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Estilo de vida
do Dentista do Bem

O DENTISTA
DO MUNDO
DENTISTA
DO BEM
40 mil
beneficiários
e 15 mil dentistas
pelo mundo

Conheça o
homem que
representa a
maior rede de
voluntariado
especializado
do mundo

DENTAL
CREMER
A cada 3 meses
uma dental grátis

LU GRIMALDI
Sou apaixonada
pela TdB
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O MINISTÉRIO
DA FELICIDADE ADVERTE:
SORRIR FAZ BEM À SAÚDE.
A Apsen é uma indústria farmacêutica
100% nacional que tem o sonho
de melhorar a qualidade de vida
das pessoas com soluções de saúde
e bem-estar. E, para realizar este
sonho, a empresa se tornou a mais nova
parceira mantenedora da Turma do Bem,
projeto que possibilita que mais jovens
voltem a sorrir e consigam realizar
seus sonhos.
APSEN, A PRIMEIRA EMPRESA
FARMACÊUTICA MANTENEDORA
DA TURMA DO BEM, MA
REDE DE VOLUNT
ARIADO
ESPECIALIZADO DO MUNDO.

Acesse nosso site e conheça aLinha Odontológica Apsen:WWW.APSEN.COM.BR

/ApsenFarmaceutica

/ApsenFarma

/ApsenFarma

MUITA GENTE ACHA que para ser dentista do
bem é necessário se tornar voluntário da TdB. Eu
penso exatamente o contrário. Só é voluntário da
TdB quem sempre foi Dentista do Bem.
Há 11 anos, quando nossa história começou, tudo
o que tínhamos era uma ideia na cabeça. O resto
aconteceu porque encontramos Dentistas (com “D”
maiúsculo). Gente que entende que a profissão vai
muito além de atender apenas quem pode pagar. Porque, odontologia é saúde... e saúde é um direito de todos. Gente com alma, que não aceita que as mazelas
sociais do Brasil continuem estampadas nos rostos
dos brasileiros. Gente que conhece o poder transformador da profissão, e o utiliza para mudar o mundo.
Gente que arregaçou as mangas, implodiu as paredes
do consultório e aceitou o desafio de criar um novo
caminho para a odontologia.
E que caminho é esse? Ou melhor, para onde vai a
odontologia no Brasil?
Hoje nós já somos a nação com o maior número
de dentistas. Entretanto, grande parte da população
ainda não tem acesso à saúde bucal!
Como será que isso aconteceu? Não sei... Só sei
que milhões de brasileiros ainda não conseguem
sorrir direito. E vivem sem a menor perspectiva de
serem atendidos por um dentista!
Mas eu tenho a certeza de que nós conseguimos
mudar esse cenário. E para tal, nem precisamos da ajuda do governo. Os 15 mil dentistas do bem, que hoje
atendem mais de 40 mil jovens, são a prova disso.
A Seja+1 nasceu para apresentar os personagens
que tornam isso possível. Nas próximas páginas você
irá conhecer o trabalho da TdB através da história
de nossos voluntários – os dentistas do bem, que por
um acaso, também fazem parte da maior rede de voluntariado especializado do mundo.
No final, espero que todos estejamos alinhados.
Porque quanto mais juntos estivermos, mais longe
conseguiremos ir.
E se você, paciente, está lendo essa revista na sala
de espera de um consultório, saiba: seu dentista está
mudando o mundo!
Fábio Bibancos
Presidente voluntário da TdB
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PRA QUEM

CHEGOU
AGORA!
Você acabou de entrar para a
Turma do Bem e não sabe direito
como tudo funciona?
Entenda nossa organização

O DENTISTA DO BEM é nosso principal
projeto. Dentistas voluntários oferecem
tratamento completo e gratuito, em seus
consultórios, a jovens de baixa renda
entre 11 e 17 anos

Os COORDENADORES
REGIONAIS são
voluntários responsáveis
pela ativação do
projeto na sua região

Estamos
presentes em
12 países
diferentes

Os beneficiários do
projeto provêm de
escolas públicas e
instituições sociais

TURMA DO BEM, ou TdB, é uma OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público) fundada em 2002.

Passamos por três auditorias anuais:
Ernst&Young Terco (auditoria financeira),
Comunitas (auditoria de resultados) e
Ministério da Justiça (certificação de OSCIP).
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A seleção dos
pacientes é
feita por meio
da aplicação
de um índice
de prioridade
que beneficia
os mais pobres,
com problemas
bucais mais
graves e mais
próximos dos
18 anos

Atualmente, possuímos a
maior rede de voluntariado
especializado do mundo.
Já são mais de 15 MIL
DENTISTAS DO BEM
ILUSTRAÇÃO: RAUL AGUIAR

Somos reconhecidos internacionalmente
pela Fundação Schwab e pela Ashoka,
organizações que trabalham com
empreendedores sociais de todo o mundo.

Todo acompanhamento
e encaminhamento do
tratamento é feito pelo
escritório da TdB, que faz
ligações periódicas para
os pacientes e para os
dentistas do bem
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Dentista do Bem

Dentista do Bem

É ASSIM
QUE A
RODA GIRA
HÁ MAIS DE 10 ANOS, quando
o projeto Dentista do Bem
nasceu, ninguém imaginou que
ele cresceria tanto em tão pouco
tempo. O que começou com uma
turminha de amigos hoje se transformou na maior rede de voluntariado especializado do mundo: um
exército de mais de 15 mil dentistas
distribuídos entre Brasil, América
Latina e Portugal.
Coordenar tanta gente de tantos
lugares diferentes não é uma tarefa fácil. E é bem comum surgirem
dúvidas. Por isso, vamos mostrar
o passo a passo do projeto de uma
maneira bem divertida.
Mantenha seu cadastro
sempre atualizado ou
aumente o número de
vagas no site tdb.org.br

FIM DO
TRATAMENTO
O paciente ficará
em controle até
os 18 anos

PACIENTE
PRECISA DE
ESPECIALIDADE

Veja se em sua
cidade temos

Procure um
colega

parceria

Não
conseguiu?

Avise a TdB

Mande um email
para dentistadobem@
tdb.org.br ou ligue
para 11 5084 7276

O paciente
faltou?

INÍCIO DO
TRATAMENTO
Avise a TdB

ILUSTRAÇÃO: RAUL AGUIAR

Nosso exército
de dentistas
já distribuiu
sorrisos a mais
de 40 mil jovens
de 12 países.
Para irmos mais
longe, todos
precisam estar
na mesma
sintonia

PACIENTE PRECISA
DE DOCUMENTOS

Não ligou?
Não
recebeu?

LIGAÇÃO
PARA AGENDAR
CONSULTA
ME CADASTREI
no projeto
Dentista do Bem
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ABERTURA
DE VAGA

Um novo paciente
será encaminhado

RECEBIMENTO DE
EMAIL COM NOME
DO PACIENTE
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Entrevista

O aliado
que nos ajuda a

crescer

Seja+1 Como você soube da TdB? Sou-

be, inicialmente, pela televisão, por entrevistas concedidas pelo presidente voluntário,
Fábio Bibancos. Nós nos formamos na mesma
turma, em 1986, pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba-Unesp (FOA). Depois disso,
ficamos mais de 15 anos com pouco contato.
Em 2008, Fábio foi convidado a apresentar o
projeto Dentista do Bem numa Jornada Acadêmica da FOA. Nesse momento, me encantei
e me senti convidado a participar do grupo.
Vários dentistas da nossa turma estavam na
jornada e também ingressaram no projeto.
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Seja+1 O que significou para você tornar-se dentista do bem? Significou ampliar

meus horizontes de atuação. Sou professor
universitário, atendo pacientes em hospitais
e consultórios, mas me faltava essa visão de
empreendedorismo social.
Seja+1 Como é a rotina de um dentista
voluntário? As atividades do Dentista do

Bem ficam diluídas no dia a dia. Não deixei de
fazer absolutamente nada, apenas acrescentei
na agenda os jovens do projeto. Os pacientes,
em geral, perceberam esse atendimento e se
tornaram simpáticos à causa da TdB. Eles se
tornaram multiplicadores de opinião e divulgadores ativos.

