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Editorial Uma nova etapa se inicia com a posse da nova 
diretoria da APDCRsp, porém, a luta continua. 
Sou muito grata aos colegas associados  que 
confiaram e acreditaram em mim, obrigada pelo 
voto. Gostaria de agradecer imensamente aos 
parceiros Joel Soares e Ivan Santana Junior que 
aceitaram continuar nessa luta, cada qual com seu 
dom político e influência. Com certeza só estou 
como presidente hoje, pelo trabalho desenvolvido 
por esses dois amigos que nas duas gestões 
anteriores trabalharam com afinco e dedicação em 
prol de nossa categoria profissional, trazendo 
brilhantes resultados que tanto nos orgulham.
Agradeço de coração aos departamentais que 
aceitaram  ajudar, sinto-me honrada em ter nomes 
expressivos ao meu lado. Minha responsabilidade aumenta. Com a ajuda de 
Deus, e minhas poucas forças vou tentar corresponder às expectativas. 
Em nosso novo estatuto,  o artigo 37o trata do Conselho de Presidentes como 
órgão colegiado composto pelo atual presidente e seus antecessores. Este órgão 
tem a função de deliberar sobre a transação de algum bem imóvel do 
patrimônio da APDCRsp, o que é uma garantia aos associados. Para 
deliberação de outros assuntos de interesse geral, convocarei os presidentes 
anteriores sempre que achar necessário, assim, conto antecipadamente com a 
ajuda de todos!
A Entidade, nessa gestão, continua com grandes desafios. Destaco o 6o 
Congresso que realizaremos em maio de 2014 como o maior deles, o qual será 
presidido pelo querido colega Luiz Lopes Simão, que aceitou esta incumbência 
com a previsibilidade de um evento “grandioso”, nas suas próprias palavras. 
Precisamos da ajuda e empenho de todos os associados e amigos para que 
possamos repetir o sucesso dos últimos Congressos.
Não poderia deixar de citar a Associação dos Cirurgiões Dentistas de 
Campinas, nossos parceiros que sempre nos apoiaram e o continuam fazendo. 

Vamos incansavelmente promover  ações técnicas e científicas para oferecer qualificação  
profissional e aumentar a participação de novos associados. Atuaremos com empenho na 
campanha sócio empresa e sócio laboratório, projeto da gestão anterior, o qual será um 
diferencial. Por conseguinte, incentivaremos a união entre as Entidades da categoria e a 
VALORIZAÇÃO do técnico, à medida que se torna fundamental a regularização de todos 
no CRO e na Vigilângia Sanitária, bem como, o recolhimento de impostos e taxas devidas. 
Destarte, um profissional regularizado é respeitado como digno, e garante o pleno gozo de 
seus direitos, tornando-se mais forte e obtendo maior representatividade política junto ao 
Conselho e Orgãos Públicos. 
Prezados associados, colegas, empresários, parceiros e amigos, compareçam em nossa 
sede. Visitem e participem de nossas promoções e ações, afinal só visamos o bem comum 
e é muito bom receber o apoio de todos, aumentando nossa força e vontade de trabalhar.
Grata à todos pela história que me encaminhou até aqui e, como dizem, nada é por acaso, 
vou fazer o meu melhor nesse meu acaso!
Que Deus nos abençoe e continue nos protegendo.

Leyla Gonçalves 
Presidente
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Aconteceu

Curso de estratificação E.MAX
Com o TPD Adriano Covelli
dias 01 e 02/03/2013.

Turma participante

Diretor Científico Raul Soares entrega o
certificado para o Prof. TPD Adriano Covelli.

lº Módulo do curso do CD/TPD
Mario Motarelli dias 15 e 16/03/2013
A presidente Leyla Gonçalves
sempre presente a prestigiar os
eventos da APDCRsp.

