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Vem aí o Orto 2018-SPO, maior
Congresso de Ortodontia da
América Latina
28 ago 2018

Nosso parceiro Dr. Dino Capelozza tem um recado especial
para você


28 AGO 2018

Agradecimento especial do Mestre da Ortodontia brasileira

13º Encontro Capelozza | IDLogical confirma Prof. Dr. Márcio
Almeida para falar sobre Miniimplantes extra-alveolares
13 ago 2018

Confira programação do 13º
Encontro Ortodontia

Prezados
Na semana dos dias 17 e 18 de agosto, estávamos todos ansiosos para o nosso encontro em São Paulo,
depois de dois anos. A presença de vocês fez a diferença, injetou ânimo em todos da nossa equipe de
ensino e no pessoal da ID-Logical. Afinal, nesses tempos difíceis, de incerteza e preocupações, poder
contar com o grupo seleto que vocês constituem é sempre um alento. Obrigado velhos amigos, novos
amigos.
Os professores, amigos que aquiesceram nosso convite para trabalhar no final de semana, cumpriram
seu papel. Escolhidos pela competência, seriedade e pela oportunidade do tema que estão trabalhando,
deram um show moldado pelas possibilidades e limitações dos métodos e dos assuntos que trataram. A
eles, que foram a alma do evento, agradecer é pouco, reverenciar é essencial. Salve Hideo Suzuki,
Guilherme Almeida, Paulo Conti e Marcio Almeida.
Ao pessoal da nossa equipe, obrigado pelo suporte e pelo empenho no desenvolvimento do protocolo
Bamp. Tenho certeza que ele pode fazer a diferença no tratamento (corretivo) das más oclusões do
padrão III.
Finalmente, e não menos importante, agradecido pela confiança de sempre da ID-Logical. Agora com a
grade de material completa, um trabalho consistente de aproximação com os antigos e fiéis clientes,
com certeza pavimenta o caminho para a conquista do mercado, com qualidade e valorização dos
profissionais, cerne da ação do Tufy Lemos, agora contaminando todos os que compõe esse time.
É muito bom poder agradecer. Não se deve perder a oportunidade desse ato. Assim, de modo muito
sincero, OBRIGADO a vocês que permitiram, mais que o sucesso de nosso evento, fazer dele um
encontro de confraternização.
Abraços
DINO CAPELOZZA

Não queremos perder o vínculo com você. Por favor, continue conosco através das nossas redes sócias Instagram:
@idlogical e Facebook: ID-Logical Também estamos no site: www.id-logical.com
Faça. Pratique. Pense Ortodontia.
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Para cada tratamento, um
aparelho ortodôntico diferente
09 ago 2018
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