Seja+1 Fazer pelo outro o que faríamos
pelo nosso filho, esse é um dos valores da TdB. Você acha que falta essa
consciência de maneira geral? Os dentis-

tas (não só eles) trabalham visando eficiência e
lucro, é claro! Nem todos têm oportunidade ou
conseguem se organizar para fazer algo tão impactante como o que fazemos no projeto Dentista do Bem. Receber jovens com histórias que
contrastam com a nossa realidade gera inquietação interior: “Por que tanta dificuldade? Por

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

AOS 46 ANOS, O DR. OSVALDO Magro Filho
é PhD em Odontologia, professor da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e coordenador
regional do projeto Dentista do Bem em Araçatuba/SP. Em 2012 o seu trabalho voluntário
ganhou destaque. Ele ajudou a aumentar o número de beneficiários de sua cidade em quase
80%. Cadastrou 45 novos dentistas em outros
municípios. Ativou o projeto em outras três
cidades e identificou coordenadores em outras
duas. Uma explosão de resultados que colocou
centenas de jovens na cadeira do dentista.
Como se não bastasse, ele ainda impactou
políticas públicas em duas cidades e ajudou
a captar recursos para a TdB. Resultado: foi
premiado Melhor Dentista do Mundo de 2012
e se tornou representante da rede de dentistas
voluntários e beneficiários da TdB em 2013.
Nesta conversa descobrimos como é sua
relação com a organização e como o voluntariado mudou sua rotina e sua vida.

Uma explosão de
resultados fez do
Dr. Osvaldo Magro Filho
o maior destaque do
projeto Dentista do
Bem em 2012

“Às vezes,
sinto-me
minúsculo,
e me agiganto
para cumprir
da melhor
forma os
compromissos
com a TdB”
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Entrevista
que tanto problema bucal? Onde está a dignidade desses adolescentes?”. A gente se pergunta
e passa a prestar mais atenção no outro do que
na própria sombra! Tem sido assim comigo. A
TdB me torna mais humano, mais transparente,
mais questionador.

Entrevista

O TRABALHO DO
COORDENADOR

Dr. Osvaldo e
a atriz Lu Grimaldi
no evento Sorriso
do Bem 2012

Seja+1 Você imaginou que poderia ajudar tanta gente como dentista? Nunca!

horas me dedico, mas me parecem poucas!
Seja+1 Como foi participar do primeiro
Sorriso do Bem? Uma das melhores coisas

RESPONSABILIDADE
Implementar e ampliar
o projeto no município.

Seja+1 Como coordenador regional,
quanto tempo você dedica ao projeto?

Difícil quantificar. Sei que um voluntário não
precisa de mais que 48h de dedicação anual para
fazer diferença. Entretanto, quando um casal de
namorados está apaixonado, as horas de convivência sempre parecem poucas. Não sei quantas
14

Seja+1 Participar deste projeto mudou
sua relação com os demais pacientes?

NOVOS
DENTISTAS
DO BEM
Cadastra mais
voluntários
para o projeto
no município.
ESCOLAS/
INSTITUIÇÕES
Identifica
a instituição,
agenda a
triagem e
entrega as
autorizações.
projeto.

Seja+1 Ser voluntário muda a maneira
de ver a vida? Tenho a impressão de que

apertei um botão dentro de mim que tem “superpoderes”. A autoconfiança se apodera de
mim quando faço algo pelo projeto. Em outros tempos eu poderia sentir inibição. Mas
hoje sinto que há simplicidade em fazer isso.

que fiz na minha vida. Não sou de chorar.
Contudo, quase fiquei desidratado com os filmes, palestras, debates e oficinas que acompanhei. A alegria das pessoas é contagiante! E
as festas? Maravilhosas.

TRIAGEM
Preenche IHC
e recebe
autorização.

Falar da gente é complicado. Mas minhas secretárias dizem que algo mudou depois que a
TdB entrou em nossas vidas. Elas também se
intitulam secretárias do bem. Tenho certeza
de que nossa relação profissional melhorou
bastante. A TdB não tem vínculo religioso,
não nos força a fazer o que não desejamos,
não é apelativa e isso é chique! A TdB me ensinou a ser voluntário de verdade!
FOTO: NANDA RODRIGUES/TDB; ILUSTRAÇOES: VINI MARSON

A cada 100 jovens avaliados na triagem, aproximadamente 10 conseguem o atendimento!
É um número maravilhoso! Sem falar das outras atividades. Jamais imaginei que iria bater
na porta de prefeito e vereador para pedir a
distribuição de escova, pasta e fio dental para
as pessoas carentes de minha cidade. Muito
menos organizar festas para arrecadar fundos
para a TdB! Eu não conhecia os abrigos para
meninos e meninas protegidos pela lei. Também não sabia onde estavam as instituições
sociais da minha comunidade. São tantas
oportunidades, que só participando para ter
ideia. E as recompensas? O reconhecimento
da comunidade? O olhar simpático que ganhamos de um estranho que nos conhece e
acompanha na mídia? Recentemente, um rapaz me disse, com lágrimas nos olhos: “Doutor, tenho visto tudo que vocês fazem e admiro a coragem que vocês têm de fazer o bem!
Parabéns!”

Seja+1 Como você faz para expandir
o projeto para outras cidades? Criando

elos com pessoas que trabalham em cidades
vizinhas. Falei com dentistas que indicavam
pacientes para mim e os convidei para serem
coordenadores em suas cidades: Ilha Solteira,
Andradina, Valparaíso, Dracena, Bilac e Mirandópolis. Eles fizeram a 1ª triagem e mais
seis cidades iniciaram os atendimentos. Eu
poderia ter ficado quieto e, hoje, pelo menos
90 jovens ainda estariam à espera de um atendimento. É uma questão de escolha. As pessoas estão esperando o nosso convite. Procuro acompanhar as atividades dessas cidades
e ajudar, se necessário. Mas rapidamente os
novos coordenadores se tornam independen-

tes e seguem com autonomia.
Seja+1 Ao apresentar a proposta sobre
a distribuição do Kit Bucal aos políticos da sua região, você notou receptividade? Sim e não! Eles querem o projeto

desde que providenciemos a verba. Querem
tudo “mastigado”. Mas o diálogo não parou e
estamos tentando colocar o kit na cesta básica
do CRAS (Conselho Regional de Assistência
Social). Em Birigui, estamos aguardando um
agendamento com o prefeito. Também iniciamos um diálogo com um deputado de um estado vizinho. Quem sabe o tema vira pauta na
assembleia? Parece que a gente faz muito, mas
de verdade, não faz nada! Está tudo por fazer
ainda neste nosso Brasil tão cheio de conflitos, injustiças e desigualdades.

Seja+1 Você foi eleito o Melhor Dentista do Mundo. Como se sente? Sinto um

misto de alegria e responsabilidade. Sou muito exigente comigo mesmo, sempre acho que
poderia ter feito melhor, porque o projeto não
merece um representante que faça as coisas
com pensamentos pequenos. Às vezes, sinto-me minúsculo, e me agiganto para cumprir
da melhor forma os compromissos. Já cheguei a perder o sono quando passei alguma
informação incorreta, e ainda fico com a mão
suada quando dou uma entrevista. A TdB faz
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Gargalhadas

Gargalhadas
Dra. Dulce Pimenta,
Montes Belos/MG e
Dra. Marise Bernardes,
Belo Horizonte/MG.

Dra. Marília Martins,
Guarulhos/SP, e Ricardo Correa

PRA NUNCA
PERDER ESSE
RISO LARGO
Para entrar nessa Turma do Bem
é preciso ser muito feliz!