TPDs participantes do Curso

Curso estética em cerâmica:
Aplicação sobre refratário com o
TPD Rogério de Moraes
dia 08 e 09/03/2013

TPDs participantes do Curso

A APDCRsp iniciou o calendário
de cursos do ano de 2013.
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Palestra
No auditório da APDCRsp, dia 19/03/2013. 1a 
Palestra de 2013 com o TPD Angelo Rosett Jr. 
com o tema Ceroplastia em Prótese Total, 
marcaram presença técnicos de Campinas e 
Região: Nilda Sakomura de Sorocaba foi só 
elogios: “Adorei a palestra e a sede da 
APDCRsp, está muito bonita, confortável e útil, 
parabéns a todos”.
Angelo Rosset Jr. deixou algumas dicas 
importantes para serem observadas:
 “01 - Sempre avaliar uma moldagem 
anatômica ou funcional e em caso de dúvidas 
contatar o clinico.
 02 - Na confecção de moldeiras individuais 
ou bases de prova sempre delimitar os 
modelos para perfeita verificação dos acidentes 
anatômicos.
 03 - Na montagem de próteses duplas 
sempre utilizar articulador semi ajustável.
 04 - Solicitar ao clinico todas as 
informações possíveis para uma melhor diretriz 
na confecção das Próteses Totais.
 05 - Laboratório e Consultório devem viver 
em constante harmonia trocando sempre o 
máximo de informações visando o resultado 
final e conforto do paciente!”

Auditório

Leyla Gonçalves Presidente
Prof. Angelo Rosset Jr.
Paulo Amadei -Dir. Palestras
Raul Soares - Dir. Científico

Na palestra de Angelo Rosset Jr. TPDs 
empenharam-se em arrecadar alimentos não 
perecíveis que foram doados à Conferência 
dos Vicentinos de Nossa Senhora 
Auxiliadora, pelo nosso Diretor Beneficente 
Francisco Zeferino. Agradecimentos.

Jorge Rached
Presidente da Conferência Vicentina
Nsa. Sra. Auxiliadora recebe as doações
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Vagas Limitadas

Informações / Inscrições:

CURSOS APDCRsp
1o e 2o Semestre de 2013

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

PALESTRA - Prótese Buco Maxilo Facial 
Com Destaque para Prótese Ocular

MINISTRADOR:  Ederson Orlando
DATA:  06/06/2013
LOCAL: Auditório APDCRsp
INVESTIMENTO:  Sócios  3Kg de  
 alimentos não perecíveis,
 Não sócios  R$ 50,00
 (permitido 1 acompanhante)
VAGAS:  55

MINISTRADOR: Jose Carlos Romanini - TPD
DATA: 20 e 21/06/2012
DURAÇÃO: 16 horas
HORÁRIO: 08h30 às 18h00
INVESTIMENTO: Sócios  R$ 750,00
 Não sócios R$ 850,00
VAGAS:  15

CURSO E.MAX
Copiando a Natureza

Faça já sua reserva!

CURSOS E.MAX
Press Make-up Technique

MINISTRADOR: Diogo Folgueras
DATAS: 1o 17 e 18/05/2013
 2o 14 e 15/06/2013
CARGA HOR.:   16h (cada curso).

Resumo do curso: Maquiagem dental um 
novo conceito, Introdução a técnica de 
maquiagem, indicações e contra-indicações,. 
Protocolo de Injeção, Técnica de Glaze, 
Sequência de acabamento e preparo da 
superfície. Trabalho que será executado: 2 
Centrais, 1 Molar e um pré-molar

CURSO "Montagem de Dentes em 
Prótese Total" Função e Estética

MINISTRADOR:  Lucimara Sertorio - TPD
DATA:  16 e 17/08/2013
HORÁRIO:  08H30 às 18h00
INVESTIMENTO:  Sócios  R$ 280,00  
 Não sócios  R$ 380,00

2

o

 Semestre

(19) 3277-0905 / (19) 3305-3573
apdcr@superig.com.br
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CURIOSIDADE:
Escova de Dentes.
No ano de 2003, o Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, nos Estados Unidos publicou pesquisa 
como sendo o invento mais importante da história a 
escova de dentes. Muitos deduziram que seria a roda, 
algum aparelho de comunicação ou qualquer outro 
invento.
A escova de dente surgiu há três mil anos a.C., no antigo 
Egito. O objeto era a junção de alguns ramos com as 
pontas desfiadas. Em 1498 os chineses desenvolveram 
uma escova mais elaborada, era de pelos de animais, 
com cerdas amarradas em pedaços de ossos.
Verifica-se que a preocupação com a boca e os dentes 
aparece como um dos mais antigos cuidados da higiene 
pessoal em diversas culturas. Somente no final da 
década de 1930, a utilização do náilon permitiu que as 
escovas fossem eficientes na limpeza dos dentes sem 
agredir as gengivas.

