INCENTIVANDO SEU FUTURO
O Encontro organizado pela APATESB, no dia 20 de maio de 2017 realizado no espaço gentilmente
cedido, anfiteatro da UNIP campus Indianópolis, rua Dr. Bacelar 1212, 3º andar – Vila Clemente São Paulo com apoio da TSB Aline Tabat Correia da Souza e da TSB Elizabeth Gomes da Silva,
membro da APATESB e presidente da Câmara Técnica de ASB e TSB do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo – CROSP, entre outras colegas ASBs e TSBs.
Para a APATESB foi uma honra à presença de todos, e em especial do secretário do CROSP, Dr.
Marco Antônio Manfredini e a TSB Elizabeth Gomes da Silva que representaram o CROSP e nos
premiaram com um importante informe deliberado pelo plenário do CROSP de que a composição da
Câmara Técnica de ASB e TSB do CROSP será exclusivamente composta por ASBs e TSBs com
convite de participação nas reuniões de representantes da APATESB. Esta decisão contempla uma
reivindicação da APATESB é um marco na Odontologia de São Paulo que merece extensão para
todos os estados brasileiros e para o espaço dos ASBs e TSBs dentro do Conselho Federal de
Odontologia.
O tema do nosso Encontro “O mundo do trabalho e a importância da Organização sindical” com a
palestrante Prof.ª Irene Rodrigues dos Santos, sendo o tema apontado como proposta das demandas
das profissões que representamos. Exploramos a propriedade da nossa palestrante no tema universo
do trabalho, o debate atual previdenciário e a importância da organização sindical. Baseado neste
debate e nas falas dos colaboradores Dr. Marco Antônio Manfredini, e Dr. Cézar Martins da Silva
(advogado que apoia a luta), e consenso entre todas as participantes, foram feitos os seguintes
encaminhamentos.
1 – Estender o debate para outras colegas interessadas no encaminhamento da organização sindical
dentro da atual conjuntura, com responsabilidade focando sempre a valorização, respeito, a ética para
as profissões ASBs e TSBs do estado de São Paulo.
2- Encaminhar ao CROSP sugestão de indicações para composição da Câmara Técnica de ASB e
TSB do CROSP, garantindo uma composição democrática e com colegas com perfil para ocupar este
espaço, a APATESB aguarda encaminhamento de agenda destas reuniões para garantia de
participação.
3- Todos os participantes foram convidados a participar efetivamente da APATESB como associados
contribuintes, além da missão de repassar aos colegas ASBs e TSBs a importância de uma entidade,
forte e respeitada garantindo como sempre uma legitima representação.
4- A TSB Aline Tabat C. de Souza coordenadora do encontro fará relatório para divulgação e
publicação nos espaços de comunicação da APATESB.
Nossa gratidão a todos que colaboraram para a realização do encontro, que foi finalizado com
avaliação de mais um desafio vencido e mais uma vitória dos ASBs e TSBs de São Paulo.
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