Dr. Fábio Bibancos,
Dra. Hellen Mary, Rio de Janeiro/RJ, e
Dr. Saulo Nixon, São Gonçalo/RJ
16

Dr. Luiz
Roberto Scott,
São Paulo/SP

Dra. Samanta Martinez

FOTOS: HAROLDO SABOIA, NANDA RODRIGUES, MÁRCIO
SCHIMMING E PAULO MIGUEL MARTINS.

Dra. Alaize Silva,
Cascais/POR
Dra. Michelle Dudek
Manfroi, Canoas/RS

Dra. Magali
Arantes, Bauru/SP
Dra. Jakeline
Dantas, Pelotas/RS

Dr. Osvaldo Magro Filho,
Araçatuba/SP
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Sustentabilidade

Sustentabilidade

LIGA DO DENTISTA

SEMEANDO
NOVAS
ATITUDES

Faça imersão
em detergentes
enzimáticos

LIMPO
Para esterilizar,
use o autoclave
Para secagem dos
instrumentos, utilize pano
limpo e seco do tipo compressa

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
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prata e mercúrio. Além disso,
ampliou o consumo consciente e
adaptou a clínica para diminuir
o desperdício. “Comprei um
equipamento de uma empresa
que tem responsabilidade social, a cuspideira só é acionada
quando preciso, as lâmpadas são
econômicas, quase nunca faço
amálgama. Para evitar o uso excessivo de papel, utilizo toalha
de pano para secar o instrumental e nas mãos só uso toalhas de
papel reciclado”.
Os pacientes da Dra. Cristina
também são alertados. “Procuro
conversar com meus pacientes sobre a importância de preservar o
planeta em simples gestos, enfim
estou fazendo a minha parte!”
Baixe o Manual do Dentista
Verde, disponível no site da
TdB http://bit.ly/14WC42x

ACESSIBILIDADE

ILUSTRAÇÕES: REPRODUÇÃO; VINI MARSON

A DRA. MARIA Cristina Souza, vive em Ubatuba/SP. Como
muitas pessoas, ela se preocupa com o meio ambiente. Seu
comportamento mudou depois
que descobriu o Manual do
Dentista Verde, criado pela TdB
em parceria com o ambientalista Fabio Feldmann. “Depois
que li o manual ficou mais fácil
colocar em prática ações que
minimizam o impacto ambiental do meu trabalho”.
Para Maria Cristina, ter um
consultório sustentável é uma
forma de cuidar do planeta. “Recolho os tubos de pasta de dente.
Separo embalagens de produtos que uso, caixas de papelão,
embalagens plásticas, cartões e
vidraria. Em um consultório é
produzido muito lixo seco e limpo, que deve ser segregado por
tipo de material”.
Além disso, a eliminação correta do lixo médico requer um
cuidado especial no manejo e
tratamento. Como a identificação dos resíduos e o descarte do
mercúrio, do revelador e do fixador, por exemplo.
Para ter um consultório sustentável, a doutora diminuiu
a quase zero a quantidade de
restaurações com amálgama de

..8
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100.8
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O desafio da
TdB vai além
do sorriso.
O Manual do
Dentista Verde
incentiva o olhar
crítico, além
de diminuir
o impacto
ambiental
da atividade
profissional do
dentista

Limpe
o instrumental
imediatamente
após a
utilização

Realize
limpeza através
de lavadoras
automáticas
ou manuais

Quer saber mais?
Veja o manual de
Biossegurança da
TdB, disponível
para download
no site: http://bit.
ly/1c4p8c2.

VEZ DO BEM: POR UM
MUNDO MAIS INCLUSIVO

Você sabia que o aparelho auditivo amplifica o som e, por isso, devemos questionar se
o paciente com deficiência auditiva prefere
retirá-lo durante a consulta? Ou que ao falar
com deficientes visuais não devemos aumentar o tom de voz?
Muitas vezes o profissional não sabe como
proceder no atendimento a pessoas com deficiência. Por isso, a TdB criou o Manual Vez
do Bem (disponível para download no site
http://bit.ly/18lGCob). Consulte as orientações e evite passar por alguma “saia justa”.
TEVE ALGUMA EXPERIÊNCIA?
ESCREVA: SEJAMAIS1@TDB.ORG.BR.
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Perfil

Perfil

DE UM PARA
Prêmio Nobel da Paz em
2006, pai do microcrédito e
fundador do Grameen Bank,
Muhammad Yunus revolucionou
o setor social com uma ideia

VOCÊ JÁ DEVE TER ouvido falar
sobre microcrédito, aqueles pequenos empréstimos, realizados a juros baixos, que fomentam empreendedores de baixa renda a abrir
pequenos negócios. O que poucos
sabem é que este termo, que não
existia no dicionário, foi criado
pelo professor Muhammad Yunus.
Nascido em Bangladesh, Yunus estudou economia nos Estados Unidos. Ao retornar à terra
natal, ele se viu diante de um
país empobrecido, com renda
per capita de cerca de US$ 300
(para comparar, a renda per
capita do Brasil em 2012 foi de
US$ 11.303) e 62% da população
analfabeta. Para piorar o cenário, os bengalis quase não tinham acesso a crédito. E quando
20

o tinham, eram expostos a juros exorbitantes, o que aprofundava a espiral de pobreza.
Nesse cenário, em 1976 ele começou a oferecer, do próprio bolso, empréstimos de pequenas quantias a famílias pobres de produtores
rurais, com foco nas mulheres. Os juros baixos
e o revolucionário sistema de responsabilização
coletiva (o dinheiro era emprestado a grupos de
cinco mulheres, que ficavam moralmente responsáveis umas pelas outras) garantiram uma
adimplência de mais de 98%. Surgia um modelo
de negócio social que já ajudou milhões de famílias em todo o mundo.
A matemática de Yunus é fácil. “Se sabemos
resolver o problema de uma pessoa, resolveremos o problema de uma, de mil e de milhões”.
Com esta premissa ele criou o Grameen Bank,
ou banco da vila, que em 2006 lhe garantiu o
Prêmio Nobel da Paz.
Antes, no entanto, ele investigou tudo o que
os bancos convencionais faziam... e fez o contrário. “O Grameen é o único banco em todo
o mundo que não tem advogados. Só existem
filiais em bairros e vilas. Não estamos nos centros como os demais. Porque não emprestamos
dinheiro aos ricos, aos que têm dinheiro. Emprestamos aos pobres”.
Com esta filosofia ele mudou a realidade de
seu país. A taxa de pobreza caiu de 60% para
25%, “14 milhões de pessoas, quase ¼ de toda

FOTO: ISTOCKPHOTO

MILHÕES
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a população (de Bangladesh) quita as dívidas e
empresta a outras pessoas”, afirma.
Yunus garante, no entanto, que o banco do
povo pode existir em todo lugar. “Fui desafiado a fazê-lo em Nova Iorque. Começou da
mesma forma que em Bangladesh. Hoje existem seis agências”.
“SEMPRE QUE VEJO UM
PROBLEMA, CRIO UM NEGÓCIO”
Com o mesmo entusiasmo, Muhammad Yunus
já criou mais de 60 empresas dedicadas ao negócio social. “Sempre que vejo um problema,
crio um negócio”.
Negócio social é outro termo cunhado pelo
bengali. Ele se refere a empresas que utilizam a
dinâmica do mercado para agir sobre problemas sociais. E sua atividade, produtos ou serviços viabilizam a autossuficiência financeira. Ou
seja, as receitas geradas devem ser suficientes,
pelo menos, para cobrir todos os custos e investimentos associados à operação do negócio. Ai
aparece a grande sacada. No negócio social o lucro é reciclado. “O ponto-chave é a transformação de mentalidade. Os negócios tradicionais
vão atrás do dinheiro, enquanto os negócios
sociais correm atrás de trabalho”.
O primeiro passo para começar um negócio
social é enxergar o problema... E colocar a cabeça
para funcionar. “Se você faz algo que vale a pena,
faça com convicção. A melhor coisa que eu tive
22
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era não saber nada de microcrédito.
Não sabia as regras. Quando você
não sabe algo, você faz as próprias
regras. Não é porque uma ideia existe há séculos, que é a correta”.