Alguns cuidados importantes com a escova de dentes: 
Guardar dentro do armário, longe das bactérias e insetos, 
lavar sempre com água quente, trocar de escova depois 
de uma gripe ou resfriado, trocar regularmente.

6o Congresso de Técnicos
em Prótese Dentária

6o Congresso será realizado em 
maio de 2014. Conforme disse o 
presidente do Congresso Luiz 
Lopes Simão: "Será um grande 
evento, vamos trabalhar no 
sentido de superar espectativas".

No dia 04/05/2013  acontecerá o 
12o Torneio dos Veteranos, no 
clube dos médicos em Sousas.
Conto com a participação de 
vocês novamente.
Aguardo contato e confirmações.
Um abraço,
Eduardo Kleinfelder L. Simão

Dep. Esporte e Lazer
Informações:
APDCRsp - 19-3277.0905
Eduardo - 19-3238-8440
www.apdcr.com.br

Torneio dos
Veteranos
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Eleição para a Nova
Diretoria da APDCRsp
Em Assembleia Geral Ordinária convocada pelo 
Conselho Eleitoral da APDCRsp Marli Gimenez Dutra, 
Francisco Zeferino e Raul Soares,  realizou-se dia 07 de 
dezembro de 2012 na sede da APDCRsp, Eleição para a 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal  biênio 2013/2014. 
Após o período destinado à votação, o Conselho 
Eleitoral fez a apuração dos votos e proclamou os 
eleitos da única chapa inscrita.

Presidente:
Leyla Gonçalves
Vice-Presidente:
Ivan Santana Junior
Diretor Administrativo:
Stela Andrez Von Zuben
Vice-Diretor Administrativo:
Luana Carolina Baldan
Diretor Financeiro:
Joel Soares
Vice-Diretor Financeiro:
Marli Gimenez Dutra
Conselho Fiscal Efetivo:
Elaine Ponce Dias
Maria Aparecida da Fonseca 
Silva
Raul Soares
Suplentes do Conselho Fiscal:
Ailton da Costa Silva
Alexandre de Souza Dias
Edmilson Angelo

Os Departamentais convidados da 
presidente eleita Leyla Gonçalves foram:
Presidente do 6o Congresso de Técnicos 
em Prótese Dentária de Campinas e 
Estado de São Paulo - Luiz Lopes Simão
Assessoria de Comunicação - Site: Luiz 
Henrique Gueroni
Assessoria de Patrimônio - Thiago 
Zeferino
Beneficente - Francisco Zeferino
Biblioteca - Cristiano Luckes Rodrigues
Científico - Raul Soares
Colaboradores do Científico - Ricardo 
T. Nagahisz e Cristiano Luckes Rodrigues
Esporte e Lazer - Eduardo Kleinfelder 
Lopes Simão
Relações Internacionais - Joel Soares
Relações Nacionais - Julio Cesar Targon 
Junior
Revista - Joel Soares
Social - Meyre Luci Batista Silva, Marli 
LucchesiTeixeira, Dirce Kleinfelder 
Lopes Simão
Video e Som - Ivan Santana Junior

Francisco Zeferino

Raul Soares

Joel Soares Leyla Gonçalves

Festa da Posse
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Posse da Nova Diretoria Eleita

