOMIA FUNCIONAL"

"PLACAS  INTEROCLUSAIS - sua aplicabilidade nas DTM.  Indicaçoes e confecção"

Ministrador:  Giovani Gambogi - TPD

Data:  23 e 24 de Agosto

Horário:  09h00 às 18h00

Investimento: R$ 500,00 (sócios)
 R$ 600,00 (não sócios) 

Ministrador:  Gelson Toledo - TPD

Data:  1o módulo - 21 e 22 de Setembro / 2o módulo - 26 e 27 de Outubro

Investimento: R$ 400,00 (sócios) por módulo
 R$ 500,00 (não sócios) por módulo

Ministrador:  Jorge A. von Zuben - CD 

Data:  19 de Outubro

Horário:  08h00 às 18h00

Investimento: R$ 300,00 (sócios)
 R$ 400,00 (não sócios) 

Vagas LimitadasVagas Limitadas
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Desenvolver as habilidades e as tendências de mercado são focos de Paulo Kano

PAULO KANO

PRESIDENTE DE HONRA DO 5o CONGRESSO

   história de vida pro�ssional de 
Paulo Kano, CD e TPD, nascido em 
Dracena-SP em12 de Março de 1961 
começou a ser idealizada aos 6 anos de 
idade, ao falar que queria ser dentista. E 
aos 13 anos, já morando na zona leste 
da cidade de São Paulo, ao ser admitido 
em um laboratório de prótese, para 
trabalhar como o�ce-boy, teve o 
primeiro contato com a prótese dental. 
Assim, iniciou seu trajeto para 
concretizar o sonho. Trabalhou dos 13 
aos 17 anos no Laboratório de Kuanjo 
Toyama e ao manusear a cera 
encantou-se com as esculturas. 
Estudou inicialmente pelo catálogo de 
esculturas “Ney” e pela bibliogra�a de 
Peter Tomas. Trabalhou também no 
laboratório Paulo e Silvio Malta em 
Santana, na zona Norte. Apesar da 
intensa rotina no trabalho e da 
distância, entre o trabalho, escola e 
casa, nunca deixou de estudar, sempre 
conciliou trabalho e estudos. Mas aos 
18 anos de idade, com a necessidade 
de frequentar o cursinho, optou por 
trabalhar com vendas, para pagar seus 
estudos. Após 1 ano descobriu que seu 
talento era mesmo para o campo da 
odontologia e, assim, retornou na área 
de prótese dentária.

O Laboratório Valdir Romão abriu a 
oportunidade de trabalho e lá se 
aperfeiçoou como técnico na seção de 
ouro, na época assim era conhecida a 
seção especializada em fazer trabalhos 
de prótese �xa. Trabalhar para o Waldir 
Romão era sonho de muitos técnicos, 
em São Paulo. Um ano depois montou 
seu próprio laboratório anexo a um 
consultório odontológico, no Campo 
Belo. Seu sonho em ser dentista resistia 
forte em seu coração, mas lhe faltava 
tempo para estudar e, devido às 
responsabilidades de um dono de 

Prótese Dentária, Dentística e 
Odontologia Estética.                         

Ministrou cursos em Liechtenstein, 
Espanha, México, Guatemala, 
Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, 
Peru, Estados unidos, entre outros. 
Adquiriu sua Clínica Odontológica em 
São Paulo com mais sete pro�ssionais 
graduados, de uma empresa que já 
funcionava no local, e a transformou 
em uma empresa lucrativa. Nessa 
época, conheceu o renomado dentista 
da socialite brasileira, Dr. Olympio 
Faissol e trabalhou no atendimento 
odontológico de personalidades 
conhecidas e, com ele, aprendeu a 
protocolar procedimentos clínicos.

Em 1995, conheceu Dr. Luís Narciso 
Baratieri, que o introduziu na Dentística 
e, anos depois, este grande e 
reconhecido professor da UFSC, autor 

Nós, seres humanos 
também, temos as nossas 
habilidades inatas, mas a 

maioria de nossas 
habilidades são adquiridas, 
através de conhecimentos e 
muito treinamento, pois nos 

tornamos mais 
multifuncionais que 

qualquer outro ser vivente

de mais de vinte livros de odontologia 
em vários idiomas, o ajudou a escrever 
seu livro, "Desa�ando a Natureza", hoje, 
já editado em mais quatro idiomas: 
português, (reeditado)alemão, inglês e 
espanhol.
Paulo Kano, além de participação em 
congressos e cursos teóricos,  ministrou 
cursos de hands on de escultura dental 
e aplicação de cerâmica para mais de 7 
mil pessoas, no Brasil  e em outros 
países. E mais de 2500 dentistas �zeram 
cursos também de hands on de 
Odontologia Estética e um sem 
número em Dentística. 