E VOCÊ
COM ISSO?
Acompanhando essa tendência
a TdB, em parceria com a Dental
Cremer, criou um modelo de
negócio social interessante.
Além de ser mantenedora
da organização, a empresa
passou a oferecer a nossos
dentistas voluntários descontos
progressivos na compra de
insumos para seus consultórios.
O dentista do bem, Dr. Luiz
Gustavo Oliveira, já conta
com os descontos. “Minha
experiência de compra com a
Dental Cremer é extremamente
satisfatória. Como tenho
mais de 10 beneficiários em
atendimento, minha economia é
de 30% sobre a tabela normal,
que já é mais barata.”
Saiba mais na página 24.

Negócio Social

Negócio Social

ECONOMIA NO
CONSULTÓRIO

MANTER UM consultório funcionando não é fácil. Os gastos não
têm fim: salário de funcionário,
pagamento de impostos, manutenção de estrutura... e as dentais, com
seus produtos odontológicos, que
quase nunca são baratos.
Neste sentido, a TdB iniciou
uma parceria que traz novos ares
às finanças dos dentistas do bem. A
Dental Cremer, numa atitude pioneira, se tornou mantenedora da
organização. E com isso, além do
dinheiro investido na mantenedoria, foi criada uma política de descontos para voluntários da TdB.

SORRISO DO BEM
Os premiados no próximo Sorriso do Bem
terão direito a compras grátis no valor de
seu ticket médio, o qual é definido pelo
consumo entre 31/01 e 30/09/13.
Para atender mais beneficiários, entre
em contato com a TdB. 11 5084-7276
ou dentistadobem@tdb.org.br
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A novidade é comemorada pelos dentistas do bem. “Nunca tive
descontos em outras dentais, no
máximo 5% à vista. Na Cremer
tenho desconto e parcelamento”,
afirma a Dra. Andrea Dias, coordenadora regional de Natal/RN.
Os benefícios variam segundo
o número de jovens que o voluntário está atendendo. Se nenhum
paciente está em tratamento, as
compras têm até 10% de desconto.
Se 10 beneficiários estão em atendimento, os descontos chegam aos
30%. “E para minha surpresa, os
preços dos materiais já eram melhores do que os praticados pelas
dentais daqui de Natal. E, por ser
dentista do bem e ter descontos
diferenciados, passei a fazer todas
as compras com a Dental Cremer”,
afirma Andrea.
Resultado: segundo ela, a economia real de seu consultório chega aos 30%.

Coordenadores
2º ao 5º

6º ao 20º

21º ao 50
º

meses

meses

meses

9 6

3

A Dra. Andrea Dias só passou a
comprar com a Cremer após a parceria. “Empresas que apoiam projetos têm a responsabilidade social
que todos nós deveríamos ter. Esse
é um dos caminhos para resolver
problemas sociais e promover um
mundo mais justo!”
Neste sentido, foi criado um
grande círculo virtuoso onde todos
saem ganhando. A TdB ganha um
novo mantenedor, que garante o encaminhamento de jovens para tratamento. Os dentistas ganham um benefício, que garante uma economia
real de até 30%. A sociedade ganha
mais sorrisos, com mais jovens sendo assistidos pelo projeto. E a Dental
Cremer ganha mais clientes, aumentando a rentabilidade de seu negócio.
O que gera mais investimentos na
TdB, onde o ciclo recomeça.

SORRISO DO BEM

ILUSTRAÇÕES: VINI ARSON

A cada três meses uma
compra de graça. Esta é uma
vantagem que só os dentistas
do bem podem desfrutar

NEGÓCIO SOCIAL

As vantagens da parceria não se limitam aos descontos. Os dentistas
premiados no Sorriso do Bem de
2013 poderão ganhar até um ano
de dental grátis, no valor do ticket
médio das compras que realizaram
na Dental Cremer.

Dentistas
1º ao 5º

6

meses

6º ao 100º

1

meses

*de compras grátis

DESCONTOS
Para ter desconto é necessário realizar a compra através da Central de Relacionamento da
Dental Cremer no telefone 0800 727 7565 e
identificar-se como voluntário da TdB.
O desconto é aplicado da seguinte forma:
Nenhum paciente

até 10%

de 1 a 4 beneficiários

até 20%
de 5 a 9 beneficiários

até

25%

10 ou mais beneficiários

até 30%
* Os descontos são baseados na quantidade
de beneficiários atendidos no mês.
Este controle é informado mensalmente
à Dental Cremer pela TdB
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Premiação

Premiação

SURPRESAS,
SORRISOS
E LÁGRIMAS

Dra. Cristina Farsetti
(extrema direita) junto
aos outros premiados
na categoria “Melhor
Dentista da Rede”

O evento de 2012
foi marcado pelas
apresentações de
Maria Gadú e da
cantora portuguesa
Mariza (foto), além
da participação de
muitas celebridades

26

FOTOS: HAROLDO SABOIA E NANDA RODRIGUES

Sorriso do Bem é um dos eventos mais esperados da TdB.
Capacita, emociona e premia os melhores voluntários do
Brasil, América Latina e Portugal

ANUALMENTE, a TdB promove o Sorriso do Bem, um evento
de capacitação e premiação dos
voluntários que mais se destacaram em seus projetos. Durante
quatro dias, 400 pessoas, entre
coordenadores regionais, dentistas da rede, secretárias e estudantes do bem, se reúnem em Embu
das Artes/SP. O objetivo: fomentar uma reflexão sobre o projeto
Dentista do Bem.
A então dentista da rede, Dra.
Cristina Farsetti, atualmente coordenadora regional do Rio de
Janeiro/RJ, foi uma das convidadas a participar do evento de
2012. No período, ela atendia
11 pacientes, sendo muito bem
avaliada por todos eles. Mesmo
assim, o convite a surpreendeu.
Ao se tornar voluntária, ela não
sabia direito como funcionava o
projeto. Muito menos o que viria
a ser o Sorriso do Bem.
Participar da capacitação fez
Farsetti entender as problemáticas que envolvem a TdB, e a aju27

COMO
NINGUÉM
É DE FERRO!

A cantora Preta Gil
(esq.) e DJ Zé Pedro
(dir.) são dois nomes
que já se apresentaram
durante a capacitação

EM BUSCA DOS MELHORES
DENTISTAS DA REDE
A escolha dos premiados
não é fácil. Conheça
como se dá a busca pelos
melhores voluntários de
nossa rede.

ENTREGA DE
RELATÓRIOS

Os voluntários do projeto
Dentista do Bem recebem,
por email, um modelo de
relatório anual (também
disponível em www.tdb.
org.br). Todos devem
preenchê-lo e enviá-lo à
TdB. Nele são assinaladas
e comprovadas todas as
atividades desenvolvidas
no ano.

ANÁLISE: DADOS
OBJETIVOS

Em posse dos relatórios,
a equipe da TdB avalia
os dados apresentados,
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somando-os às
informações registradas
no software de gestão do
projeto Dentista do Bem.
Primeiro são levados em
consideração os dados
objetivos, como o número
de pacientes e de novos
casos clínicos, tratamentos
em andamento e casos
finalizados.

ANÁLISE: DADOS
SUBJETIVOS

Depois, são considerados
os critérios subjetivos.
Para tal, é realizada uma
pesquisa de satisfação com
os beneficiários do projeto.

