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EditorialEditorial

Não poderia encerrar minha segunda gestão 
(2011/2012) deixando de agradecer a todos que 
ajudaram nesse período de grandes conquistas.
Primeiramente, agradeço aos associados que 
confiaram, apoiaram e estiveram presentes em 
nossas reuniões e eventos, afinal sem associado não 
existe associação. Com destaque, cito o 
Departamento de Patrimônio responsável pela 
condução da construção de nossa sede, a qual foi 
uma obra desgastante, difícil e que gerou vários 
problemas em seu decorrer. Porém, com 
perseverança, dedicação e muito empenho 
conseguimos finalizá-la com sucesso, para 
inauguração que ocorreu no dia 23 de novembro 
passado. Vale lembrar o sangue “literalmente 
derramado” pelo colega Luiz Lopes Simão devido à 
queda de uma viga durante uma das vistorias na 
obra. Foi preciso alguns pontos na cabeça mas, 
felizmente não foi nada grave, no entanto acho que 
isso e muitos outros acontecimentos ficarão em sua 
memória para toda sua vida.

O Departamento Científico foi responsável por grande parte do crédito financeiro que 
deu sustentação para as despesas da associação, sendo que o mais importante foram os 
cursos e as palestras realizadas, os quais trouxeram conhecimento e aprimoramento aos 
técnicos para aplicarem em benefício de seu negócio. A associação deve sempre 
oferecer conhecimento técnico e científico aos seus associados, pois é uma profissão 
com mudanças tecnológicas constantes.
O Departamento Social trouxe alegria as nossas famílias e amigos. Todos os eventos 
foram seguidos de superavit financeiro com ajuda das empresas patrocinadoras, as  
quais agradeço de coração.
O diretor Eduardo Kleinfelder Lopes Simão foi responsável pela realização dos torneios 
dos veteranos, contando com o comparecimento de atletas e familiares. Trouxe também 
alegria aos filhos dos participantes. Destarte, deixo a todos uma nota de agradecimento. 
Não poderia deixar de citar os nomes de Gelson Toledo, presidente do 4º Encontro de 
Técnicos em Prótese Dentária e Ivan Santana Junior, presidente do 5º Congresso, os 
quais contribuíram, com o auxílio da sua equipe, para a realização desses dois grandes 
eventos, nos colocando em evidência no Brasil e na América Latina. Meu sincero 
agradecimento, pois seu retorno financeiro foi excelente sendo totalmente aplicado na 
construção da nossa sede própria.
Com diretores executivos, participamos de reuniões, decisões importantes e discussões, 
construindo um laço de amizade, que ficará para sempre marcado em minha lembrança.  
Tudo realizado pensando no bem comum, para que nossos filhos, amigos e associados 
possam se orgulhar deste árduo trabalho.
Nossas considerações às empresas, de suma importância na realização dos eventos, 
afinal todos somos beneficiados com essa parceria. 
À todas as entidades, agradecemos o apoio e o respaldo.
Enfim, manifesto minha satisfação por ter feito parte de uma instituição tão importante e 
peço humildemente desculpas caso tenha magoado alguém.
Que Deus possa estar sempre conosco, é Nele em quem confio e deposito todo meu 
entendimento. Que Ele possa iluminar os próximos diretores para continuarem com  
grandes realizações para o bem de todos.

Boa leitura!
Joel Soares
Presidente

Obrigado!
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CURSOS APDCRsp
1o Semestre de 2013

MINISTRADOR: Jose Carlos Romanini - TPD
DATA: a combinar
DURAÇÃO: 16 horas
HORÁRIO: 08h30 às 18h00
INVESTIMENTO: Sócios  R$ 750,00
 Não sócios R$ 850,00
VAGAS:  15

CURSO DE ESTRATIFICAÇÃO
E.MAX

MINISTRADOR:  Adriano Covelli - TPD
DATA:  01 e 02/03/2013
HORÁRIO:  08h30 às 18h00
INVESTIMENTO:  Sócios  R$ 280,00
 Não sócios  R$ 380,00
VAGAS:  15

CURSO ESTÉTICA EM CERÂMICA:  
APLICAÇÃO SOBRE REFRATÁRIO

MINISTRADOR:  Rogério de Moraes - TPD
DATA:  08 e 09/03/2013
HORÁRIO:  08h30 às 18h00
INVESTIMENTO:  Sócios  R$ 280,00
 Não sócios  R$ 380,00
VAGAS:  15

