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Meu bom dia a todos os participantes dessa reunião e           

um agradecimento especial a ABENO que não mediu esforços pra reunir a todos nesse momento e nos                 

oportunizou essa participação especial. Eu falo em nome da ACO e trago a vcs um briefing sobre o que a                    

nossa Diretoria pensa sobre o que seria, ou quais os instrumentos e sugestões para viabilizar uma                

integração entre todas as academias de odontologia do Brasil e quem sabe do mundo. 

 

Para que ocorra essa integração é necessário um         

movimento, uma dinâmica das academias ao encontro desse alvo ou nesse sentido, planejando ações,              

concentrando trabalho, superando desafios/obstáculos e encontrando soluções num objetivo comum ou           

seja, o da integração. Na busca dessa meta precisamos como bons dentistas que somos um excelente                

diagnóstico ou melhor dizendo um mapa das atuais cicunstâncias. 

- cada academia tem as suas particularidades começando pela sua localização dentro de um país               

gigante como é o Brasil, sua estrutura física ou virtual, sua administração, sua organização financeira e                

assim por diante; 

-por mais que estejamos unidos dentro do mesmo DNA das academias, temos que tomar conta dos                

nossos compromissos, obrigações e da nossa representação; 

- necessitamos conhecer e trocar as experiências adquiridas de cada um, uma permuta de sucessos               

e insucessos, e principalmente 

- transcrever/reproduzir o que de melhor cada um tem pra nos ensinar. 

 



Quero deixar claro que estamos razendo algumas        

sugestões, mas é de vital importância que todas as academias participem e sintam-se engajadas no mesmo                

objetivo comum da integração. INTEGRAÇÃO que vai nos permitir uma participação maios nas decisões da               

classe, vai nos fortalecer/revigorar e evidência da classe a nível nacional. 

 

Com intuito de agregar valor ao tema, elencamos algumas          

sugestões, ressalto que estão em aberto e em construção com todas os senhores nossos parceiros nessa                

imagem objetiva. 

- aperfeiçoar uma melhor comunicação entre nós de grande abrangência e relevância; 

- gerar um grupo ou movimento nacional das academias; 

- organizar calendários de reuniões oficiais, sejam virtuais ou presenciais, desse movimento, e aqui              

aproveito o ensejo pra expressar mais uma vez a importância da ABENO e se for o caso desse namoro                   

prosseguir que estamos muito faceiros com essa oportunidade/convite. 

-criar um colegiado delegado (desse movimento) que represente a todos e que possa ter assento               

nas instituições nacionais e internacionais a altura e digna da odontologia. 

 

E por último e não menos importante acentuar/marcar a          

importância e atitude da ABENO nesse momento onde a PANDEMIA fixou seus braços em volta do mundo,                 

a ABENO uniu a todos nessa reunião histórica. E quero plantar aqui uma provocação, pra que outras                 

academias assumam desde já um próximo encontro, seja ele virtual ou presencial se a pandemia permitir. 

 

Meus agradecimentos em nome da ACO e muito obrigada!! 

Um final de ano seja leve a todos !! 


