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Últimas Notícias
Lançamento Bracanic Performance
by Baptista
02 nov 2018

Grupo de Estudos Capelozza 29 e
30 de Novembro
23 out 2018

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

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


28 AGO 2018

ID-Logical participa da Exporto 2018 SPO, nos estandes 49 e 50

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

Confira programação do 13º
Encontro Ortodontia

Confirmamos participação em mais um grande congresso brasileiro de Ortodontia, o Orto 2018-SPO.

Individualizada Capelozza | IDLogical

Quem quiser visitar a ID-Logical, deve passar pela Exporto 2018 SPO, nos estandes 49 e 50.

13 ago 2018

de 20 a 22 de setembro, no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo.
Uma oportunidade única para quem quer conhecer de perto o que há de mais moderno e preciso na Ortodontia,

Para cada tratamento, um
aparelho ortodôntico diferente

novos produtos e tecnologias.

09 ago 2018

Ao todo 53 empresas vão marcar presença nessa que é considerada a maior exposição de produtos ortodônticos da
América Latina.
O CONGRESSO
Com a missão de ser a ponte para o entendimento da nova Ortodontia, o Orto 2018-SPO vai oferecer aos
congressistas atualização clínica de alta qualidade.
O congresso brasileiro de Ortodontia da SPO vai apresentar abordagens clínicas que unem a experiência dos
veteranos e a energia de jovens talentos, um legado de conhecimentos.
Mestres que atuam em diferentes áreas da especialidade vão compartilhar seus conhecimentos através de 18
cursos internacionais de imersão, 150 conferências Direto ao Ponto, mais de 170 ministradores, 300 painéis
científicos digitais, mais de 30 palestras corporativas e a maior feira de negócios do segmento.
O encontro também terá espaço para a ciência e o vigor dos novos talentos: serão 300 painéis científicos digitais em
exposição, além do Prêmio Jovem Pesquisador, que vai contemplar os melhores trabalhos acadêmicos de pesquisa
no campo da Ortodontia e da OFM.
A meta do congresso é oferecer um programa científico de vanguarda para a comunidade da Ortodontia brasileira e
sul-americana.
Nove mestres estrangeiros, como Stella Chaushu (Israel), Won Moon (EUA), Carlos Flores Mir (Canadá), Martin
Palomo (EUA), Sabine Ruf (Alemanha), Andrés Giraldo (Colômbia), Peter Buschang (EUA), Graham Jones (EUA) e Iván
Malagón (Espanha) confirmaram presença.
Outro destaque do Orto 2018-SPO será a palestra de Max Gehringer, mestre em gestão de negócios e planos de
carreira, e um dos mais requisitados palestrantes do País. Ele fará uma apresentação exclusiva e livre aos
congressistas do evento, uma atividade que tem o apoio cultural da Morelli Ortodontia.
Participe, você tem motivos de sobra para estar em setembro no Anhembi!
Faça. Pratique. Pense Ortodontia.
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