CURSO PROTOCOLO
SOBRE IMPLANTE

MINISTRADOR: Mario Motarelli - CD / TPD
DATAS: 1o Módulo: 15 e 16/03/2013
 2o Módulo: 12 e 13/04/2013
 3o Módulo: 10 e 11/05/2013
 4o Módulo: 14 e 15/06/2013
HORÁRIO:  08h30 às 18h00
INVESTIMENTO:  Cada Módulo
 Sócios  R$ 350,00  
 Não sócios  R$ 450,00
VAGAS:  12

PALESTRA - SOLUÇÕES ESTÉTICAS
NA DENTIÇÃO ANTERIOR

MINISTRADOR:  Cristiano Soares - TPD
DATA:  03/04/2013
HORÁRIO:  19h00
LOCAL:  auditório APDCRsp
INVESTIMENTO:  Sócios  3 kg de  
 alimentos não perecíveis,  
 Não sócios  R$ 100,00
VAGAS:  55

CURSO PARA INICIANTE
“EX3 sem segredos”

MINISTRADOR:  Alessandro Miguel de Souza  
 TPD
DATA:  24 e 25/05/2013
HORÁRIO:  08h30 às 18h00
INVESTIMENTO:  Sócios  R$ 350,00  
 Não socios  R$ 450,00
VAGAS:  15

CURSO E.MAX
COPIANDO A NATUREZA

Faça já sua reserva!
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Errata

Assembleia - Data Correta
A Assembléia Geral 
Extraordinária para 

aprovação do  Estatuto da 
APDCRsp aconteceu dia 

18/09/2012 e não dia 
19/09 no Editorial e 21/08 

na página Nova Marca. de 21/12 à 15/01/2013 
não haverá expediente 

na APDCRsp

A APDCRsp

deseja que as emoções  
vividas em 2012 e o 

encanto do Natal 
estejam presentes em 

cada dia do Ano Novo.

A DIRETORIA

A APDCRsp

deseja que as emoções  
vividas em 2012 e o 

encanto do Natal 
estejam presentes em 

cada dia do Ano Novo.

Dia 23 e 24/08/2012 Curso Avançado de 
Aplicação de Cerâmica com Giovani 
Gambogi.

Dia 11/08/2012 no Auditório da APDCRsp 
Palestra de Elias Lobo com o tema 
"Administração em Laboratório de Prótese 
Operacional e Logística".



FESTA APDCRsp EM COMEMORAÇÃO 
AO DIA DO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

Realizou-se dia 26/10/2012 sensacional festa em comemoração ao dia do 
Técnico em Prótese Dentária (o�cialmente comemorado dia 05/11).
Muito elogiada, a festa transcorreu com alegria e bons �uidos. Mais uma 
vez as diretoras sociais Marly Teixeira, Dirce Kleinfelder Lopes Simão e 

Mari Lucy da Silva realizaram uma festa maravilhosa, boa comida, otima 
música e ambiente familiar com muita conversa e descontração. Meli 
Soares e Leyla Gonçalves sempre presentes prestigiando.

Jeferson Calgaro - Caltini / AmanGirrbach Isis Pires e Silvia Possinholo - Conexão Dionisio Petrocini Junior - Dental Progresso

Tatiele Ap. Damasio e Juliana Cancio Dias - VIPI Marinês Rocatti - Ivoclar / Vivadent

Apoio:

FESTA APDCRsp
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VEJA MAIS FOTOS DA BELÍSSIMA FESTA

Sibeli Bex, funcionária APDCRsp e 
Clayton Bex. (marido)

A presidência parabeniza e 
agradece a dedicação e cuidado 
pelas coisas de nossa associação. 
Carinho e atenção lhe são 
peculiares.

Ivan Santana Junior e esposa 
Cibelly Nunes, casal simpatia. 

Edmilson Angelo, tesoureiro 
APDCRsp, com família e amigos.

Joel Soares, Meli Soares, Hugo 
Cautella e esposa Vanessa 
representando APSORE - 
Associação dos Técnicos em 
Prótese Dentária de Sorocaba e 
Região.

