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Consultório Schmitt 
inova com o que há 
de melhor no mercado

MW Segurança está em novo local

Profissionais buscam conhecimento para dar mais qualidade aos pacientes

A empresa está localizada na rua Tiradentes, nº 510, no centro da cidade

O Consultório Odontológico Schmitt 
conta com profissionais comprome-
tidos com a reabilitação funcional e 
estética dos pacientes. Para isso, a 
cirurgiã-dentista e especialista em pró-
teses bucais, Bibiana Cairolo Schmitt, e 
o cirurgião-dentista e especialista em 
implantes dentários, Júlio Fernando 
Schmitt, buscam se qualificar.

Bibiana concluiu recentemente mais 
dois cursos voltados à reabilitação 
estética facial/dentária. Estes cursos 
aprimoraram ainda mais para trata-
mentos complexos, em que os pacien-
tes necessitam de reconstrução de um 
sorriso e devolução harmônica dentária 
em conjunto com seu perfil de rosto. 

Por que a análise da simetria fa-
cial/dentária é necessária? Porque no 
mercado odontológico, as “lentes de 
contato” e laminados cerâmicos estão 
em alta, tendo muita procura. “Porém, 

nota-se sorrisos muito artificiais, com 
dentes enormes, desproporcionais com 
o sorriso e rosto da pessoa”, explica 
Bibiana.

Para essa análise é utilizado o pro-
grama DSD (Digital Smile Design), que 
calibra as fotos do paciente e através 
delas é possível fazer a simetria facial 
e dentária. Segundo a cirurgiã-dentista 
Bibiana, o programa possibilita, por 
exemplo, que o paciente veja o resul-
tado final do tratamento e se quiser 
ainda pode fazer a prova de seu futu-
ro sorriso, por meio de enceramento 
digital e impressão de modelos com a 
nova dentição.

O DSD é utilizado para analisar as 
imagens como um projeto arquitetô-
nico, detectando correções de sorriso 
alto ou desalinhado e propondo trata-
mentos com toxina botulínica (botox) 
e também preenchimento labial com 

A MW Segurança presta serviços 
de vigilância armada, escolta armada, 
segurança pessoal privada e vídeo-
monitoramento desde 2010. Com 
sede em Vera Cruz, está em novo 
endereço. Agora, na rua Tiradentes, 
nº 510, no centro da cidade. A em-
presa também possui base  em Porto 
Alegre, Pelotas e na Serra Gaúcha.

Referência no ramo de segurança 
privada, a MW abrange diversos mu-
nicípios do território gaúcho. São mais 
de 40 cidades. Para atender a demanda, 
a empresa conta com 440 funcionários, 
todos preparados e qualificados para 
desempenhar suas funções.

No mercado há mais de oito anos, a 
MW Segurança dia após dia busca ino-
vação para oferecimento dos melhores 
serviços. Solidificando no mercado, ga-
rantindo segurança aos colaboradores e 
clientes, buscando aperfeiçoamento em 
todos os ramos de atividades que atua. 

Atualmente, além da vigilância 
armada, vem prestando serviços de 
escolta armada, garantido a entrega e 
conservação de veículos, encomendas 
e valores, serviço prestado inclusive 
com sistema com monitoramento via 
satélite dos veículos e sua localização 
instantânea. 

O diferencial da empresa é a aten-
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DIA 10/06 - SEGUNDA-FEIRA
A ACI Santa Cruz está organi-
zando para a segunda-feira, dia 
10 de junho, das 11h30min às 
13h30min, no Hotel Águas Cla-
ras, o Tá na Hora, com a palestra 
“Panorama e perspectiva da área 
ambiental e de infraestrutura do 
Rio Grande do Sul”, com o secre-
tário do Meio Ambiente e In-
fraestrutura do RS, Artur Lemos. 
Para associados, o valor é de R$ 
60, e não-sócios, é de R$ 80.
 
DIA 13/06 - QUINTA-FEIRA
Na quinta-feira, dia 13 de junho, 
a Unimed Vales do Rio Pardo e 
Taquari prepara a oficina “Abra 
a sua geladeira: transforme 
desperdício em economia”. A 
oficina é gratuita e contará com 
nutricionistas da Unimed, e será 
possível aprender a reaproveitar 
os alimentos que você tem em 
casa. As oficinas são abertas à 
comunidade. Entre em contato 
com o Espaço Viver Bem (em 
Santa Cruz pelo telefone (51) 
3713-8345, Lajeado pelo (51) 
3714-7130 ou em Venâncio Aires 
pelo (51) 3741-1419) e garanta sua 
presença. As vagas são limita-
das. Também haverá transmissão 
ao vivo da oficina pela página do 
Facebook. Fique ligado!

AGENDA

ácido hialurônico.
Também recentemente, o cirurgião-

dentista Júlio passou por um curso na 
parte de enxerto ósseo e regeneração 
tecidual. O curso de Fibrina Rica em 
Plaquetas (PRF) é um subproduto da 
obtenção do Plasma Rico em Plaquetas 
(PRP). Esta é uma técnica desenvol-
vida para aumentar a velocidade da 
reparação em enxertos ósseos e tecidos 
moles. Plasma Rico em Plaquetas é 
utilizado há cerca de 20 anos com o 
objetivo de acelerar a cicatrização e 

a regeneração óssea, resultantes de 
procedimentos cirúrgicos. 

O Consultório Odontológico Sch-
mitt busca conhecimento e inovação 
em suas técnicas, pensando em trazer 
o que há de melhor no mercado para 
seus pacientes. Quer saber mais? O 
consultório está em dois endereços: 
Avenida Prefeito Orlando Oscar 
Baumhardt, nº 419, e rua Fernando 
Abott, nº 564, sala 3. Os telefones 
para contato são (51) 9.9817-1598 ou 
9.9701-6717.

REGIÕES DE ABRANGÊNCIA

A empresa atende diversos municípios no RS. São eles: Alvorada, 
Bagé, Barra do Ribeiro, Cachoeirinha, Camaquã, Capão da Canoa, Ca-
tuípe, Caxias do Sul, Cerro Grande do Sul, Crissiumal, Eldorado do Sul, 
Erechim, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gravataí, Guaíba, Ibirubá, 
Ijuí, Montenegro, Mostardas, Novo Hamburgo, Osório, Palmares do Sul, 
Palmeira das Missões, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, 
Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Antônio 
da Patrulha, Santo Augusto, São Sepé, Tenente Portela, Terra de Areia, 
Torres, Tramandaí, Três de Maio, Uruguaiana, Vera Cruz e Viamão. 

ção direta dos gestores, o que garante 
segurança ao contratante. E ainda, a 
MW Segurança está de acordo com a 
Lei nº 7.102/1983, tendo as atividades 

autorizadas pela Polícia Federal.
Quer conhecer mais sobre a MW 

Segurança? Entre em contato pelos te-
lefones: (51) 3718-2032 ou 9.9265-7643.