Dia 01/02 passado, houve uma grande 
festa na APDCRsp para a Posse da 
Nova Diretoria eleita, conselho fiscal e  
convidados departamentais  da  
Presidente Leyla Gonçalves que 
dirigirão os destinos de nossa 
associação nos dois próximos  anos. 
Pela primeira vez, com orgulho, 
usamos nosso auditório para dar posse 
aos novos diretores.  Fizeram parte da 
mesa solene: Luiz Lopes Simão - 
Presidente do 6o Congresso da 
APDCRsp, Dr. Fernando Biolcati 
Chiantia - 2o Vice-Presidente da 
ACDC, Joel Soares - no ato Presidente 
da APDCRsp, Leyla Gonçalves - 
Presidente eleita APDCRsp e Francisco 
Zeferino - Dir. Dep. Beneficente e 
membro do Conselho de Presidentes. 
(pelo novo estatuto o Conselho de 
Presidentes é formado por todos os 
ex-presidentes da APDCRsp)  Os 
componentes da mesa solene 
discursaram emocionados pelo 
momento histórico. Todos os diretores 
e associados presentes assinaram a ata  
da Assembleia  Geral Ordinária 
convocada para posse da nova diretoria 
que fará parte da história da APDCRsp.

Festa da Posse

Diretores da APDCRsp eleitos para a gestão 2013-2014



A APDCRsp, está sempre preocupada em 
conceder aos seus associados benefícios 
pertinentes aos compromissos assumidos pela 
diretoria. Sabemos que uma das necessidades 
primordiais  é o convênio médico. No passado, 
nosso convênio  com a UNIMED ficou inviável:  
pouco adesão e grandes aumentos foram fatores 
relevantes para procurarmos solução viável. Surgiu 
então, a oportunidade dada pela ACDC  aos 
Técnicos em Prótese Dentária   participarem do 
plano médico ACDC/SAÚDE. Hoje, vários 
associados participam do plano médico oferecido. 
O associado Nivaldo Martins sente-se muito 
contente com o plano e diz; “Fiz uma pequena 
cirurgia mas foi o suficiente para verificar o quanto 
é bom ser bem tratado. Respeito, carinho e preço 
adequado faz do plano  ACDC/SAÚDE a melhor 
escolha em meu entender, se alguém tiver 
interesse eu assino embaixo”.
Desde 1990, a ACDC oferece aos seus associados 
a possibilidade de se assegurarem com um 
atendimento médico de qualidade. Em 2005, foi 
realizada a parceria com a Unimed Campinas no 
sistema de custo operacional e, a partir de 2009, 
com a cobertura de EXTENSÃO NACIONAL.
Na modalidade de custo operacional, a ACDC 
paga para a Unimed apenas os procedimentos 
efetivamente realizados e os atuais 2.252 
associados, uma mensalidade com valor fixo e 
pré-definido. Domingos Jorge Velho, consultor 
administrativo, explica: “Dessa forma, 
asseguramos aos usuários um valor definido e 
promovemos a solidariedade entre eles, pois quem 
paga a mensalidade sabe que está ajudando as 
pessoas no momento em que elas mais precisam”.
O grande diferencial do serviço da ACDC é que os 
usuários têm a quem recorrer nos seus contatos 
com a operadora. “Quando necessário, nós 
fazemos a intermediação entre o usuário e a 
operadora para ajudar na liberação de guias. A 
doença fragiliza a pessoa e, nessa ocasião, ela 
precisa de apoio. Aqui, elas são tratadas como 
pessoas”, completa Jorge Velho.

De acordo com o estatuto da ACDC, o plano 
médico é destinado ao cirurgião-dentista e a 
qualquer profissional da saúde, (os técnicos em 
prótese dentária estão inclusos na categoria 
profissional da saúde) desde que associado da 
ACDC e APDCRsp no caso dos técnicos em 
prótese dentária.
O serviço pode ser estendido aos dependentes 
(cônjuges e filhos solteiros com até 24 anos). Os 
demais parentes, consanguíneos até o terceiro 
grau e afins até o segundo grau, também podem 
ser inclusos como agregados.
As mensalidades são inferiores às oferecidas pelo 
mercado.
Carência zero (fidelização mínima de um ano).
Plano de extensão assistencial: em caso de 
falecimento do titular do plano, os dependentes 
têm isenção de pagamentos por um período de 60 
meses no plano coletivo.
Cobertura médica completa e uma ampla rede 
conveniada.

Baixe no seu celular:
APP UNIMED - Guia Médico Nacional 
Unimed
Facilita a busca de médicos, clinicas, 
hospitais e outros profissionais 
oferecidos pelo Sistema Unimed no 
Brasil inteiro.
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LEIA COM
ATENÇÃO!