Fotos: Maurício SousaFESTA APDCRsp



Homenagem

JOEL SOARES

Joel Soares, o presidente que agora conclui seu mandato na 
APDCRsp - Associação dos Técnicos em Prótese Dentária de 
Campinas e Estado de São Paulo  é um homem simples, que vê o 
céu em um  grão de areia. Imensamente quali�cado para o cargo 
que exerceu, junto à sua especial família, e ao lado de 
competentes membros da diretoria, conduziu a associação com 
garra e determinação. Manteve a imagem forte que esta 
associação já havia adquirido e a fortaleceu ao inscrever este 
Órgão de Utilidade Pública de Campinas na UBAP - União 
Brasileira de Associações de Prótese; na CLATPD - Confederação 
Latino Americana de Técnicos em Prótese Dental e otimizou os 
relacionamentos com associações a�ns como a APDESPbr - 
Associação dos Técnicos em Prótese Dentária APDESP Brasil e a 
APSORE - Associação de Técnicos em Prótese Dentária de 
Sorocaba e Região; entre outras.  Também estimulou o 
relacionamento com a ACDC - Associação dos Cirurgiões 
Dentistas de Campinas, o que resultou no grande sucesso do 4º. 
Encontro de TPDs em 2010 e no 5º Congresso da APDCRsp em 
2012. Assim, a associação que nasceu da �bra de TPDs idealistas, 
hoje, �gura entre as grandes em um patamar internacional.  E 
entre outros feitos Joel Soares impulsionou os departamentos 
para que a sede própria fosse, en�m, inaugurada.
Joel Soares iniciou sua vida pro�ssional aos 13 anos em um 
laboratório na cidade de Maringá - PR. Após cinco anos 
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Um Senhor Presidente!

“Joel Soares, parabéns e obrigado!”

visualizou outros horizontes, começou uma Faculdade de 
Química, foi líder estudantil e trabalhou em uma grande empresa 
na área administrativa. No ano de 1973 casou-se com Almelinda 
de Paiva e mudou-se para a cidade de Santos-SP, onde �cou por 
três anos, até receber um convite de seu irmão Raul Soares para 
aprender e desenvolver essa  maravilhosa pro�ssão de Técnico 
em Prótese Dentária. Aproveitou com garra, e do aprendizado 
adquirido criou oportunidades para que seu sonho tornasse uma 
realidade. Valorizou o conhecimento, estabeleceu estratégias, e 
por essa razão tornou-se fundamental para o sucesso de seus 
negócios.
Joel recebeu o convite do seu antecessor Luis Lopes Simão para 
concorrer à presidência em 2008. Muitas dúvidas surgiram, a 
princípio ele foi resistente, sua maior preocupação era devido ao 
tempo que seria despendido, pois quando entra em um projeto 
é pra se doar e procurar fazer da melhor forma. Joel sempre 
valorizou a participação de todos, diretoria, associados, empresas 
parceiras e todos que de alguma forma colaboraram para as 
conquistas e enfatiza que teve muita sorte em ter uma equipe 
desse gabarito, ajudando e se doando da mesma forma que ele, 
ou até mais.
E assim, com uma história escrita a tantas mãos, e outros tantos 
talentos a desvendar, o presidente Joel Soares, conclui seu 
mandato à fente da APDCRsp. Pode seguir as pegadas na areia 
com o coração limpo e o sentimento de dever cumprido. Mas 
certamente, seu espírito empreendedor e os amigos que fez ao 
longo dessa caminhada, não o deixarão parar e trará novos 
seguidores desta obra e da obra maior, sua história de vida.
Almelinda de Paiva Soares.
Cristiano Soares
Luciana Mara Soares Rotta
E toda a Diretoria da APDCR

“Eu sabia que o Joel seria um ótimo 
presidente, mas confesso que me surpreendi 
positivamente pois, seu  empenho, 
preocupação e dedicação, foram 
surpreendentes pra mim. Fiquei muito 
orgulhoso, ainda mais nessa época de crise, 
transgressão e desrespeito político que 
vivenciamos todos os dias. Vale muito a pena 
ser honesto e agir pela causa em comum 
a�nal, todos vamos desfrutar de uma 
entidade com força, a qual defenda os 
interesses da categoria pro�ssional e 
principalmente dos associados.  Agora, com a 
sede concluída, os projetos são outros, com 
visão no futuro, temos que nos unir e procurar 
equipar nosso espaço com tecnologias e 
equipamentos de ponta para o laboratório da 
APDCRsp. Essa é uma das preocupações do 
Joel. Vencemos uma batalha mas a guerra 
ainda não acabou..." 
Cristiano Soares.

