Senhores pais,

Senhores pais,

O programa Dentista do Bem realizará uma triagem na escola/instituição de seu filho e um dentista
avaliará a condição de saúde bucal de todos os jovens de 11 a 17 anos do local. Este exame é visual e não
invasivo, não sendo realizado nenhum tipo de procedimento na ocasião.
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Para que seu filho participe, o senhor/senhora deve preencher a “Autorização do Responsável” e anexála à cópia de um comprovante de residencia (conta de água, luz ou telefone).
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Após a triagem, os jovens com as piores condições bucais serão selecionados para receber tratamento
odontológico gratuito até completarem 18 anos de idade, com os atendimentos sendo realizados nos
consultórios de dentistas voluntários de sua cidade.
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do dentista e orientações para agendar a primeira consulta.
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Em caso de dúvida, entre em contato com a Turma do Bem.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Turma do Bem.

11 5084-7276
Aceitamos ligações a cobrar,

11 5084-7276
Aceitamos ligações a cobrar,

Patrocínio:

Patrocínio:

Senhores pais,

Senhores pais,

O programa Dentista do Bem realizará uma triagem na escola/instituição de seu filho e um dentista
avaliará a condição de saúde bucal de todos os jovens de 11 a 17 anos do local. Este exame é visual e não
invasivo, não sendo realizado nenhum tipo de procedimento na ocasião.

O programa Dentista do Bem realizará uma triagem na escola/instituição de seu filho e um dentista
avaliará a condição de saúde bucal de todos os jovens de 11 a 17 anos do local. Este exame é visual e não
invasivo, não sendo realizado nenhum tipo de procedimento na ocasião.

Para que seu filho participe, o senhor/senhora deve preencher a “Autorização do Responsável” e anexála à cópia de um comprovante de residencia (conta de água, luz ou telefone).

Para que seu filho participe, o senhor/senhora deve preencher a “Autorização do Responsável” e anexála à cópia de um comprovante de residencia (conta de água, luz ou telefone).

Após a triagem, os jovens com as piores condições bucais serão selecionados para receber tratamento
odontológico gratuito até completarem 18 anos de idade, com os atendimentos sendo realizados nos
consultórios de dentistas voluntários de sua cidade.

Após a triagem, os jovens com as piores condições bucais serão selecionados para receber tratamento
odontológico gratuito até completarem 18 anos de idade, com os atendimentos sendo realizados nos
consultórios de dentistas voluntários de sua cidade.

Caso seu filho seja um dos beneficiários, você receberá uma carta com o nome e o número de telefone
do dentista e orientações para agendar a primeira consulta.

Caso seu filho seja um dos beneficiários, você receberá uma carta com o nome e o número de telefone do
dentista e orientações para agendar a primeira consulta.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Turma do Bem.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Turma do Bem.

11 5084-7276
Aceitamos ligações a cobrar,
Patrocínio:

11 5084-7276
Aceitamos ligações a cobrar,
Patrocínio:

