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Caro Fellow,
O International College of Dentists está de mudança, literal, figurativa e fisicamente. Deixe-me explicar.
Um Escritório do College independente*
Em outubro de 2007, durante a Reunião Anual do International College of Dentists na Cidade do México, México,
foi apresentada moção para “estabelecer um Escritório Central independente, no menor prazo possível”. Houve
muita discussão a esse respeito, antes e durante esta reunião e após a apresentação da moção. O College abriu seu
escritório independente em quatro de janeiro de 2010.
Alguns achavam desnecessário. Havia certa “zona de conforto” pelo escritório estar, há anos, junto ao da Secção
americana. Com o crescimento das Secções existentes e com a criação de novas Secções, além da expansão das
comunicações e de projetos por todo o mundo, ficou óbvio que os trabalhos acumulados como Registrar da Secção
I, Secretário Geral do College e Registrar da Secção XX (Internacional) eram muito para uma só pessoa.
Novos Secretário Geral e Editor Internacional
Foram criados Comitês de busca para o novo Secretário Geral e para localização do novo escritório. Acreditou-se
que era interessante estarem próximos ao escritório da Secção I. A escolha foi por um local a menos de dois
quilômetros de distância e Terry Hoffeld foi contratado como Secretário Geral. Infelizmente, as coisas não
funcionaram com o Dr. Hoffeld e nova procura para o cargo se iniciou.
Surgiram pontos positivos neste momento. O editor do The Globe, Jack Hinterman apresentou-se como candidato.
Os que eram familiarizados com ele, com seu conhecimento e sua habilidade, não hesitaram em colocá-lo na
posição. Dov Sydney, o Editor do European Journal, colocou-se à disposição para o cargo de Editor do The Globe.
Acredito que, baseado em suas atuações no passado e no presente, as escolhas foram excelentes.
O novo Secretário Geral mora em Flint, Michigan, EUA e logo ficou claro que o Escritório Central deveria estar
próximo, sendo transferido para esta cidade ao término do contrato de aluguel de Rockville, Maryland. Com isso,
fica enfatizado que o Escritório Central pode estar localizado em qualquer lugar do mundo, o que pode ocorrer no
futuro.

Novas Secções e Secções Rejuvenescidas
O College está em movimento com a criação das novas Secções China e Mianmar e com o aumento das atividades
da Secção XX, incluindo Malásia, Vietnã, Mongólia, África e Cazaquistão.
Sim, o College está mudando em muitas áreas, com nova vitalidade que resultará em muito sucesso no futuro. Eu os
incentivo a ler todos nossos comunicados, que reforçarão esta mensagem que estou enviando. Se quiserem mais
informação sobre as atividades do ICD ao redor do mundo, visitem nossa página na internet.
Acredito que todos concordarão que tomamos a decisão correta ao tornar o Escritório Central e o Secretário Geral
independentes.
Leon Aronson, DDS MS FICD
Presidente Internacional - 2013
International College of Dentist
* Nota do tradutor: O Escritório Central do ICD Mundial funcionava junto ao da Secção I, sendo que seu Secretário
Geral acumulava os cargos de Registrar (secretário) da Secção I (EUA) e da Secção XX (Internacional).
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