“Trabalho e determinação são de fato as 
palavras-chave para esse homem que escolhi 
para amar, com você casaria novamente 
quantas vezes fosse necessário. É um pai 
maravilhoso, conduziu nossos �lhos com 
sabedoria, dignidade, humildade e graça 
perante Deus e aos homens. Sou feliz por 
você existir e fazer parte da sua vida. Amo 
você”.
Almelinda de Paiva Soares.



“Determinação, convicção, dedicação, 
liderança, acreditar nos sonhos... Essas 
dentre muitas outras, são qualidades que 
pertencem a este grande homem, Joel Soares. 
Nos últimos 4 anos, como presidente da 
associação, ele trabalhou muito para o 
crescimento da categoria e para que o sonho 
dos associados se realizasse: a sede própria. 
Acompanhamos seu empenho, as 
preocupações, os entendimentos e 
desentendimentos, as di�culdades, tantos 
editoriais a escrever, eventos a realizar, 
barreiras estas que pareciam intransponíveis, 
mas superadas com muito esforço. Posso 
dizer, por sua história a qual conhecemos 
bem, que é um vitorioso. Obrigada pai, por 
ter nos ensinado, através do seu exemplo de 
vida, a lutar por nossos ideais, sermos 
honestos e grandes vencedores”!
Luciana Soares.

O PRESIDENTE JOEL SOARES E A FAMÍLIA - MOMENTOS ESPECIAIS.
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Em 23/11/2013 foi inaugurada a nova sede da 
APDCRsp - Associação dos Técnicos em Prótese 
Dentária de Campinas e Estado de São Paulo.
Compareceram associados de Campinas e 
região, representantes de associações amigas, 
representantes de empresas e o vereador da  
Câmara Municipal de Campinas Jose Carlos 
Silva. 
O momento foi de muita alegria e emoção. Foi 
redigida ata de inauguração assinada pelos 
presentes, que será exposta na sede como 
marco histórico. Esteve presente o sócio 
fundador e 1º Presidente da APDCRsp  colega 
João Baptista Ferraz Aranha acompanhado de 

Lopes Simão e concluida na gestão do 
Presidente Joel Soares. Foi apresentada aos 
presentes que �caram maravilhados com as 
instalações: recepção, salão de entrada, copa, 
hall de espera, espaço para biblioteca, sala de 
reuniões, almoxarifado, sala reserva, laboratório, 
terraço do laboratório, auditório e garagem com 
churrasqueira que se transforma em excelente 
ambiente para festas e mais 6 banheiros, sendo 
um para de�ciente.
As fotos que serão apresentadas podem mostrar 
um pouco daquilo que é a APDCRsp e do que 
aconteceu em sua inauguração.

sua esposa Sra. Janete Aranha  e também os 
sócios fundadores Jose Tozetti Neto e Francisco 
Zeferino.
A APDCRsp foi fundada em 1o de julho de 1.974 
e, após superar   vários períodos de 
adversidades, felizmente, hoje, a  categoria de 
Técnicos em Prótese Dentária pode se orgulhar 
de feito tão grandioso.  Com modernas 
instalações a sede própria é bela e grandiosa 
pelo que representa. 
A sede, localizada à Rua Francisco Bueno de 
Lacerda, 287 no Parque Itália - Campinas - SP, 
cuja construção foi iniciada com a Campanha do 
metro quadrado, na gestão do Presidente Luiz 

Marli Teixeira, Moacir Teixeira,
Mayri L.B. Silva e Sibeli Bex

APDESPbr presente Jorge Bauer, Toshio Uehara,
Sarita Coraçari, Joel Soares, Mauricio Corrêa,
Evandro Luiz de Souza e Claudionor Aranha. 

Inauguração Nova Sede



Inauguração Nova Sede
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O sócio fundador e 1o Presidente da APDCRsp 
João Aranha e sua esposa Janete Aranha foram
recebidos com carinho e respeito pelo atual
Presidente Joel Soares 

Ivan Santana Junior agradece os convidados e
Maria A. F.Silva redigi a ata sendo observados pelo
associado Luiz Henrique Gueroni. 

Momento em que foi descerrada a placa
comemorativa pelo Presidente Joel Soares e
Dir. de Patrimônio Luiz Lopes Simão

Luiz Fernando Buratto; Joel Soares; Luiz Lopes Simão;
Toshio Uehara; Douglas Guidoni;
Nilden Carlos Alves Cardoso; Ivan Santana Junior 

Momento em que foi descerrada a placa de
Agradecimento aos doadores do m2. para construção
da sede. Joel Soares e Luiz Lopes Simão. 

Veja mais fotos da Festa

Fotos: Maurício Sousa
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DESPONTA UM JOVEM TALENTO NA PROTESE DENTAL

Cristiano Soares
Técnico em Prótese Dentária

Personagem da Prótese

Cristiano Soares

         ristiano Soares, TPD, nasceu em Campinas - 
SP em12 de Abril de 1979, trabalha na prótese 
dental com a Harmonia do Sorriso; Coroas Metal 
Free; Fragmentos e Facetas Cerâmicas entre 
outros tópicos estéticos da área odontológica. É 
�lho de Joel Soares e Almelinda de Paiva Soares; 
irmão de Luciana Soares Rotta; casado com 
Larissa Sozza de Melo; pai de Luana de Melo 
Soares e Manuela de Melo Soares. O jovem 
trilhou os caminhos do pai, também TPD e 
acrescentou conhecimento. Hoje, além de 
dividir com a família as responsabilidades do 
Laboratório abriu novas frentes de trabalho, ao 
aproveitar a oportunidade e levar suas 
habilidades na pro�ssão, também para a 
Bélgica. Cristiano, um TPD sempre presente na 
APDCRsp (Associação de Técnicos em Prótese 
Dentária de Campinas e Estado de São Paulo), 
bem representa esta associação em Cursos e 
Congressos  nacionais e internacionais para 
reciclar ou exportar conhecimento. Mas a 
humildade é a virtude que, certamente, 
direcionou o aclive em sua vida e na carreira de 
TPD.

Um pouco da História

Cristiano pensou em cursar odontologia, mas 
tropeçou no percurso para atingir seus 
objetivos. Então, resolveu fazer a Escola de 
Prótese a noite e trabalhar durante o dia no 
laboratório do pai. Para falar de Cristiano Soares 
não é preciso um grande esforço. Ao conhecer 
este jovem talento da Prótese Dental é fácil 
concluir como a retidão, dedicação e foco 
direcionado da família formaram sua índole. E 
Cristiano agregou esses valores a seus dons 
pessoais e é, além de promissor pro�ssional, um 
�lho carinhoso, pai responsável e, sobretudo, 
um homem do bem. Cristiano lembra que teve 
uma infância com restrições, mas tem boas 
lembranças dessa época. Fala que os pais 
sempre priorizaram a boa formação familiar e a 
educação em bons colégios, mesmo que para 
isso tivessem de adiar seus próprios sonhos. Aos 
18 anos conheceu Larissa, com quem se casou 
futuramente. Ao nascer a primeira �lha 
trabalhou muito e fez vários cursos para 
melhorar o nível pro�ssional e cumprir as 
obrigações como chefe de família, e diz: “Essa 
fase da minha vida foi a mais difícil até agora, mas 
me fez amadurecer cedo. Procurei atingir minhas 
metas o mais rápido possível ”. E à Larissa só tem 
elogios: “O apoio da minha esposa foi sem dúvida 
o fator fundamental para mim, tanto pro�ssional 
como pessoal, ela sempre foi paciente, sensata, 
amiga, espiritualizada, con�dente. Não caberiam 

adjetivos aqui pra descrevê-la. A Larissa abriu mão 
de muitas coisas para estar comigo, me deu Luana 
e Manuela, que são minhas �lhas, e elas são 
demais!!!!!  Serei eternamente grato”.  

Grandes Mestres

Cristiano cita grandes mestres como Paulo Kano 
que sempre o incentivou com críticas 
construtivas, elogios, amor incondicional à 
pro�ssão e o fazer bem feito, “Sempre tentei me 
espelhar em seus ideais”, fala. “Ainda estudei com  
Luís Alves Ferreira com quem me identi�quei após 
convivência em um seu curso extensivo, sua 
�loso�a de trabalho e humildade. Eles são dois dos 
grandes responsáveis pelo bom momento da 
prótese no Brasil”. Mas penso que a prótese aqui 
ainda está passando por um momento de 
instabilidade  e de�nição. Creio que vamos ter dois 
caminhos; Grandes laboratórios de elevada 
produção que utiliza a tecnologia atual e que 
gerencia pessoas muito bem, e os trabalhos no 
estilo “handmade” feitos a mão, isso já acontece 
em outros ramos como por exemplo: carros, jóias, 
bolsas, chocolate... tudo que é feito a mão e com 
arte é mais caro, e tem que ser, leva mais tempo 
pra ser feito e tem um apelo exclusivo. Agora, a 
velocidade e organização empresarial é sem 
dúvida um modelo pra ganhar dinheiro e a 
realidade de muitos laboratórios de sucesso no 
Brasil e no mundo, esse modelo vem crescendo e 
as máquinas CAD CAM estão fazendo seu papel 
cada vez melhor”. Sobre o 5o Congresso diz: “Foi 
incrível e um sonho realizado ter um evento de 
prótese desse porte aqui. De�nitivamente 
Campinas faz parte do calendário dos grandes 
eventos, essa cidade e o interior paulista 

merecem.”

De�nição dos objetivos: 

Cristiano quando já estava com boa quali�cação 
pro�ssional e gerenciando a empresa, fez 
sociedade com o pai no Laboratório. O 
personagem ressalta: “Joel sempre foi um 
visionário e soube conduzir esse momento com 
destreza, além de pai, sócio e incentivador, somos 
muito amigos”.  O TPD de�ne seus objetivos: “Eu 
sempre me encantei por estética e o por esse poder 
de transformar um sorriso e consequentemente a 
vida de uma pessoa, nossa pro�ssão é fascinante!” 
Desde 2003, quando a irmã se formou 
CD-cirurgiã-dentista os dois fazem parceria 
como CD e TPD. e coloca:  “Sempre procurei dar 
meu máximo nos casos e algumas portas se 
abriram, como é o caso de poder trabalhar com o 
Dr. Eric Van Dooren, na Bélgica através de um 
convite dos meus amigos Murilo Calgaro e 
Leonardo Bocabella, a quem sou muito grato.  
Essa oportunidade é uma experiência ímpar de 
grande aprendizado e crescimento pro�ssional”. 

Sonho para o futuro: 

“Meu sonho para o futuro na terra (porque no céu 
será tudo maravilhoso) é bem simples... ter uma 
casa de frente pra praia e ter tempo e saúde pra ir 
lá com as pessoas que eu gosto. Adoro praia, pena 
que vou pouco, gosto também de jogar futebol e 
tenis, mas é impressionante como cada dia que 
passa �ca mais difícil, poxa... estou envelhecendo... 
ainda bem, não vejo a hora de aposentar (rsrs). Eu 
sou muito feliz!”   

Cristiano Soares nasceu no Ano Internancional 
da Criança e, quem sabe por isso, continua a ser 
um eterno e terno menino. Seu carisma 
inso�smável faz dele uma presença amável.  O 
personagem de nossa história achou um pouco 
difícil falar de si mesmo, mas escreveu mais um 
capítulo de sua história que espera ter um �nal 
feliz. E abriu o coração...

