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Congresso Brasileiro de Especialidades Odontológicas:
inscrições on-line já estão abertas 

Os interessados devem se inscrever pelo site do Congresso Brasileiro de 
Especialidades Odontológicas (CBEO 2019): Em sua  www.cbeo.com.br. 
primeira edição, o encontro ocorrerá em 25 e 26 de outubro, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, com o apoio do Conselho Regional de 
Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF).
Serão 18 temas, 60 horas de atividades e simpósios e mais de 30 
palestrantes.
A programação completa está no site do congresso.
  

Um dos palestrantes confirmados é o cirurgião-dentista Cesário Antonio 

Duarte, que ministrará a palestra Cirurgia Periodontal e Peri-implantar — 

Importância da Vestibuloplastia.
Mestre, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo (USP), 

Cesário é autor de livros como Cirurgia Periodontal Pré-Protética, Estética 

ePeri-implantar e coautor de mais de 40 capítulos em obras de 

periodontia,oclusão e odontopediatria Além disso, tem cerca de 13 

pesquisas publicadas e mais de 100 trabalhos em revistas nacionais e 

internacionais.
Para mais informações sobre o CBEO 2019, acesse:
               
                  
                  www.cbeo.com.br
            
      
                
                 @cbeobsb
                                   
 
                
                 @cbeobsb
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Novos convênios do CRO-DF oferecem 
descontos de até 30%

Com o intuito de oferecer serviços e produtos com descontos para 

profissionais de odontologia, o Conselho Regional de Odontologia do 

Distrito Federal (CRO-DF) firmou convênios com empresas por meio de 

chamamento público. O credenciamento dos parceiros não acarreta 

despesas para o CRO-DF e poderá ser feito pelos interessados a qualquer 

momento. Até agora, as credenciadas e os respectivos percentuais de 

desconto são:

De acordo com o edital, o desconto será dado sobre o pagamento feito 

diretamente pelo profissional de odontologia no momento da compra dos 

bens ou da contratação dos serviços.

Para  ter direito ao benefício é necessário apresentar nas conveniadas:

Ÿ ·carteira de identidade profissional do titular do CRO-DF (para os inscritos 

no Conselho)

A novidade contempla também os servidores da autarquia federal. 

Mais informações sobre as regras dos convênios estão na íntegra do edital, 

no site do CRO-DF.

Empresa Desconto Contato

Faculdade Unyleya 30% 08006042210

Cresce Educação 
Infantil 25% (61) 3563-7322

IPOG-Instituto de 
Pós-Graduação 20% (61) 3964-5101

Tapajós Seguros e 
Aruana Seguradora 20%

(34) 3823-3980 ou 

(11) 2367-1612

Vaccine Care 15% (61) 3326-4182
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