Para fazer odontologia, ou prótese 
laboratorial, é exigido um grau elevado 
de  habilidades, então, Paulo Kano 
introduziu um método conhecido 
como "mnemônica”, em suas aulas  para 
facilitar tal desenvolvimento. Além 
disso, com outro assunto, que 
denominou de "Mecanismo de 
Formação de Habilidades", completava 
o que era necessário para o 
desenvolvimento de habilidades.  
“Podemos supor que existem habilidades 

inatas, quando vemos seres que 
conseguem capturar suas presas de 
diferentes maneiras sem que ninguém os 
ensinem.  Ou aves da mesma espécie que 
fazem seus ninhos de modo muito 
parecido em qualquer lugar  do mundo, 
mesmo não tendo entre si contatos e 
nem trocas de informaçōes. Nós, seres 
humanos também, temos as nossas 
habilidades inatas, mas a maioria de 
nossas habilidades são adquiridas, 
através de conhecimentos e muito  
treinamento, pois nos tornamos mais 
multifuncionais que qualquer outro ser 
vivente ”. E assim, Paulo Kano iniciou 

tendências do mercado. Neste momento 
a tecnologia CAD/ CAM é uma 
tendência". O pro�ssional enfatiza que é 
preciso perceber quando é uma nova 
tendência.  

Sobre o 5o Congresso, Dr. Paulo Kano, 
diz que quando recebeu o convite para 
ser o Presidente de Honra �cou 
surpreso, cheio de alegria, honrado e 
emocionou-se. “Orgulho-me de ser 
Técnico em Prótese Dentária e brasileiro, 
mesmo com os problemas sociais do 
Brasil. Todas as horas investidas em favor 
da pro�ssão valem a pena. O que nos 
leva à frente não é o dinheiro, mas o 
amor. É extremamente importante 
conhecer o desconhecido e através do 
Congresso temos essa oportunidade”, 
falou na abertura do evento.  

Paulo é espiritualizado e diz: “Rezo 
todos os dias”. Acompanha a família na 
hora do lazer e também gosta de 
cantar; dançar ; assistir �lmes; passeio 
de balão e esportes radicais, en�m, 
guarda energia para a família. 
Considera-se uma pessoa feliz.  

Paulo Kano, Presidente de Honra do 5o 
Congresso, cultuado por todos que 
conhecem seu potencial, com 
dedicação e ação colocou em prática 
seus sonhos. E conclui: “Não se destrói 
nada do que é belo, nada do que é arte. 
Sempre que temos um culto à arte temos 
uma renovação. Arte e ciência devem 
caminhar juntas. Todos têm sonhos, sem 
sonhos a vida acaba, tem-se que morrer 
sonhando ou sonhar até morrer”.

Lázara Durigan - Jornalista 
Cláudia Cecília Tosta - TPD 

CD - Cirurgião Dentista / TPD - Técnico em Prótese Dentária

laboratório,  seu sonho parecia distante 
de ser realizado. Então, ao receber uma  
indicação para voltar a trabalhar como 
funcionário, viu a oportunidade de 
voltar a estudar com mais 
possibilidades. Assim, através do 
amigo, Dr. Edson Saito que mais tarde 
se tornaria cunhado, conheceu e  
trabalhou  para o dentista e professor 
Dr. Tetsuo Saito, internacionalmente  
reconhecido por seus trabalhos 
cientí�cos e, principalmente, pela 
"Oclusão". Dividindo o espaço do 
laboratório havia uma sala de cursos 
frequentada por dentistas de várias 
partes do mundo, o que o impulsionou 
para os estudos da escultura e Oclusão. 
A partir daí, desenvolveu sua própria 
técnica de escultura e oclusão.  Aos  22 
anos entrou na Faculdade de 
Odontologia e se graduou aos 27 anos.  
Casou-se em 1993 com Alice Kano, 
também cirurgiã-dentista. Hoje, além 
de cirurgião-dentista Paulo Kano é um 
respeitável ministrador de cursos em 

uma turnê de cursos, com 4 assistentes, 
Marcos Celestrino, Julio Yamanouchi, 
Márcio Sgorlon e Raul Okuma 
Morihashi. 

Quanto às novas tecnologias Paulo foca 
que o sistema CAD CAM é uma 
tendência irreversível e é tão 
revolucionário que os países 
americanos e europeus já investem no 
Brasil. “Quanto mais se investe em 
tecnologia maior é o retorno”, fala Paulo 
Kano. 
"Por isso necessitamos investir nas coisas 
certas, e devemos �car de olho nas 

A

Paulo Kano



“O Congresso está maravilhoso, bom 
demais. Se tivesse outro na próxima semana 
voltaríamos novamente” 
Adelton Santana - Gandú - BA e
Gilvandro Amaral Santana - Santo 
Amaro da Puri�cação - BA.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Desenvolver as habilidades e as tendências de mercado são focos de Paulo Kano