Lázara Durigan - Jornalista 

C

Cristiano Soares e sua família

Mas o maior talento de Cristiano é a essência de seu coração.
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Em 18 de setembro de 2012 realizou-se no auditório da APDCRsp a 
Assembléia Geral Extraordinária, onde foi lido e aprovado o novo 
Estatuto da APDCRsp. Registrado no 1o Cartório O�cial de Registro de 
Pessoa Jurídica de Campinas, no dia 26 de outubro de 2012.
Agora temos um novo regulamento para reger nossa Associação, 
moderno e abrangente que regula questões essências relativas ao 
interesse geral do Técnico em Prótese Dentária. 
Deve ser lido, estudado e praticado por todo associado.
Em seu artigo 1o e 2o está escrito:
Artigo 1o A ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS EM PRÓTESE DENTÁRIA DE 
CAMPINAS E ESTADO DE SÃO PAULO é uma associação civil 
representativa dos técnicos em prótese dentária e dos pro�ssionais a�ns 
da cidade de Campinas e Estado de São Paulo, sem �ns lucrativos, sem 
cunho político, racial , religioso ou social, declarada órgão de utilidade 
Pública do Município de Campinas-SP pela lei no 7673 de 18 de 
novembro de 1993, constituída para integrar pro�ssionais de prótese 
dentária, com prazo indeterminado de duração, com sede e foro em 
Campinas - Estado de São Paulo na Rua Francisco Bueno de Lacerda, 287 
- Parque Itália CEP 13030-900.
Parágrafo 1o - A denominação “ASSOCIÃÇÃO DOS TÉCNICOS EM PRÓTESE 
DENTÁRIA DE CAMPINAS E ESTADO DE SÃO PAULO” trata de alteração da 
denominação “ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DE CAMPINAS 
E REGIÃO”, nome inicial da entidade fundada em 1o de julho de 1974, 
com personalidade jurídica de Direito Privado e registro em cartório.
Artigo 2o - Finalidades da APDCRSsp:
a) Propugnar pelo progresso da prótese dentária;
b) Organizar congressos, eventos cientí�cos e fazer-se representar nas 
atividades pro�ssionais no país e exterior;
c) Manter laboratório de prótese dentária com �ns culturais e cientí�cos;
d) Manter cursos de aperfeiçoamento pro�ssional;
e) Manter biblioteca especializada;
f ) Manter convênios ou intercâmbios com associações do país ou do 
exterior;
g) Promover o congraçamento e defesa da categoria protética, elevação 
de seu nível cultural, técnico e social e concorrer para seu 
engrandecimento moral;
h) Representar os seus associados, visando a defesa dos seus direitos, 
inclusive impetrar mandado de segurança individual ou coletivo e ação 
civil pública nos termos da Lei no 7.347/95 em defesa dos interesses 
individuais.
No novo estatuto contém entre outros itens, os requisitos para admissão, 
demissão, exclusão dos associados; seus direitos e deveres: o modo de 
constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos; 
e as condições para alteração das disposições estatutárias e para a 
dissolução.
A Assembléia Geral tem o poder de eleger e destituir os diretores; 
aprovar as contas e alterar o estatuto, portanto sempre que convocado o 
interesse do associado deve ser pronto.
Associação, o que é?
Para responder a esta pergunta procuramos informações e encontramos 
resposta muito esclarecedora nas páginas do Sebrae:
“Associação, em um sentido amplo, é qualquer iniciativa formal ou 
informal que reúne pessoas físicas ou outras sociedade jurídicas com 
objetivos comuns, visando superar di�culdades e gerar benefícios para 
os seus associados. Formalmente, qualquer que seja o tipo de associação 
ou seu objetivo podemos dizer que a associação é uma forma jurídica de 
legalizar a união de pessoas em torno de seus interesses e que sua 
constituição permite a construção de condições maiores e melhores do 
que as que os indivíduos teriam isoladamente para a realização dos seus 
objetivos.
A associação então, é a forma mais básica para se organizar 
juridicamente um grupo de pessoas para a realização de objetivos 
comuns. 
As associações assumem os princípios de uma doutrina que se chama 
associativismo e que expressa a crença de que juntos, nós podemos 
encontrar soluções melhores para os con�itos que a vida em sociedade 