COIC 2013
Congresso Odontológico
Integrado de Campinas

Dia 06/03/2013 aconteceu no auditório 
da APDCRsp reunião com diretores da 
ACDC para organização do COIC 2013 
- Congresso Odontológico Integrado de 
Campinas. Sentimo-nos honrados em 
participar da organização do evento, já 
tradicional  no meio odontológico do 
Estado de São Paulo. O Congresso será 
diferenciado dos anteriores realizados 
na ACDC, além disso o espaço da 
APDCRsp também será utilizado. 
Teremos várias palestras com nomes de 
destaque nacional e internacional de 
grande interesse para CDs e TPDs.
Marque em sua agenda: O Congresso 
será de 15/09/2012 a 19/09/2012, e o 
dia destinado para Prótese será 
19/09/2012.

Reunião com diretores da ACDC
para organização do COIC 2013
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Marli Lucchesi Teixeira
TPD-Téc. em Prótese Dentária

A outra face da personagem
Trabalhou com ícone da história, plantou conhecimento e venceu desafios.

            história profissional de Marli 
Lucchesi Teixeira na Prótese Dentária 
teve início a partir das experiências 
vividas quando acompanhava o marido, 
na época presidente da ACDC - 
Associação dos Cirurgiões Dentistas de 
Campinas, em cursos, palestras e 
Congressos. Antes porém, desenvolveu 
outras atividades profissionais após 
cursar, no Colégio Bandeirantes, o 
Curso Técnico de Contabilidade e 
trabalhar no 4o Tabelião de Campinas e 
na Olivetti do Brasil. Também prestou 
serviços como auxiliar na execução das 
teses de Dr. Antônio Carlos Corsini (em 
memória)e é testemunha da história 
desse relevante pesquisador. Aprendeu 
a profissão de ceramista com a TPD 
Meiry Luci Batista Silva, que a conduziu 
profissionalmente e tornaram-se 
grandes amigas. Formou-se TPD no 
Colégio Integração em 1995 e recebeu 
muito apoio do amigo e empresário da 
área odontológica Dionísio Petrocini 
(em memória), que a impulsionou a 
buscar conhecimentos na profissão que 
escolheu desempenhar. 
Família
Aos 9 anos Marli perdeu precocemente 
o pai Ítalo Lucchesi e foi criada com 
muita fibra e coragem pela  mãe 
Carolina das Neves Lucchesi. Casada 
com o CD - Cirurgião Dentista Moacyr 
José Teixeira, mãe de Marcelo Lucchesi 
Teixeira, também CD que hoje, além de 
sua Clínica, ministra  aulas na 
Faculdade São Leopoldo Mandic e é 

A TPD é Ceramista.
Na APDCRsp
atua na Diretoria Social

casado com Priscila Panzarella Teixeira, 
médica, tem 2 filhos, Matheus Tosi 
Teixeira, com 17 anos e Giulia 
Panzarella Teixeira, com 4 anos. Marli 
também é mãe de Márcia Lucchesi 
Teixeira Schmitt, CD, casada com 
Rogério de Paula Couto Schmitt, 
médico anestesista, com quem tem 3 
filhos:- Cauê Teixeira Schmitt, 7 anos; 
Caíque Teixeira Schmitt, 6 anos e 
Gabriela Teixeira Schmitt de 4 anos. 
Marli tem muito amor e carinho pelo 
marido, filhos, netos e agregados. A 
família a inspira e faz a diferença em 
sua vida. “Também quero ressaltar a 
presença em minha  vida de uma 
pessoa muito querida, a minha sogra, 

