
 

 

 

 

 

 

 

Amil Dental promove seminário sobre inteligência emocional durante o 

23º CIORJ 
 

Iniciativa faz parte do Programa Conexão Dentista, que abrange uma série de benefícios para 

dentistas credenciados  
 

Rio de Janeiro, RJ (julho de 2017) – Na próxima sexta-feira, 21 de julho, os participantes do 23º 

Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (CIORJ) terão a oportunidade de participar 

do II Seminário Amil Dental, cujo tema é A Inteligência Emocional: Superando Desafios e 

Influenciando os Relacionamentos do Dia a Dia. A palestra será ministrada pela diretora de 

Sustentabilidade do UnitedHealth Group Brasil, Odete Freitas. 

  

Este ano, a aposta da marca foi diversificar a abordagem, uma vez que os painéis técnicos e científicos 

são predominantes no evento. “A gestão e o autoconhecimento são temas de interesse de 

profissionais da saúde como um todo. No entanto, a correria cotidiana faz com que tenhamos pouco 

tempo para refletir sobre os nossos desafios e relacionamentos. A ideia é aproveitar a oportunidade 

do evento para conversarmos sobre esse aspecto que é tão importante na vida dentro e fora do 

consultório: a inteligência emocional”, afirma Alfieri Casalecchi, diretor executivo da Amil Dental. 

 

O seminário faz parte do Programa Conexão Dentista, que abrange uma série de benefícios para 

credenciados da Amil Dental – desde descontos para compra de produtos até a utilização de 

ferramentas para otimizar o tempo e aperfeiçoar processos. Este ano, a empresa realizou a inscrição 

de 210 cirurgiões-dentistas credenciados no congresso, que acontece a cada dois anos e é 

reconhecido como o maior evento científico de odontologia do Brasil. 

  

Sobre a palestrante: 

Odete Freitas é pediatra, pós-graduada em Administração Hospitalar, com MBA em Gestão no 

COPPEAD/UFRJ. Está desde 1975 na empresa, onde implementou o Serviço de Terapia Intensiva 

Pediátrica. Foi diretora e superintendente da rede de hospitais da Amil. Hoje, é diretora de 

Sustentabilidade do UnitedHealth Group Brasil. 

  

Serviço: 

II Seminário Amil Dental, no 23º CIORJ 

Data: 21 de julho de 2017, sexta-feira  

Horário: das 9h às 13h 

Local: Riocentro - Sala 103 - Pavilhão 5. Av. Salvador Allende, 6.555 - Barra da Tijuca 

 

 

 

 

  