nos apresenta. Esses princípios são reconhecidos no mundo todo e 
embasam as várias formas que as associações podem assumir: oscips, 
cooperativas, sindicatos, fundações, organizações sociais, clubes. O que 
irá diferenciar a forma jurídica de cada tipo de associação é basicamente 
os objetivos que se pretende alcançar. Os princípios gerais são os 
seguintes:
1- PRINCÍPIO DA ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE
As associações são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas 
aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar as responsabilidades de 
sócio, sem discriminação social, racial, política, religiosa e de gênero.
2- PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PELOS SÓCIOS 
As associações são organizações democráticas, controladas por seus 
sócios, que participam ativamente no estabelecimento de suas políticas e 
na tomada de decisões. Homens e mulheres, eleitos como 
representantes, são responsáveis para com os sócios.
3- PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DOS SÓCIOS
Os sócios contribuem de forma eqüitativa e controlam 
democraticamente as suas associações. Os sócios destinam eventual 
superávit para os seus objetivos através de deliberação em assembléia 
geral.
4- PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA 
As associações são organizações autônomas de ajuda mútua, controladas 
por seus membros. Entrando em acordo operacional com outras 
entidades, inclusive governamentais, ou recebendo capital de origem 
externa, devem fazê-lo de forma a preservar seu controle democrático 
pelos sócios e manter sua autonomia.
5- PRINCÍPIO DA EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
As associações devem proporcionar educação e formação aos sócios, 
dirigentes eleitos e administradores, de modo a contribuir efetivamente 
para o seu desenvolvimento. Eles deverão informar o público em geral , 
particularmente os jovens e os líderes formadores de opinião, sobre a 
natureza e os benefícios da cooperação.
6- PRINCÍPIO DA INTERAÇÃO
As associações atendem a seus sócios mais efetivamente e fortalecem o 
movimento associativista trabalhando juntas, através de estruturas locais, 
nacionais, regionais e internacionais.
7- INTERESSE PELA COMUNIDADE 
As associações trabalham pelo desenvolvimento sustentável de suas 
comunidades, municípios, regiões, estados e país através de políticas 
aprovadas por seus membros.
De modo geral as associações caracterizam-se por:
· Reunião de duas ou mais pessoas para realização de objetivos 
comuns;
· Seu patrimônio é constituído pela contribuição dos associados, por 
doações, subvenções etc;
· Seus �ns podem ser alterados pelos associados;
· Os seus associados deliberam livremente;
· São entidades do direito privado e não público.

APDCRsp TEM NOVO ESTATUTO

Diante do exposto, convidamos você que já é sócio ser mais 
participativo e você leitor que ainda não é sócio, associe-se, temos 

várias categorias de associados. Juntos , nossa força é maior!

A Diretoria
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Este texto é bem conhecido, mas vale para uma Reflexão de Natal, pelo que representa.

Dicas culturais

Pegadas na Areia

EU TE CARREGUEI EM MEUS BRAÇOS!”

“Sonhei que estava andando na praia com o Senhor,
E através do Céu, passavam cenas de minha vida. 
Para cada cena que passava, percebi pegadas na areia; uma era minha e a outra do 
Senhor.
Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para as pegadas 
na areia, notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par 
de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais 
difíceis da minha vida.
Isso aborreceu-me e perguntei, então: - Senhor, Tu me disseste que, uma vez que 
eu resolvi Te seguir, Tu andarias sempre comigo, todo o caminho, - Mas notei que 
nos momentos das maiores atribulações do meu viver havia na areia dos 
caminhos da vida, apenas um par de pegadas. - Não compreendo...
Porque nas horas em que eu mais necessitava Tu me deixastes?
O Senhor respondeu: - Meu precioso �lho, Eu te amo e jamais te deixaria nas horas 
da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de 
pegadas, foi exatamente aí que

Autoria: Copyright © 1984 Mary Stevenson, a partir do texto original 1936

André Rieu - Home For Christmas (DVD)
Sinopse - Andre Rieu - Home for Christmas foi gravado na casa do maestro, em Maastricht, no romântico castelo 
medieval onde, contam, o mosqueteiro D'Artagnan tomou seu último café da manhã. O repertório vai de clássicos 
natalinos a baladas emocionadas das sacras "Silent Night" e "Ave Maria" até as tradicionais "White Christmas" e "Go 
Tell It on The Mountain". Esse produto é uma celebração de vida, paz e música.

Quebra Nozes
Sinopse - O espetáculo encenado em dois atos, conta a 
fantasia de Clara, que se encanta com o boneco Quebra-Nozes 
que recebe de Natal. Durante a noite, a menina entra no 
mundo da fantasia e magia, no qual os brinquedos ganham 
vida e a menina e seu príncipe são homenageados com danças 
típicas de vários países em um reino de fantasia.

Indicação para o espetáculo “QUEBRA  
NOZES”, com temática de Natal,  nos dias 
22 e 23 de dezembro / 2012 no Teatro 
Castro Mendes em Campinas
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