PAULO KANO

PRESIDENTE DE HONRA DO 5o CONGRESSO

   história de vida pro�ssional de 
Paulo Kano, CD e TPD, nascido em 
Dracena-SP em12 de Março de 1961 
começou a ser idealizada aos 6 anos de 
idade, ao falar que queria ser dentista. E 
aos 13 anos, já morando na zona leste 
da cidade de São Paulo, ao ser admitido 
em um laboratório de prótese, para 
trabalhar como o�ce-boy, teve o 
primeiro contato com a prótese dental. 
Assim, iniciou seu trajeto para 
concretizar o sonho. Trabalhou dos 13 
aos 17 anos no Laboratório de Kuanjo 
Toyama e ao manusear a cera 
encantou-se com as esculturas. 
Estudou inicialmente pelo catálogo de 
esculturas “Ney” e pela bibliogra�a de 
Peter Tomas. Trabalhou também no 
laboratório Paulo e Silvio Malta em 
Santana, na zona Norte. Apesar da 
intensa rotina no trabalho e da 
distância, entre o trabalho, escola e 
casa, nunca deixou de estudar, sempre 
conciliou trabalho e estudos. Mas aos 
18 anos de idade, com a necessidade 
de frequentar o cursinho, optou por 
trabalhar com vendas, para pagar seus 
estudos. Após 1 ano descobriu que seu 
talento era mesmo para o campo da 
odontologia e, assim, retornou na área 
de prótese dentária.

O Laboratório Valdir Romão abriu a 
oportunidade de trabalho e lá se 
aperfeiçoou como técnico na seção de 
ouro, na época assim era conhecida a 
seção especializada em fazer trabalhos 
de prótese �xa. Trabalhar para o Waldir 
Romão era sonho de muitos técnicos, 
em São Paulo. Um ano depois montou 
seu próprio laboratório anexo a um 
consultório odontológico, no Campo 
Belo. Seu sonho em ser dentista resistia 
forte em seu coração, mas lhe faltava 
tempo para estudar e, devido às 
responsabilidades de um dono de 

Prótese Dentária, Dentística e 
Odontologia Estética.                         

Ministrou cursos em Liechtenstein, 
Espanha, México, Guatemala, 
Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, 
Peru, Estados unidos, entre outros. 
Adquiriu sua Clínica Odontológica em 
São Paulo com mais sete pro�ssionais 
graduados, de uma empresa que já 
funcionava no local, e a transformou 
em uma empresa lucrativa. Nessa 
época, conheceu o renomado dentista 
da socialite brasileira, Dr. Olympio 
Faissol e trabalhou no atendimento 
odontológico de personalidades 
conhecidas e, com ele, aprendeu a 
protocolar procedimentos clínicos.

Em 1995, conheceu Dr. Luís Narciso 
Baratieri, que o introduziu na Dentística 
e, anos depois, este grande e 
reconhecido professor da UFSC, autor 
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de mais de vinte livros de odontologia 
em vários idiomas, o ajudou a escrever 
seu livro, "Desa�ando a Natureza", hoje, 
já editado em mais quatro idiomas: 
português, (reeditado)alemão, inglês e 
espanhol.
Paulo Kano, além de participação em 
congressos e cursos teóricos,  ministrou 
cursos de hands on de escultura dental 
e aplicação de cerâmica para mais de 7 
mil pessoas, no Brasil  e em outros 
países. E mais de 2500 dentistas �zeram 
cursos também de hands on de 
Odontologia Estética e um sem 
número em Dentística. 

Para fazer odontologia, ou prótese 
laboratorial, é exigido um grau elevado 
de  habilidades, então, Paulo Kano 
introduziu um método conhecido 
como "mnemônica”, em suas aulas  para 
facilitar tal desenvolvimento. Além 
disso, com outro assunto, que 
denominou de "Mecanismo de 
Formação de Habilidades", completava 
o que era necessário para o 
desenvolvimento de habilidades.  
“Podemos supor que existem habilidades 

inatas, quando vemos seres que 
conseguem capturar suas presas de 
diferentes maneiras sem que ninguém os 
ensinem.  Ou aves da mesma espécie que 
fazem seus ninhos de modo muito 
parecido em qualquer lugar  do mundo, 
mesmo não tendo entre si contatos e 
nem trocas de informaçōes. Nós, seres 
humanos também, temos as nossas 
habilidades inatas, mas a maioria de 
nossas habilidades são adquiridas, 
através de conhecimentos e muito  
treinamento, pois nos tornamos mais 
multifuncionais que qualquer outro ser 
vivente ”. E assim, Paulo Kano iniciou 

tendências do mercado. Neste momento 
a tecnologia CAD/ CAM é uma 
tendência". O pro�ssional enfatiza que é 
preciso perceber quando é uma nova 
tendência.  

Sobre o 5o Congresso, Dr. Paulo Kano, 
diz que quando recebeu o convite para 
ser o Presidente de Honra �cou 
surpreso, cheio de alegria, honrado e 
emocionou-se. “Orgulho-me de ser 
Técnico em Prótese Dentária e brasileiro, 
mesmo com os problemas sociais do 
Brasil. Todas as horas investidas em favor 
da pro�ssão valem a pena. O que nos 
leva à frente não é o dinheiro, mas o 
amor. É extremamente importante 
conhecer o desconhecido e através do 
Congresso temos essa oportunidade”, 
falou na abertura do evento.  

Paulo é espiritualizado e diz: “Rezo 
todos os dias”. Acompanha a família na 
hora do lazer e também gosta de 
cantar; dançar ; assistir �lmes; passeio 
de balão e esportes radicais, en�m, 
guarda energia para a família. 
Considera-se uma pessoa feliz.  

Paulo Kano, Presidente de Honra do 5o 
Congresso, cultuado por todos que 
conhecem seu potencial, com 
dedicação e ação colocou em prática 
seus sonhos. E conclui: “Não se destrói 
nada do que é belo, nada do que é arte. 
Sempre que temos um culto à arte temos 
uma renovação. Arte e ciência devem 
caminhar juntas. Todos têm sonhos, sem 
sonhos a vida acaba, tem-se que morrer 
sonhando ou sonhar até morrer”.

Lázara Durigan - Jornalista 
Cláudia Cecília Tosta - TPD 

CD - Cirurgião Dentista / TPD - Técnico em Prótese Dentária

 Sempre que temos um culto 
à arte temos uma 

renovação. Arte e ciência 
devem caminhar juntas.

laboratório,  seu sonho parecia distante 
de ser realizado. Então, ao receber uma  
indicação para voltar a trabalhar como 
funcionário, viu a oportunidade de 
voltar a estudar com mais 
possibilidades. Assim, através do 
amigo, Dr. Edson Saito que mais tarde 
se tornaria cunhado, conheceu e  
trabalhou  para o dentista e professor 
Dr. Tetsuo Saito, internacionalmente  
reconhecido por seus trabalhos 
cientí�cos e, principalmente, pela 
"Oclusão". Dividindo o espaço do 
laboratório havia uma sala de cursos 
frequentada por dentistas de várias 
partes do mundo, o que o impulsionou 
para os estudos da escultura e Oclusão. 
A partir daí, desenvolveu sua própria 
técnica de escultura e oclusão.  Aos  22 
anos entrou na Faculdade de 
Odontologia e se graduou aos 27 anos.  
Casou-se em 1993 com Alice Kano, 
também cirurgiã-dentista. Hoje, além 
de cirurgião-dentista Paulo Kano é um 
respeitável ministrador de cursos em 

uma turnê de cursos, com 4 assistentes, 
Marcos Celestrino, Julio Yamanouchi, 
Márcio Sgorlon e Raul Okuma 
Morihashi. 

Quanto às novas tecnologias Paulo foca 
que o sistema CAD CAM é uma 
tendência irreversível e é tão 
revolucionário que os países 
americanos e europeus já investem no 
Brasil. “Quanto mais se investe em 
tecnologia maior é o retorno”, fala Paulo 
Kano. 
"Por isso necessitamos investir nas coisas 
certas, e devemos �car de olho nas "Desa�ando a Natureza"

Livro editado em 4 idiomas.



As palestras e workshops foram brilhantemente apresentados por 
um “time” de primeiríssima grandeza. Receberam elogios 
marcantes. A APDCR através do presidente do evento Ivan 
Santana Junior, agradece a participação de todos que com muita 
competência mostraram e dividiram com os congressistas um 
pouco do muito que sabem.

Justa Homenagem
A

IVAN SANTANA JUNIOR
Presidente do 5o Congresso
No discurso de abertura do 5o Congresso Ivan 
Santana Junior falou: “Agradeço a Deus,  a Joel 
Soares, presidente da APDCR - Associação dos 
Protéticos Dentários de Campinas e Região, irmão 
agora; agradeço aos participantes de mesa ao Dr. 
Nilden Carlos Alves Cardoso - presidente da gestão 
anterior da ACDC - Associação dos Cirurgiões 
Dentistas de Campinas; e ao Dr. Mauro Sérgio 
Camargo, atual presidente. Também a todos 
funcionários da ACDC representados por Márcia e 
Daniele pela excelente colaboração para que esse 
congresso se realizasse”.

Mas Ivan Santana Junior não falou, de seu 
extremo desempenho, o tempo despendido na 
organização da grade cientí�ca; das 
providências para o bem estar dos 
ministradores; locações, aquisições, 
contratações, restaurante, exposição comercial. 
E a preocupação de estar com tudo pronto no 
dia e hora exatos, para que o Congresso fosse 
um sucesso.