A laboratórios. É muito importante estar 
nesse mercado, mas não dá para 
desprezar o artesanal”. Considera 
importantes e muito bem avaliados os 
Congressos da APDCRsp. 
Filosofia de vida
Marli Teixeira é católica praticante e 
enfrenta as adversidades da vida com 
muita fé. “O objetivo gera a 
necessidade de voltar a trabalhar”. 
Nada mudou em seus ideais de ontem, 
os projetos se concretizam em cada 
conquista profissional ou pessoal. Não 
faz planos para o futuro, prefere viver 
bem o presente e divertir-se em 
encontros com amigos (cultiva também 
antigas amizades); grupos da igreja; da 
APDCRsp; viagens; cinemas; teatro e 
gosta de dançar. Assimilou de Moacyr 
lutar pelos objetivos. Acredita que a 
felicidade é o bom momento . 
Agradecimentos
Marli agradece a homenagem: 
“Agradeço em primeiro lugar a Deus  e 
peço que Ele continue a abençoar o 
meu trabalho e que o fruto de minhas 
mãos seja multiplicado. E também à 
Diretoria da APDCRsp pelo espaço 
concedido à minha pessoa”. 
A Diretoria da APDCRsp conclui: “Marli, 
suas facetas são múltiplas, seu 
desenvolvimento na profissão foi 
estruturado com muito respeito e os 
desafios superados. A educação e 
oportunidades que você e Moacyr 
concederam a seus filhos já repercutem 
no muito que eles podem oferecer. 
Assim como reproduz faces estéticas 
memoráveis, a outra face só tem a 
receber carinho e gratidão”.  Parabéns! 
Lázara Durigan - Jornalista
Meiry Luci Batista Silva - TPD

D. Ilka, que é muito amiga e sempre me 
incentivou em todas as minhas 
decisões”, completa Marli. 
Laboratório
A TPD atua na área de Metalo 
Cerâmica. Apesar da exclusividade de 
trabalhar só para a Clínica M. Teixeira 
Odontologia, logo que se formou 
inscreveu-se no CRO e associou-se à 
APDCRsp, onde sempre que possível 
faz cursos para atualização. “Em nossa 
Clínica também quero citar o carinho 
que tenho pelos funcionários:- 
Lucivaldo Santos, Maria Laura Ortolan 
Porto,e Laudiana Rocha de Sá e Ana 
Beatriz Beraldo Costa Vieira”, fala Marli.
APDCRsp 
Na atual gestão é Diretora Social. 
Trabalhou também na mesma diretoria 
na gestão anterior e foi Diretora do 
Departamento de Cultura na gestão 
2009/2010, sempre ao lado das 
Diretoras  Dirce Kleinfelder Lopes 
Simão e Meiry Luci Batista Silva. As 
departamentais têm sintonia e 
sensibilidade, além de competência 
para bem desenvolver grandes eventos 
da APDCRsp. 
Cursos / Novas Tecnologias / 
Congressos
A TPD participou de cursos e 
Congressos na APDESP; na APDCRsp 
e ACDC, entre outros, já convive com 
as novas tecnologias e emite sua 
opinião: “A estética está em alta, os 
trabalhos executados nos novos 
equipamentos ficam perfeitos. Para 
investir em tecnologias é necessário 
também fazer parcerias com outros 

A TPD-Ceramista e Dir. Social da APDCRsp
Marli Lucchesi Teixeira.

Marli L Teixeira e sua amada família.



UNICRED
CAMPINAS
Pela primeira vez técnicos em prótese dentária de 
Campinas participaram e votaram em Assembleia Geral 
Ordinária da UNICRED CAMPINAS realizada dia 25/02 
passado na ACDC. A pauta foi: prestação e aprovação de 
contas relativas ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2012, escolha dos membros do Conselho 
Administrativo e Fiscal entre outros assuntos pertinentes. 
Entre os vários colegas  técnicos em prótese  presentes 
nossa presidente Leyla Gonçalves estava orgulhosa em 
poder votar, Leyla falou: “Estou muito contente por ser 
cooperada  Unicred, quando preciso trocar cheques é uma 
beleza, sou bem atendida e pago juros baixos. Tenho 
atendimento vip e ainda posso votar, ser votada, dar 
sugestões, escolher diretores, etc. muito bom”.
São muitos os benefícios que a UNICRED oferece, 
destacamos a Previdência Complementar, (novo)  
necessidade que nós técnicos em prótese dentária  
desejamos para uma aposentadoria tranquila e planejada. 
A UNICRED possui um dos melhores planos de 
Previdência  do mercado, o PLANO PRECAVER o maior 
plano associativo do país.
A UNICRED CAMPINAS tem como missão: “Oferecer 
produtos e serviços com excelência, visar a satisfação, 
retorno e segurança financeira aos cooperados e preservar 
os princípios cooperativistas”.

