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23 out 2018

Nosso parceiro Dr. Dino Capelozza
tem um recado especial para você
28 ago 2018

Queima do Alho da APCD Rio Preto conta com apoio da IDLogical

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



06 SET 2017

Parte da verba arrecadada no evento beneficente será revertida ao Instituto Lar Esperança

13º Encontro Capelozza | IDLogical confirma Prof. Dr. Márcio

Em apoio ao Instituto Lar Esperança, a ID-logical participa da 1ª Queima do Alho – Costelada da Associação Paulista
de Cirurgiões Dentistas – APCD de São José do Rio Preto.

Almeida para falar sobre Mini-implantes extraalveolares
13 ago 2018

O evento social beneficente acontece na sede da APCD Rio Preto, no dia 16 de setembro de 2017, a partir das 12
horas.
A APCD Rio Preto pretende reunir cerca de 500 profissionais e estudantes da área da Odontologia, em uma grande
confraternização, com direito à música ao vivo e sorteios.

Confira programação do 13º
Encontro Ortodontia
Individualizada Capelozza | IDLogical
13 ago 2018

A ID-Logical Produtos Ortodônticos, que apoia o evento da APCD Rio Preto, sorteará brindes durante todo almoço.
Segundo Carlos Buchala, presidente da APCD Rio Preto, a entidade promove esses tradicionais encontros para
congregar a classe, movimentar a associação, apresentar a entidade aos estudantes e também a todos os
convidados que ainda não conhecem o espaço.
Não serão vendidos convites na entrada do evento. Quem quiser participar deve entrar em contato com a APCD Rio
Preto.

Parte da verba arrecadada será revertida ao Instituto Lar Esperança, que abriga idosos carentes.
O Instituto Lar Esperança é um projeto de um grupo de pessoas independentes que se reuniram com o objetivo de
dar assistência a idosos desamparados. Um trabalho de cunho social voltado para a comunidade, sem qualquer fim
lucrativo.
Queima do Alho
A Queima do Alho é uma festividade rural típica de alguns estados do Brasil, que virou tradição por causa da sua
deliciosa culinária.
Denominada Queima do Alho porque durante as comitivas dos peões de boiadeiros, entre os cavaleiros sempre
havia alguém que se dispunha durante a cavalgada a descascar o alho, para mantê-lo em conserva de gordura
animal para antecipar o preparo da próxima refeição. Um costume antigo entre peões que virou tradição.
Na APCD o cardápio segue a tradição. Na entrada serão servidos: pururuca e saladas verdes, na sequência, arroz
carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e costelada. Quem prepara o almoço é o Buffet Eventos e Companhia.

Faça. Pratique. Pense Ortodontia.
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