Sabemos que nos meses que antecederam o 5o 
Congresso, somente um pro�ssional de 

altíssimo nível, como Ivan, reagiria 
positivamente aos percalços encontrados na 
organização e saberia, como ninguém, recrutar 
toda a diretoria, que com competência e 
maestria cumpriu seu papel, além de associados 
e colaboradores para a causa do bem comum.

O 5o Congresso foi sucesso absoluto! 
Reconhecido e elogiado pelos Técnicos em 
Prótese Dentária e Cirurgiões Dentistas 
Ministradores de Palestras e Workshops, ao 
ampliar conhecimentos aos TPDs e de todos que 
têm ligação com a prótese dentária e reiterar a 
auto-estima e alegria pela pro�ssão que 
escolheram. Também ao proporcionar 
oportunidades para a aquisição de produtos e 
equipamentos de alta tecnologia e o 
compartilhamento dos expositores, pelas 
facilidades oferecidas na 2a Exposição 
Comercial.

É reconfortante para todos nós sabermos que 
em um país carente de lideranças, um novo líder 
desponta, aqui na APDCR, pertinho de nós.

Ivan Santana Junior

Palestras e Workshops
Os palestrantes foram apresentados com dinamismo e 
desenvoltura pelos colegas Ivan Santana Junior; Mário 
Motarelli; Antonio Dupas Valim; Douglas Bueno Ornaghi; 
Cristiano Luques Rodrigues; Alessandro Miguel de Souza; Luiz 
Henrique Gueroni e Maria Aparecida Silva.

A Grade Cientí�ca foi sucesso absoluto!
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11o Torneio dos Veteranos APDCR
Dia 05/05/12, novamente na SMCC - Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas, ocorreu o 11o Torneio dos Veteranos da APDCR. Entre tantos 
�nais de semana chuvosos o sábado escolhido foi perfeito. O dia 
ensolarado e um bom churrasco feito pela turma da Total Family, 
proporcionaram aos presentes uma bela festa.
Os veteranos mostraram que estão em plena forma e que ainda tem 
fôlego para muitos torneios. Porém o destaque �ca sempre para as 
crianças, que esse ano em bom número, �zeram um bonito jogo no 
futebol infantil.

Agradeço ao meu amigo Dionisio Petrocini Junior, da Dental Progresso, 
que patrocinou parte da festa e a todos que, nos bastidores, colaboram 
para que esse evento seja organizado da melhor forma.
Obrigado pela participação e espero que tenham gostado.
Um abraço,
Eduardo Kleinfelder L. Simão
Diretor APDCR

ALGUMAS FOTOS DO EVENTO

A diretoria da APDCR está sempre buscando soluções para melhorar as 
condições do técnico em prótese dentária: procura oferecer cursos, 
palestras, congressos e todo tipo de ações visando o aprimoramento 
técnico e o engrandecimento de nossa categoria pro�ssional. 
Há algum tempo temos procurado uma solução prática e com juros 
acessíveis para o técnico conseguir melhores condições de 

�nanciamento nas  aquisições de máquinas e equipamentos para  
laboratório, além de boa remuneração em aplicações �nanceiras. Foi aí 
que surgiu a idéia, a exemplo da ACDC, de podermos nos associar à 
Cooperativa  de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais 
Pro�ssionais de Nível Superior da Àrea de Saúde de Campinas e Região - 
UNICRED.  Porém, para a inclusão de nossa categoria pro�ssional havia 
necessidade de aprovação da alteração do Estatuto da Unicred em 
assembléia Geral Extraordinária e posterior aprovação pelo BACEN 
(Banco Central).  Felizmente, a votação foi favorável a nós Tecnicos em 
Prótese Dentária. Foi feita a mudança nos estatutos e registrado no 
Banco Central do Brasil, assim, hoje podemos nos associar. Todos os 
trâmites foram vencidos, com isso conseguimos mais um benefício 
importante para o técnico de Campinas e região. 
Conforme anunciado aos associados, dia 18/06/2012 realizou-se no 
auditório da APDCR, reunião com a presença de vários sócios, diretores 
da APDCR, diretores da ACDC e diretores da UNICRED. Na ocasião o Dr. 
Negrão, Presidente da UNICRED Campinas, detalhou o funcionamento 
da Cooperativa e respondeu perguntas dos presentes dirimindo dúvidas. 

Interessados, dirigir-se à sede da UNICRED no endereço:
Avenida Barão de Itapura, 950 - 7o Andar.