QUATRO ANOS DE GRANDE CRESCIMENTO EM 
TODOS OS INDICADORES DA COOPERATIVA
Independente da crise econômica mundial, da queda da 
taxa de juros no Brasil e de outros fatores externos, a 
Unicred Campinas teve um desempenho extremamente 
positivo nos últimos quatro anos.
Todos os indicadores da Cooperativa cresceram bem mais 
do que a inflação e a taxa Selic. Todos os depósitos, as 
carteiras de empréstimos, o número de cooperados e até 
mesmo as sobras distribuidas tiveram uma evolução muito 
grande nesse período.
SOBRAS
As sobras (que consistem na diferença entre as receitas e 
despesas) foram um dos grandes destaques no balanço da 
Unicred Campinas, pois quase quadruplicaram em quatro 
anos. No fechamento de 2008, as sobras totalizaram R$ 
3,5 milhões, crescendo 275,3% até o fechamento do 
balanço de 2012, quando atingiram R$ 13,4 milhões. 
Representando o lucro  da Cooperativa durante o exercício 
fiscal, as sobras são distribuídas de forma democrática 
entre todos os cooperados, proporcionalmente com o 
movimento que tiveram ao longo do ano.
Informe-se pelo site www.unicred-campinas.com.br ou 
visite a sede à Av. Barão de Itapura, 950 7º andar - 
Campinas - SP. com certeza você terá tratamento VIP. A 
APDCRsp trabalhando por você.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA
DE SAÚDE DE CAMPINAS LTDA.
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Uma boa dose
Sobre Leituras...
“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. 
Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de 
escrever - inclusive a sua própria história.”  Bill Gates

E aqui mesmo em Campinas a Fundação Educar proporciona o acesso à leitura a crianças e 
adolescentes, entre outros estímulos, para a prática da cidadania.

A Fundação Educar DPaschoal foi criada em 1989 para gerir os investimentos do grupo 
DPaschoal em programas de estímulo à leitura. Promover a educação para a cidadania como 
estratégia de transformação social é a missão da Fundação Educar, que constrói parcerias e 
desenvolve três projetos.
O Leia Comigo! que utiliza recursos próprios e de outras empresas através da Lei Rouanet, 
para produzir e distribuir gratuitamente livros educativos para crianças e adolescentes. Desde 
o ano 2000, já foram doados mais de 30 milhões de exemplares, em todo o Brasil.
A Academia Educar, que promove a formação de núcleos de lideranças juvenis em escolas 
públicas, criando oportunidades para que o jovem descubra em si o potencial que o torna 
capaz de transformar sua realidade, de sua escola e de sua comunidade.
E o Prêmio Trote da Cidadania, que reconhece e incentiva universitários de todo o Brasil a 
promover ações sociais com os calouros, para estimular o empreendedorismo social e reduzir 
a prática do trote humilhante ou violento.
Procurando contar sempre com valiosas parcerias, a DPaschoal deseja, cada vez mais, dar 
sua contribuição à sociedade em sua caminhada pela educação e pela cidadania. Informe-se a 
respeito, abra a mente e o coração.

O que é a fundação educar

Dicas Culturais
Aplicativos que valem a pena:

Navegue de forma rápida com o 
chrome, disponível no iPhone, iPod 
touch e iPad.
https://itunes.apple.com/pt/app/chrome
/id535886823?mt=8

Filme e partilhe vídeos com o YouTube 
Capture. App 5 estrelas. Excelente.
https://itunes.apple.com/pt/app/youtub
e-capture/id576941441?mt=8

Navegue pelo mundo com o Google 
Maps. Obtenha mapas mais 
abrangentes, precisos e fáceis de 
utilizar, com a pesquisa local 
incorporada do Google, a orientação 
passo a passo por voz, as direções para 
transportes públicos, o Street View e 
muito mais.
https://itunes.apple.com/pt/app/google-
maps/id585027354?mt=8

Chrome YouTube Capture

Google Maps






