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EDUARDO HOMSI

A busca pela estéti-
ca é um fator de mui-
ta influência sobre o 
comportamento das 
pessoas nos dias de 
hoje. Nesse contexto, 
a odontologia também 
está inclusa e prepa-
rada para atender aos 
desejos estéticos da 
população.

Entre esses dese-
jos está o clareamento 
dental, que visa a recu-
peração da cor original 
dos dentes, perdida 
em algum momento 
durante a vida em de-
corrência de vários fa-
tores. Neste trabalho, 
feito por um profis-

sional, diferentes são 
as técnicas utilizadas 
entre tratamentos ca-
seiros e realizados em 
consultórios odontoló-
gicos. 

Em Tangará da Ser-
ra, o cirurgião-dentista 
Eduardo Homsi está 
trazendo uma novida-
de por meio do clarea-
mento dental com zero 
sensibilidade. “Trata-
se de um novo apare-
lho, o Bright Max Whi-
tenning (BMW) que usa 
luz violeta, que tem di-
versas vantagens nesta 
aplicação, além de ser 
segura e eficiente”, ex-
plica o profissional, ao 
destacar que o clarea-
mento é simultâneo em 
ambas arcadas, tendo a 
opção de clareamento 

com ou sem gel (de acor-
do com cada paciente), 
tendo ainda o controle 
total do procedimento e 
a uniformidade do cla-
reamento.

Na maioria dos casos, 
complementa Eduardo 
Homsi, o resultado é 
imediato (nas primeiras 
sessões), além de não 
precisar complementar 
o tratamento em casa. 
“Dependendo do caso 
são necessárias de três 
a sete sessões para ob-
ter um resultado satis-
fatório”.

Com 12 anos de 
atuação em Tangará da 
Serra, Eduardo Homsi 
(CRO/MT 4009) atende 
clínica geral, ortodon-
tia e implantes. O Con-
sultório Odontológico 

está localizado na Rua 
Antônio Hortolani, nº 
716-W, Edifício Yanni, 

Centro. Mais informa-
ções e agendamento de 
consulta pelos telefo-

nes 3326 9047 e 99935 
3383 (também no wha-
tsapp).
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Sandra Garcia  defende 
ampliação de  unidades 
de saúde nos bairros

REFORMASNOvA OlíMpIA 

Seletivo da Secretaria de 
Saúde tem 580 inscritos

Sandra Garcia 
(PSDB) voltou a defen-
der mais investimentos 
nas unidades de saúde 
localizadas nos bairros 
de Tangará da Serra. A 
vereadora encaminhou 
o pedido ao secretário 
municipal de Saúde 
Itamar Martins Bonfim. 
Segundo ela, é preciso 
que o Município viabi-
lize no mais curto prazo 
possível a reforma e am-
pliação de várias unida-
des.

“Uma visita a qual-
quer unidade é suficien-
te para demonstrar a 
necessidade de reformas 
e ampliações. E pedi-
mos que isso seja feito o 
quanto antes, pois a saú-
de constitui um direto 
natural da pessoa huma-
na, sendo dever do Esta-
do garantir acesso a ela”, 
argumenta a vereadora.

Como exemplo, a 

parlamentar citou a 
unidade de saúde da 
Vila Goiás, que aten-
de os bairros do entor-
no, como Vila Goiás, 
Acapulco, Residencial 
Paris e Mané Garrincha. 
Atualmente os morado-
res reclamam que o local 
se encontra com proble-
mas estruturais e requer 
urgentemente que seja 
autorizada uma reforma 
geral com ampliação.

Garcia lembra que, 
além da preocupação 
com qualidade dos ser-
viços e da estrutura 
oferecida aos usuários, 
é preciso que o poder 
público municipal zele 
pelo prédio público. “É 
dever do gestor zelar 
pela manutenção dos 
prédios públicos, e esse 
investimento resultará 
em melhoras na atenção 
aos moradores e tam-
bém aos servidores, que 
merecem um local em 
condições adequadas 
para trabalhar”.

O Seletivo oferta 12 
vagas, sendo sete para 

Agentes de Saúde e 
cinco para Ende-

mias. 
Destas, três são 

destinadas a zona 
rural do município

Encerrado na tarde 
da última sexta-feira, 
31, o período de ins-
crição do Teste Sele-
tivo para contratação 
de Agentes de Saúde e 
Agentes de Endemias 
para preenchimento de 
vagas temporárias na 
Secretaria Municipal 
de Saúde registrou 580 
candidatos inscritos 
para os dois cargos. 

O Seletivo oferta 12 
vagas, sendo sete para 
Agentes de Saúde e cin-
co para Endemias. Des-
tas, três são destinadas 
a zona rural do muni-
cípio. O salário para 
os dois cargos é de R$ 
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Clareamento feito exclusivamente no consultório odontológico

A maior concorrência é para o Agentes de Endemias, com 367 inscritos

1.014,00. 
Segundo informa-

ções da secretaria de 
Saúde a homologação 
das inscrições ocorreu 
nesta terça-feira, 4, e 
apenas dois candidatos 
tiveram suas inscrições 
indeferidas. 

A maior concorrên-
cia é para o Agentes de 
Endemias, com 213 ins-
critos, totalizando 30,4 
candidatos por vaga. 
Para Agentes Comuni-
tários de Saúde são 367 

inscritos, ou seja 73,4 
candidatos por vaga.

O Processo Seleti-
vo acontece em duas 
etapas. Na primeira, os 
candidatos serão sub-
metidos a prova obje-
tiva, marcada para o 
próximo domingo, dia 
09, no horário das 8h às 
12h, na Escola Munici-
pal Sagrado Coração de 
Jesus, localizada na rua 
Wilson de Almeida para 
os candidatos ao cargo 
de Agentes de Saúde e 

na escola Estadual João 
Monteiro Sobrinho para 
os Agentes de Endemias.

Os candidatos aptos 
terão seus nomes divul-
gados no dia 17. A se-
gunda etapa consiste do 
Curso Introdutório de 
Formação Inicial a ser 
realizado dos dias 18 a 
20. A relação dos apro-
vados/classificados será 
divulgada no dia 25. O 
resultado final no dia 
02 de maio e a homolo-
gação no 03.

Profissional traz a Tangará 
novidade em clareamento dental