Reunião UNICRED
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Desenvolver as habilidades e as tendências de mercado são focos de Paulo Kano

PAULO KANO

PRESIDENTE DE HONRA DO 5o CONGRESSO

   história de vida pro�ssional de 
Paulo Kano, CD e TPD, nascido em 
Dracena-SP em12 de Março de 1961 
começou a ser idealizada aos 6 anos de 
idade, ao falar que queria ser dentista. E 
aos 13 anos, já morando na zona leste 
da cidade de São Paulo, ao ser admitido 
em um laboratório de prótese, para 
trabalhar como o�ce-boy, teve o 
primeiro contato com a prótese dental. 
Assim, iniciou seu trajeto para 
concretizar o sonho. Trabalhou dos 13 
aos 17 anos no Laboratório de Kuanjo 
Toyama e ao manusear a cera 
encantou-se com as esculturas. 
Estudou inicialmente pelo catálogo de 
esculturas “Ney” e pela bibliogra�a de 
Peter Tomas. Trabalhou também no 
laboratório Paulo e Silvio Malta em 
Santana, na zona Norte. Apesar da 
intensa rotina no trabalho e da 
distância, entre o trabalho, escola e 
casa, nunca deixou de estudar, sempre 
conciliou trabalho e estudos. Mas aos 
18 anos de idade, com a necessidade 
de frequentar o cursinho, optou por 
trabalhar com vendas, para pagar seus 
estudos. Após 1 ano descobriu que seu 
talento era mesmo para o campo da 
odontologia e, assim, retornou na área 
de prótese dentária.

O Laboratório Valdir Romão abriu a 
oportunidade de trabalho e lá se 
aperfeiçoou como técnico na seção de 
ouro, na época assim era conhecida a 
seção especializada em fazer trabalhos 
de prótese �xa. Trabalhar para o Waldir 
Romão era sonho de muitos técnicos, 
em São Paulo. Um ano depois montou 
seu próprio laboratório anexo a um 
consultório odontológico, no Campo 
Belo. Seu sonho em ser dentista resistia 
forte em seu coração, mas lhe faltava 
tempo para estudar e, devido às 
responsabilidades de um dono de 

Prótese Dentária, Dentística e 
Odontologia Estética.                         

Ministrou cursos em Liechtenstein, 
Espanha, México, Guatemala, 
Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, 
Peru, Estados unidos, entre outros. 
Adquiriu sua Clínica Odontológica em 
São Paulo com mais sete pro�ssionais 
graduados, de uma empresa que já 
funcionava no local, e a transformou 
em uma empresa lucrativa. Nessa 
época, conheceu o renomado dentista 
da socialite brasileira, Dr. Olympio 
Faissol e trabalhou no atendimento 
odontológico de personalidades 
conhecidas e, com ele, aprendeu a 
protocolar procedimentos clínicos.

Em 1995, conheceu Dr. Luís Narciso 
Baratieri, que o introduziu na Dentística 
e, anos depois, este grande e 
reconhecido professor da UFSC, autor 

de mais de vinte livros de odontologia 
em vários idiomas, o ajudou a escrever 
seu livro, "Desa�ando a Natureza", hoje, 
já editado em mais quatro idiomas: 
português, (reeditado)alemão, inglês e 
espanhol.
Paulo Kano, além de participação em 
congressos e cursos teóricos,  ministrou 
cursos de hands on de escultura dental 
e aplicação de cerâmica para mais de 7 
mil pessoas, no Brasil  e em outros 
países. E mais de 2500 dentistas �zeram 
cursos também de hands on de 
Odontologia Estética e um sem 
número em Dentística. 

Para fazer odontologia, ou prótese 
laboratorial, é exigido um grau elevado 
de  habilidades, então, Paulo Kano 
introduziu um método conhecido 
como "mnemônica”, em suas aulas  para 
facilitar tal desenvolvimento. Além 
disso, com outro assunto, que 
denominou de "Mecanismo de 
Formação de Habilidades", completava 
o que era necessário para o 
desenvolvimento de habilidades.  
“Podemos supor que existem habilidades 

inatas, quando vemos seres que 
conseguem capturar suas presas de 
diferentes maneiras sem que ninguém os 
ensinem.  Ou aves da mesma espécie que 
fazem seus ninhos de modo muito 
parecido em qualquer lugar  do mundo, 
mesmo não tendo entre si contatos e 
nem trocas de informaçōes. Nós, seres 
humanos também, temos as nossas 
habilidades inatas, mas a maioria de 
nossas habilidades são adquiridas, 
através de conhecimentos e muito  
treinamento, pois nos tornamos mais 
multifuncionais que qualquer outro ser 
vivente ”. E assim, Paulo Kano iniciou 

tendências do mercado. Neste momento 
a tecnologia CAD/ CAM é uma 
tendência". O pro�ssional enfatiza que é 
preciso perceber quando é uma nova 
tendência.  