SELEÇÃO
DOS DESTAQUES

Após muita discussão,
chega-se aos destaques do
ano.

dou a compreender, entre palestras, surpresas e celebrações, que
havia outros companheiros que
tinham as mesmas dúvidas. Além
disso, ela lembra que se emocionou em todos os dias. “Chorei
muito, não só pela minha parte
que foi inexplicável, mas desde a
primeira palestra”.
Foi assim que depois do evento
ela decidiu ser coordenadora regional. E concluiu que seu maior
aprendizado foi descobrir que o
trabalho em equipe é fundamental para a TdB. “Funciona porque
é uma equipe que trabalha unida”.
Para a TdB, o Sorriso do Bem
possibilita a expansão do número
de jovens atendidos pelo projeto
Dentista do Bem. Nos quatro dias
do evento, os voluntários discutem formas de trabalhar, ouvem
palestras de formadores de opinião (2012 contou com a participação de Ciro Bottini, Monja
Coen, Olga Bongiovanni e Luís
Felipe Pondé) e se surpreendem
com todas as emoções que os
funcionários da Turma do Bem
preparam ao longo do ano.

FOTOS: JEFERSON HERÓICO E HAROLDO SABOIA

Depois de um dia de muitas
discussões, palestras e
atividades, a noite é para
celebrar. E nada melhor que
uma festa para recarregar as baterias. Durante a
capacitação são promovidos jantares especiais, que
garantem a integração de
todos os participantes.

PREMIAÇÃO
O Sorriso do Bem culmina em
uma festa de premiação, aberta ao
público, que conta com a participação de grandes nomes da música mundial. Durante duas horas
de espetáculo, os voluntários que
mais se destacaram ao longo do
ano sobem ao palco, onde recebem os prêmios das mãos de celebridades do meio artístico.
São premiados os cinco melhores dentistas da rede, o melhor coordenador internacional,
os cinco melhores coordenadores regionais do Brasil e o Melhor Dentista do Mundo, o voluntário que mais trabalhou por
seu município.
Em 2012, a Dra. Cristina Farsetti foi uma das premiadas. “Fui
uma dos cinco melhores dentistas
(da rede)”.
As homenagens, no entanto,
começam durante a capacitação.
Já no primeiro dia, os 50 melhores
trabalhos são destacados e os coordenadores são nomeados Embaixadores da TdB. Além disso,
as secretárias que mais colaboraram com a TdB ao longo do
ano e os vencedores do concurso Estudante do Bem, que reúne
estudantes de odontologia de
todo o país, são homenageados
ao longo do evento.

SORRISO DO BEM 2013
Este ano, a capacitação acontecerá de 25 a 28 de
outubro. Mais uma vez o Hotel Almenat, em Embu
das Artes/SP, receberá os Melhores Dentistas do
Mundo com uma programação muito especial de
palestras, atividades e festas.
A grande novidade ficará por conta dos
participantes. A TdB está crescendo. Já são mais
de 800 coordenadores regionais e 15 mil dentistas
voluntários. Como o hotel não comporta todo
mundo, os voluntários serão convidados com base
no trabalho realizado durante o ano.
A cerimônia de premiação acontecerá no Teatro
Alfa, em São Paulo. A participação dos cantores
Paulinho Moska e Mart’nália já está confirmada.
O espetáculo também será transmitido ao vivo
pelo site da TdB. Não perca a oportunidade de
participar desta grande festa!
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Estudante do Bem

RENOVANDO
A ESPERANÇA
O projeto Estudante
do Bem mobiliza alunos
de odontologia de todo o Brasil
para a causa da TdB
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“HÁ QUE SE CUIDAR da vida.
Há que se cuidar do mundo”,
cantou Milton Nascimento. Pensando nisso, a TdB criou o Estudante do Bem.
Exclusivo para alunos de odontologia, o projeto promove um
concurso de painéis com relatos
de casos clínicos que retratam a
realidade social e odontológica de
jovens de baixa renda. Os autores
dos melhores trabalhos são convidados para o Sorriso do Bem,
onde o vencedor recebe um equipo odontológico completo.
Felipe Ivo da Costa, vencedor
do concurso em 2012, foi escolhido entre mais de mil inscritos.
“Quem me conhece sabe o quanto o projeto foi impactante na minha vida! De início o ‘sonho’ de
ganhar um equipo me incentivou
muito, porém quando conheci
a realidade da família Aviz, me
senti na obrigação de ajudá-los!”.
Como ele, muitos participantes nunca tinham ido à periferia e não sabiam a dimensão
do problema da saúde bucal no
país. Por isso, a investigação é
uma forma de mostrar a importância da consciência social na
prática da odontologia. Resultado: muitos estudantes passam a
fazer parte da TdB.
“Me orgulho em conhecer tanta gente que veio ao mundo pra
fazer o bem. Hoje em dia, quando escutam falar da TdB, muita
gente me liga e fala: Felipe, TdB é
aquele projeto que tu fazes parte
e ganhou um consultório? Isso é
muito bacana, porque as pessoas
associam o que eu faço com quem
eu sou! Fazer parte da TdB é simplesmente encantador!”

O APLAUSO É
PARA ELAS
Essenciais para a organização
dos consultórios e para o
desenvolvimento dos projetos da
TdB, elas são mais que secretárias:
são as Secretárias do Bem

FOTOS: MARCIO SCHIMMING E VINICIUS ALMEIDA/ TdB

Felipe Ivo, vencedor do
concurso Estudante do
Bem em 2012.

Secretária do Bem

Luana Moreira:
“É o meu
trabalho, meu
projeto”

RESPONSÁVEIS por fazer com
que tudo flua sem atropelos, as
secretárias desenvolvem um papel importante nos consultórios
odontológicos. E como não podia ser diferente, elas também
são essenciais para o projeto
Dentista do Bem.
Luana Moreira sabe bem o
que é isso. Secretária do Dr. Fábio
Bibancos há nove anos, ela inspirou o prêmio Secretária do Bem,

criado em 2012 para homenagear
as nossas grandes aliadas.
“É o meu trabalho, meu projeto. Tomo como meu.” Sua paixão transcende as palavras. “Não
acho difícil falar da Turma do
Bem. Toda vez que falo com um
paciente, exponho uma novidade
que a gente tem. Sempre que falo
com eles, falo de algum caso. A
TdB te dá isso”.
Entretanto, sua dedicação vai
além. “Crio um vínculo em que
não diferencio os pacientes que
pagam dos beneficiários. Todos
são seres humanos”.
São as secretárias que abrem as
portas para os beneficiários e veem
as suas necessidades antes mesmo
deles serem atendidos pelo dentista. “Até dei dinheiro do meu bolso
a um beneficiário que não tinha
dinheiro para vir”, revela.
O segredo de Luana é o comprometimento. Seu êxito está em
acreditar na seriedade do projeto.
Na sua visão, cada secretária deve
tomar o projeto como seu, porque essa responsabilidade social
não é só do dentista voluntário.
“Acredito que quando um dentista entra para a TdB, todos no
consultório assumem o compromisso de mudar a realidade da
saúde bucal do Brasil”.

MUITO
OBRIGADO!
A TdB, em nome de
todos os dentistas
do bem, agradece o
trabalho desenvolvido
por todas as secretárias!
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Reconhecimento

Reconhecimento

empresas, o que fazem, por que
nos apoiam e o que têm a nos
dizer. Ainda mais quando são de
tão longe, como a EDP e a Fundação Calouste Gulbenkien!”
No meio disso tudo, uma pausa. A Oral-B ofereceu um passeio
de barco para os dentistas do bem.
“A gente ouve falar do Tejo nas poesias do Fernando Pessoa e nunca
pensa que poderia estar lá um dia,
velejando”, pontua Telma.
A convite da Oral-B,
os 20 melhores
coordenadores de 2012
visitaram a Europa.
A viagem começou
em Portugal e terminou
em Roma (pág. ao lado)

Embaixadores da TdB vão à
Europa divulgar a importância
do trabalho do Dentista do Bem
pelo mundo e são recebidos
pelo Papa Francisco I
“NUNCA IMAGINEI que os meninos que eu ajudei me levariam
à Europa!” A frase, da Dra. Telma
Konish, coordenadora de Araraquara/SP, resume a visita da TdB
ao Velho Continente. No último
mês de maio, a convite da Oral-B,
os responsáveis pelos 20 melhores
32

resultados de 2012 atravessaram o
Atlântico. Na bagagem, a responsabilidade de representar a maior
rede de voluntariado especializado
do mundo.
A viagem começou em Lisboa, onde o grupo foi recebido
pela Fundação EDP, cofundadora do projeto Dentista do Bem
em Portugal. E durante cinco
dias, os dentistas foram submetidos a uma agenda extenuante,
recheada de entrevistas, eventos
oficiais e encontros com os mantenedores. O que, para Telma, foi
muito importante. “É muito legal
conhecer as pessoas por trás das

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ TdB

CONQUISTANDO
O VELHO
CONTINENTE
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DESTINO: VATICANO
Terminada a temporada portuguesa, o grupo partiu rumo à Itália,
onde participou de uma audiência
com o Papa Francisco I. Quebrando os protocolos oficiais, o sumo
pontífice dispensou a Sala São
Paulo e recebeu 348 comitivas na
Praça São Pedro, tomada por mais
de 100 mil pessoas. Ao lado de outros chefes de Estado estavam os
representantes da TdB.