Sobre o 5o Congresso, Dr. Paulo Kano, 
diz que quando recebeu o convite para 
ser o Presidente de Honra �cou 
surpreso, cheio de alegria, honrado e 
emocionou-se. “Orgulho-me de ser 
Técnico em Prótese Dentária e brasileiro, 
mesmo com os problemas sociais do 
Brasil. Todas as horas investidas em favor 
da pro�ssão valem a pena. O que nos 
leva à frente não é o dinheiro, mas o 
amor. É extremamente importante 
conhecer o desconhecido e através do 
Congresso temos essa oportunidade”, 
falou na abertura do evento.  

Paulo é espiritualizado e diz: “Rezo 
todos os dias”. Acompanha a família na 
hora do lazer e também gosta de 
cantar; dançar ; assistir �lmes; passeio 
de balão e esportes radicais, en�m, 
guarda energia para a família. 
Considera-se uma pessoa feliz.  

Paulo Kano, Presidente de Honra do 5o 
Congresso, cultuado por todos que 
conhecem seu potencial, com 
dedicação e ação colocou em prática 
seus sonhos. E conclui: “Não se destrói 
nada do que é belo, nada do que é arte. 
Sempre que temos um culto à arte temos 
uma renovação. Arte e ciência devem 
caminhar juntas. Todos têm sonhos, sem 
sonhos a vida acaba, tem-se que morrer 
sonhando ou sonhar até morrer”.

Lázara Durigan - Jornalista 
Cláudia Cecília Tosta - TPD 

CD - Cirurgião Dentista / TPD - Técnico em Prótese Dentária

laboratório,  seu sonho parecia distante 
de ser realizado. Então, ao receber uma  
indicação para voltar a trabalhar como 
funcionário, viu a oportunidade de 
voltar a estudar com mais 
possibilidades. Assim, através do 
amigo, Dr. Edson Saito que mais tarde 
se tornaria cunhado, conheceu e  
trabalhou  para o dentista e professor 
Dr. Tetsuo Saito, internacionalmente  
reconhecido por seus trabalhos 
cientí�cos e, principalmente, pela 
"Oclusão". Dividindo o espaço do 
laboratório havia uma sala de cursos 
frequentada por dentistas de várias 
partes do mundo, o que o impulsionou 
para os estudos da escultura e Oclusão. 
A partir daí, desenvolveu sua própria 
técnica de escultura e oclusão.  Aos  22 
anos entrou na Faculdade de 
Odontologia e se graduou aos 27 anos.  
Casou-se em 1993 com Alice Kano, 
também cirurgiã-dentista. Hoje, além 
de cirurgião-dentista Paulo Kano é um 
respeitável ministrador de cursos em 

uma turnê de cursos, com 4 assistentes, 
Marcos Celestrino, Julio Yamanouchi, 
Márcio Sgorlon e Raul Okuma 
Morihashi. 

Quanto às novas tecnologias Paulo foca 
que o sistema CAD CAM é uma 
tendência irreversível e é tão 
revolucionário que os países 
americanos e europeus já investem no 
Brasil. “Quanto mais se investe em 
tecnologia maior é o retorno”, fala Paulo 
Kano. 
"Por isso necessitamos investir nas coisas 
certas, e devemos �car de olho nas 

REUNIÃO DA  DIRETORIA DA CLATPD
CONFEDERAÇÃO LATINO AMERICANA DE TÉCNICOS EM PRÓTESE DENTAL

III CONGRESSO INTERNACIONAL CLÍNICO Y ESTÉTICO - QUITO - EQUADOR

Dia 07 de julho de 2012 foi realizada REUNIÃO DA  DIRETORIA DA 
CLATPD Confederação Latino Americana de Técnicos em Prótese Dental 
na Cidade de Quito, Equador, por ocasião da realização do III Congresso 
Internacional Clinico y Estético em comemoração ao Cinquentenário da 

APDCR MARCOU PRESENÇA

Agradecemos À TPD Fernanda de Aro Smaniotto pela doação do 
INSUL FILM para a porta do Laboratório da APDCR.

São ações assim que nos tornam parceiros na luta para que a sede 
própria da APDCR seja realidade.

Muito obrigado!!!

Associação de Técnicos Dentais de Pichincha - Quito.
Estiveram presentes o Presidente da CLATPD - Sr. 
Freddy Vega do Equador; Secretário Sr. Luiz 
Fernando Buratto e o Tesoureiro Sr. Ken Uema, 
respectivamente, do Brasil. Compareceram o 
Presidente da Associação de Técnicos Dentales de 
Pichincha Sr. Mesias Tu�no, Presidente da APDCR - 
ASSOCIAÇÃO DE PROTÉTICOS DENTÁRIOS DE 
CAMPINAS E REGIÃO - Sr. Joel Soares.
A reunião foi marcada pela presença expressiva dos 
colaboradores da CLATPD Srs. Santiago Villalba do 
Paraguai e Juan Carlos Moncada do Chile. Foi uma 
reunião informal, porém de grande utilidade, vários 
assuntos de interesse dos técnicos da América 
Latina foram discutidos e serão, em breve, 
colocados em prática.
O encerramento foi marcado com um saboroso 
jantar. Houve uma homenagem ao Sr. Siro Kiatake 
Presidente da CLATPD, falecido no �nal de 2011, 

entregue à sua esposa Sra. Helena Kiatake, foi um momento solene e 
triste pela perda do colega e amigo. A UBAP- União Brasileira das 
Associações de Prótese homenageou os Srs. Freddy Vega e Mesias Tu�no, 
através dos representantes Srs. Joel Soares e Luiz Fernando Buratto.
A APDCR parabeniza a todos e sente-se honrada por fazer parte desse 
importante evento. 

Reunião informal
Santiago Villalba, Mesias tu�no, Ken Uema, Freddy Vega, Juan Carlos Moncada, Luiz Fernando Buratto e Joel Soares

Freddy Vega entrega
homenagem para
Helena Kiatake

Joel Soares entrega
homenagem para
Freddy Vega

Luiz Fernando Buratto
entrega homenagem para
Mesias Tu�no
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CertaMente
"São os pequenos acontecimentos diários, que tornam a vida espetacular"

W.Shakespeare

Sonhos fascinam, sonhos misteriosos, reais, marcantes. Teriam 
signi�cado? Algumas vezes o sonho é místico, outras irreais, cenas vividas 
e que se pretende viver. Sonhar em cores transmite a magia do momento.  
Algumas cores têm signi�cado nos sonhos, outras �cam marcadas na 
memória. Há pessoas especiais que cumprem metas traçadas em sonhos. 
E são felizes!  

Os sonhos são individuais e é impossível interpretá-los com base em 
sonhos de outros. Ao falar de sonhos com pacientes, Carl Gustav Jung 
começava perguntando: "O que você acha deste sonho? O que você sente 
em relação a ele? Nós podemos compreender nossos sonhos; realmente, ao 
falar de sonhos, muitas vezes chegamos ao signi�cado correto sem preparo 
especial”, rea�rma o estudioso da mente humana. 

E nós, da APDCR, sonhamos alto! Alguns sonhos concretos, como a sede 

própria! Como nos encheu de emoção ver o auditório se inaugurando 
lotado de pessoas ávidas por conhecimento! Sonhamos com o sucesso 
do 5o Congresso como um todo. Pro�ssionais de vários estados do Brasil e 
da América do Sul, aqui, a nos trazer alegria pela presença e a agradecer 
pela oportunidade em participar. E os Técnicos em Prótese Dental daqui, 
de nossa casa, em conjunto com professores renomados, ensinando a 
quem quer saber mais.  Sonhamos sim, com o bem estar e 
desenvolvimento pessoal e pro�ssional dos TPDs e, essencialmente, em 
como podemos nos transformar e construir um mundo melhor. 

Continuemos sonhando, e semeando, para colher cultura e 
conhecimento. Rumo ao 6o Congresso dos Técnicos em Prótese Dentária 
de Campinas e Região! A�nal,“Dreams Come True” (Sonhos vêm 
verdadeiros).

Dicas culturais

Dreams Come True

“Sonhos vêm verdadeiros” é uma banda formada no Japão em 1988. Também é conhecida por 
estabelecer padrões na frente de vendas com mais de 30 milhões em vendas de álbuns.

Novos Greatest Hits

Per�l - DREAMS COME TRUE é a manifestação musical da classe, graça, estilo e, de criatividade 
ilimitada e poder melódico vocal verdadeira; de visão in�exível e evolução insuperável. Combina 
diversas in�uências, do jazz ao techno, incluindo até mesmo canções de ninar. Sua formação inicial 
consistia de Yoshida Miwa, Nakamura Masato e Nishikawa Takahiro, até este último deixar a banda 
em 2002.Também lançaram álbuns em inglês, atualmente dupla da Universal Japan. Novo álbum 
lançado em março de 2012.

DVD

Seleção Saraiva Vira-vira: 2 livros em 1!

Preocupação que segue do social à 
inquietação pelo mistério da vida e da 
di�culdade de sermos responsáveis por 
nossas escolhas. A autora destaca a força da 
vida e a necessidade de reinventá-la.

Leitura

"Pensar é Transgredir"

Dreams Come True ou Dorīmuzu Kamu Turū (ドリームズ・カム・トゥルー

Lya Luft foi a grande revelação do mercado 
editorial brasileiro. Neste livro a autora 
destaca a força da vida e a necessidade de 
reinventá-la, além de ser uma denúncia 
contra a frivolidade e a super�cialidade.

Perdas & Ganhos

A alma para O POVO - Higashi-Nihon Daishinsai Shien - Melhor Álbum - (Junho de 2011)

Nesse volume, duas histórias de Lya Luft:
"Pensar é Transgredir"  e "Perdas & Ganhos" - Bestbolso.