MÁRCIO PRÍNCIPE

DEUS SALVE A RAINHA
A atriz Lu Grimaldi, madrinha da
TdB, acompanhou a comitiva. E
aproveitando a oportunidade, foi
promovida, no Museu da Eletricidade, a primeira leitura aberta da
peça Deus Salve a Rainha, estrelada
por Lu. O espetáculo é baseado na
vida de Maria I (ou Maria, a Louca,
como é mais conhecida no Brasil) e
está sendo produzido pela TdB.
O evento contou com a participação de Sérgio Roveri, dramaturgo que assinou o texto, e a historiadora Luisa Boléo, especialista na
história da monarca. “A reação dos
irmãos portugueses foi de muita
emoção”, afirma Lu.

O VERDADEIRO
RECONHECIMENTO

Para o Dr. Leonardo Costa, coordenador regional de Salvador/
BA e um dos presentes, este momento foi incrível. “Ver a Praça São
Pedro lotada, com mais de 100 mil
pessoas gritando o nome do Papa,
nos deixou bastante emocionados.
Estar sentado pertinho dele, ouvir
pelos autofalantes da praça que a
TdB estava presente, ver o Fábio
Bibancos e o Dinho conversarem e
beijarem a mão do Papa foram coisas que jamais esqueceremos! Foi

uma emoção indescritível!”
Longe de convicções religiosas,
ser recebido por um chefe de Estado engrandece a luta e o trabalho
destes 15 mil voluntários. Até hoje
poucas organizações sociais não
religiosas foram recebidas por um
Papa. O que, para Leonardo prova
o reconhecimento do trabalho realizado por todos os voluntários da
TdB. “Ver os dentistas do bem serem respeitados desta maneira foi
lindo”, acrescenta.

A Turma do Bem
é uma das poucas
organizações laicas
recebidas pelo Papa
Francisco. Na foto
acima, Dr. Fábio
Bibancos e Dr.
Osvaldo Magro Filho

Como bom soteropolitano, o Dr. Leonardo
Costa fez questão de levar as conhecidas
fitinhas do Senhor do Bonfim para serem
abençoadas pelo Papa. “As fitinhas são um
símbolo baiano, mas eu nem tinha lembrado
de levá-las. Até que um amigo, o Dr. Renato
Manso (coordenador regional de Arujá/SP),
deu a ideia. O pessoal achou o máximo. E
as fitinhas rodaram pelo Vaticano até serem
abençoadas pelo Papa no dia da audiência.
Todo mundo queria uma depois!”.
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FOTOS: FELICI, TdB

EM ROMA, COM O
SENHOR DO BONFIM

COMEÇO ASSIM, me definindo... sempre
soube que era imperativo fazer alguma coisa
para alguém. E depois do projeto Dentista
do Bem, encontro-me num maravilhoso
momento de plena realização de tudo isso.
Achei o caminho certo (fazer o bem, justamente com aquilo que sei fazer melhor).
O voluntariado transforma a vida das pessoas, muda conceitos e o modo de encarar
a vida. Ele nos resgata, dá importância, credibilidade e nos impulsiona... Ficaria horas
elencando os seus retornos positivos!
Minha mais recente descoberta, foi a mudança na minha família. Não sabia o quanto
tinha incutido tudo isso entre os mais próximos de mim. Constatei que o trabalho para
o bem não muda só as pessoas. Muda todo
um contexto, toda uma realidade, todo um
relacionamento, toda uma convivência.
Como descobri tudo isso? Em 2012 eu
fui à Portugal com outros 19 dentistas do
bem. Coisas que a TdB nos proporciona.
Permitam-me “colar” aqui, um trecho de
uma correspondência que recebi, de surpresa, durante a viagem. Foi a maior recompensa de toda minha história: “Mãe, aproveita muito essa jornada e transmita aí em
Portugal um pouco de tudo o que sempre
nos deu... atenção, carinho, cuidados, enfim, tudo o que faz de você essa mulher tão
especial. A nossa mãe, e BEM do pai, fazendo de nós, sempre homens melhores”.
Existe reconhecimento melhor? Invistam
no voluntariado, eu recomendo!
Dra. Nícia Paranhos Arruda

Dentista do Bem de Igaraçu do Tietê/SP
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Amigos do Bem

Auditoria

NOSSOS AMIGOS
DE CONFIANÇA

TRANSPARÊNCIA
ACIMA DE TUDO

Através do projeto Amigos
do Bem, todos podem
“adotar” um beneficiário

AMIGOS DO BEM
Para garantir a expansão dos atendimentos, foi criado a Amigos do
Bem. Trata-se de uma campanha
de captação de recursos com pessoas físicas. A ideia é simples: ao
se tornar “amiga do bem”, a pessoa contribui com R$100 por ano,
“adotando” um beneficiário.
Aisia das Graças Thiebaut, funcionária pública aposentada, é um
desses benfeitores. Para ela, tudo
começou com a apresentação da
TdB. “Eu não conhecia o trabalho.
Quando a Rosemary (Marqueti,
coordenadora regional de Cachoeiro do Itapemirim/ES) me contou
como funcionava e eu achei interessante. É um serviço de muito
valor pra esse pessoal que precisa”.
Tornar-se amiga do bem foi
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fácil. “O pedido de Rosemary e a
importância da causa me fizeram
ajudar. Às vezes as pessoas pedem
ajuda e a gente não tem confiança para colaborar. Nesse caso, eu
acho superválido o serviço que
vocês proporcionam. Além disso,
eu conheço dois dentistas do bem.
Por isso eu confio no projeto.”
Responsável por trazer Aisia à
campanha, a Dra. Rosemary diz
que não foi fácil começar. “Não é
minha praia pedir dinheiro. Mesmo assim eu me joguei. Porque entendo a importância do dinheiro.”
A estratégia usada foi simples.
“Eu pedi a meus amigos mais chegados, gente que estudou comigo e
que hoje é bem sucedida”. O resultado foi ótimo. Ao todo, ela conseguiu 15 amigos do bem.
“Pra ser coordenadora é preciso ter cara de pau. E se for preciso,
vou pedir dinheiro de novo”.

A AUDITORIA FINANCEIRA
é um processo fundamental para
a TdB. Todos os anos, nossa organização contrata os serviços de
empresas especializadas para fiscalizar os nossos processos. Em
todo esse tempo, nunca foi constatada qualquer irregularidade
em nossas contas.
A transparência e a prestação
das contas abertas são nossa maneira de mostrar à sociedade a seriedade do trabalho.
“Validar os saldos de uma organização é garantir a confiança
de quem lê essas informações”, explica o auditor da Enerst&Young
Luiz Dameto, responsável pelo
processo de 2012. A empresa inglesa é uma das mais reconhecidas auditoras do mundo.

Durante duas semanas, os profissionais checam todos os processos financeiros da entidade, fazem
uma série de perguntas e validam o
balanço final. “Pagamos R$ 30 mil
anuais pela auditoria. Entretanto, a
aprovação das contas nos dá credibilidade, e é um aval importante
para atrair colaboradores e investidores”, explica Ricardo Correa,
superintendente da TdB.
Desde 2002, a TdB é reconhecida como OSCIP (Organização
da Sociedade Civil de Interesse
Público). Para isso, também passa todos os anos por uma auditoria pública, realizada pelo Ministério da Justiça.
O coordenador regional de Piúma/ES, Dr. Marlon Mezadri Layber, faz questão de apresentar esses
dados em suas conversas com possíveis voluntários. “As ONGs no
Brasil têm uma imagem ruim, de
desvio de verbas. Eu sempre falo
das auditorias, mostro no site, e
mostro a seriedade do trabalho.”

COMO FUNCIONA A AUDITORIA DA TDB

Para saber
como
participar do
projeto Amigos
do Bem, entre
no site da TdB:
tdb.org.br.

ILUSTRAÇÃO: VINI MARSON

NÓS GERENCIAMOS o atendimento de 40 mil jovens. E para
tal, é preciso estrutura. “Gastamos
quase 70% do nosso orçamento no
quadro de funcionário, 15% em
telefone, 10% em correio e 5% em
despesas de escritório”, afirma o
Dr. Fernando Santos, coordenador
geral do projeto Dentista do Bem.
Resultado: cada jovem atendido gera um custo de R$100 anuais
para a TdB. Uma fortuna, se multiplicado por 40 mil.

Através de detalhado exame do
balanço financeiro, auditorias anuais
comprovam a idoneidade da TdB

1 Por iniciativa própria, contratamos a Ernest&Young.
2 Dois auditores passam alguns dias dentro da TdB.
3 Eles examinam os documentos da contabilidade e fazem
uma série de perguntas para sanar dúvidas.

4 Antes da publicação do balanço final, os profissionais

checam os dados e produzem um parecer – que pode ser
“limpo” ou citar irregularidades. No caso da TdB, todos os
pareceres foram considerados perfeitos.
37

Reconhecimento
Apolônias
do Bem

Apolônias do Bem

TRANSFORMAÇÃO
QUE VAI ALÉM
DO SORRISO

A transformação de
Regiane Mota de
Oliveira, 38. Uma das
primeiras beneficiárias
do Apolônias do Bem

OS DIAS SÃO INCERTOS. Não há tranquilidade para ficar acordada, muito menos
para dormir. Fora de casa, rejeição, olhares
atravessados, nenhuma oportunidade de
trabalho. Dentro de casa, em vez de proteção, agressão. Uma, duas, dez vezes. A violência doméstica marca a alma e transforma
o rosto. A vida não convida mais a sorrir.
A maioria dos leitores não vai se identificar
com esse roteiro, mas essa é a realidade de milhões de mulheres no Brasil. Da necessidade
de denunciar essa situação nasceu, em 2012, o
Apolônias do Bem, uma parceria da TdB com
a Amil Dental. O projeto vem mudando a vida
de mulheres que vivenciaram situações de
violência doméstica ao oferecer tratamentos
odontológicos completos e gratuitos. “Antes
eu tinha vergonha de tudo, tudo. Agora não
posso ver um espelho que paro e me admiro”,
se emociona Regiane Mota, uma das beneficiárias do projeto.
Um ano após o tratamento, a sua vida se
transformou. Trabalhando como ajudante de
pedreiro e com três filhas para criar, Regiane
lutava contra as situações de confronto em casa
e com as dificuldades que tinha em encontrar
trabalho. A mudança veio enquanto ela frequentava a Casa de Isabel (Centro de Apoio à
Mulher, à Criança e ao Adolescente). Lá, soube
do projeto e foi selecionada. A rejeição de pes38

soas que nem a olhavam no rosto causava “vergonha de tudo” - o que já não existe.
Essa mudança radical é exatamente o objetivo do projeto. Depois do tratamento, Regiane
voltou a mastigar bem e emagreceu 23 quilos.
Mas a maior conquista foi a relação com as filhas. Elas tinham vergonha quando a mãe ia à
escola falar com os professores. “Agora elas me
elogiam todos os dias”, conta.
Criado em 2012, o projeto vai atender 400
mulheres até o final deste ano. O impacto foi
imediato, e a ONU passou a apoiar institucionalmente o Apolônias – que também faz parte
do UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres, campanha do secretário Ban Ki-moon.
As Apolônias são tratadas por dentistas da
rede Amil Dental, já que o projeto não conta com trabalho voluntário. As candidatas ao
tratamento passam por um rápido exame oral,
não invasivo, e respondem ao OHIP (Oral Health Impact Profile), que mede o impacto da
saúde bucal na qualidade de vida. São priorizadas as mulheres com problemas odontológicos
mais graves e OHIP mais alto, que sustentam a
família e retomaram os estudos ou estão fazendo cursos de capacitação profissional. Mulheres
como Regiane. E como ela mesma diz: “O projeto mudou muito, mudou tudo. Mudou meu
jeito de falar, de sorrir, de encarar o mundo.
Mas ainda falta mudar mais!”

FOTOS: CAIO LEÃO E LUCIANA DAL RI

Reconhecido e apoiado pela ONU, o projeto
Apolônias do Bem recupera o sorriso de mulheres
que vivenciaram situações de violência doméstica
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Na primeira temporada,
seis jovens têm suas vidas
transformadas pelo projeto
Dentista do Bem

O trabalho
voluntário dos
dentistas do
bem ganha
destaque em
programa do
canal pago
Discovery
Home&Health
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“PARA UMA MENINA de 14
anos, como é ter todos os dentes
comprometidos?”. É com essa frase que o Dr. Fábio Bibancos, presidente voluntário da TdB, inicia
um dos seis episódios da primeira
temporada de Mestres do Sorriso.
O programa é exibido no canal
Discovery Home&Health e mostra o trabalho dos dentistas do
bem para mudar a percepção da
sociedade sobre a questão da saúde bucal. Mestres é uma parceria
entre a Amil Linha Dental, a TdB
e a Orion Produções.
Nossa rede de 15 mil dentistas voluntários já atendeu 40 mil
crianças, mas um programa de
TV pode amplificar esse impacto.
“Essa é uma oportunidade única
de mostrar, em imagens e detalhes,
a importância do projeto, a diferença que faz na vida dos benefici-

ários e a relação dos dentistas com
eles”, explica Mariana Fernandes,
diretora de projetos da TdB.
Os 30 minutos de programa
mostram as transformações físicas
e psicológicas que os tratamentos
odontológicos causam nos pacientes. Suellen Dotto, a menina de 14
anos à qual Bibancos se refere no
começo do texto, é uma das personagens dessa mudança. A família
não tinha condições financeiras
para tratar os estragos causados
nos dentes de Suellen por um atropelamento. Selecionada pela TdB,
o programa mostra as dificuldades
pelas quais ela passou e a ansiedade
para começar o tratamento. “Atrás
de um sorriso se esconde muita
tristeza. Mas a gente tem é que rir
do nosso problema”, diz Suellen.
Interessante também é mostrar o papel do dentista voluntá-

FOTOS: ÓRION PRODUTORA

MESTRES
DO SORRISO

rio nesssa história. O que, para a
Dra. Ana Beatriz Piazza, que tratou Suellen, “é a parte boa de ser
dentista. Você pega uma criança
que realmente precisava muito de
tratamento, vê como isso impactou a vida dela, vê como você pode
ajudar o ser humano pelo sorriso”.
Outro papel importante de
Mestres do Sorriso é denunciar
a falta de acesso de grande parcela da população a tratamentos
odontológicos. Segundo dados
da PNAD (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios/IBGE),
quase 12% da população nunca foi
ao dentista e 45% dos brasileiros
não têm acesso a dentistas particulares. “Queremos trazer essa
discussão para a agenda pública”,
pontua Mariana.
A TdB sempre teve boa penetração na mídia, mas o poder das
imagens exibidas no programa
é incrível. Depois de implantar
dentes sadios, vemos a mudança
na vida de Suellen, sua mãe, seus
irmãos e todos à sua volta. A sinceridade no sorriso da menina é
emocionante.

SESSÃO PIPOCA COM
ESTÉTICA E ALEGRIA
Não perca a primeira temporada do Mestres do
Sorriso todos os sábados, à 0h, com reprises durante
a semana, no Discovery Home & Health. E ajude o
programa enviando casos para a segunda temporada.
Se acha que o tratamento de algum paciente seu
mereça sair na TV, tire fotos, explique seu caso e quem
sabe seu trabalho apareça nos próximo programas.
Emails para sejamais1@tdb.org.br
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Mais de 10 milhões de pessoas
poderão ser beneficiadas nos
próximos anos com a distribuição
de kits de higiene bucal

SEGUNDO A PESQUISA Nacional por Amostra de Domicílios
de 2008 (PNAD/IBGE), 11,7% da
população brasileira nunca foi ao
dentista. Ou seja, quase 23 milhões
de pessoas não têm acesso a tratamento odontológico.
Nesse sentido, a TdB busca impactar políticas públicas na área,
promovendo soluções de acesso a
odontologia. O que não significa
apenas garantir tratamento odon-

243
111

tológico de qualidade. Parte da população não tem sequer acesso ao
kit de higiene bucal (escova, pasta
e fio dental). “Há uma estatística
que confirma que o consumo do
brasileiro é de uma escova por família por ano”, afirma a Dra. Daiz
Nunes, coordenadora do projeto
em Macapá/AP.
Pensando nisso, em 2012 nossos voluntários propuseram aos
candidatos a prefeito de seus municípios a assinatura de um pacto
em favor da saúde bucal: o Pacto
dos Prefeitos. Através dele o político se comprometeu a desenvolver
leis que garantam o acesso à odontologia. Com atenção especial à

JETOS APROVADO
O
R
P
S
Cidades com distribuição de
kits de higiene bucal:

2.751*
Firminópolis/GO 8.735*
Guarapuava/PR 117.224*
São Luís dos Belos Montes/GO 22.668*

atos d
e
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Acima, o prefeito
Clecio Luis Vilhena,
a Dra. Daiz Nunes,
Ricardo Correa
(superintendente da
TdB) e a Dra. Priscilla
Flores, no dia da
assinatura do Pacto
dos Prefeitos. Abaixo,
o documento assinado

Aurilândia/GO

candid

munic
ípio
brasile s
iros

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL E CAIS NUNGA; ILUSTRAÇÃO: VINI MARSON

SAÚDE BUCAL
UM DIREITO, UM
COMPROMISSO

distribuição gratuita do kit na farmácia municipal.
Para Daiz, participar do projeto
mudou sua forma de ver o mundo.
“Só percebi o quanto podíamos e
devíamos influenciar (o poder público) depois que conheci o projeto. O mundo e as pessoas precisam
de heróis, e de certa forma eu me
sinto parte de um time de heróis...
esse vai ser nosso legado”.
Ao todo, 243 candidatos de
111 municípios aderiram ao movimento. Destes, 62 foram eleitos.
Um número que pode beneficiar
mais de 10 milhões de pessoas.
Em Macapá, o atual prefeito
assinou o compromisso, mas o
projeto ainda não saiu do papel.
“Estamos em processo de relatoria da proposta do Projeto de lei
do kit de higiene na Farmácia Popular, mas o meu candidato (atual
prefeito) assinou e não cumpriu
até hoje o pacto”.

62

14 151.378

*

candidatos
eleitos

municípios tiveram
o pacto aprovado

*Total de pessoas beneficiadas
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GUERRA
DOS
MUTANS
ENTRE JOGOS de monstros e
dragões, João Pedro Souza, nove
anos, descobriu uma maneira diferente de passar o tempo. Como
a maioria das crianças de sua idade, ele adora comer doces. Porém
na hora de escovar os dentes... a
preguiça toma conta!
Diferente das crianças atendidas pela TdB, João não apresenta
problemas odontológicos. Seu pai,
Henrique Souza, descobriu um
aplicativo para iPad que lhe convenceu que escovar os dentes é
muito importante para a saúde: A
Guerra dos Mutans.
Produzido por André Mertens, o app é baseado no livro
homônimo escrito pelo Dr. Fábio
Bibancos. Nele, a família Rizzo
luta contra os Mutans, monstros
que aterrorizam a boca de quem
não escova os dentes.
A história surpreendeu João
Pedro. “Nossa! Quando eu não
escovo os dentes minha boca
enche de monstros?” Henrique
lembra que na primeira vez que
utilizaram o aplicativo, o menino
foi correndo escovar os dentes,
para evitar a tal batalha em sua
44

Criado para educar
e alertar sobre a
importância da
higiene bucal,
Guerra dos Mutans
é o primeiro
aplicativo do
gênero para iPad

boca. “Agora antes de dormir
vejo com o João e a irmã dele
(que só tem um ano) a história
da família Rizzo. Está virando rotina. Escovamos os dentes juntos
e vamos ver a Bia e a Dra. Miriam
acabarem com a Rainha Mutans
e seus soldados.”
A GUERRA
NO CONSULTÓRIO
A Dra. Vivian Chiacchio, coordenadora regional de Botucatu/
SP, é odontopediatra. Em seu
consultório, enquanto aguardam
a consulta, as mães utilizam o
iPad da dentista para ver com
seus filhos a história da família
Rizzo. “Quando eles passam para
a sala de atendimento, mostro o
aplicativo e explico que estavam
em seus dentes e ensino, porque
eles devem escová-los.”
Este é o primeiro aplicativo
do mundo criado para educar e
alertar sobre a importância da
higiene bucal. Os pais podem selecionar o modo Leia para mim,
para ouvir a história, ou Eu vou
ler, para lê-la. Além disso, é possível interagir o tempo todo com

Através da história da
família Rizzo, Guerra
dos Mutans alerta
sobre a importância
da higiene bucal

os personagens da história, conhecendo dicas de como manter
um sorriso saudável.
Em três idiomas (português,
inglês e espanhol), o aplicativo
é gratuito e está disponível para
download no site da App Store.
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DA SAÚDE
À EDUCAÇÃO
O projeto Assistente do Bem proporciona a
beneficiários do projeto Dentista do Bem um curso
gratuito de formação de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)
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serviços específicos à odontologia.
O curso presencial teve início em
2010, em São Paulo.
Participar do projeto proporcionou a Thomas uma bolsa de
estudos e lhe permitiu encontrar
trabalho. Atualmente ele cursa o
2º ano de Odontologia. Realizado
e feliz com o rumo que as coisas tomaram em sua vida, ele agora deseja terminar a universidade. “Fiz
um voto: quando me formar atenderei o pessoal do projeto. Com
certeza ajudarei, porque também
fui ajudado”.
ASSISTENTE DO
BEM À DISTÂNCIA
Em 2011, com o sucesso da primeira turma, o projeto foi ampliado.
Surgia o Assistente do Bem à Distância. Nele, dentistas do bem das
cinco regiões do Brasil se tornaram
tutores de 290 alunos. As aulas teóricas aconteciam pela internet,
no consultório dos voluntários, os
quais também supervisionavam a
parte prática.

FOTOS: CAIO LEÃO E VINÍCIUS ALMEIDA/TdB

IR À UNIVERSIDADE pode parecer impossível se a economia familiar for um fator condicionante.
Por isso, Thomas Pinheiro sabia
que teria que se esforçar muito
para realizar seu sonho. Algo, no
entanto, transformou completamente a vida do garoto.
Após passar por uma triagem,
Thomas se tornou beneficiário do
Dentista do Bem. E quando finalizou o tratamento odontológico,
foi convidado a participar de um
processo seletivo para um novo
projeto da TdB. “Pulei de alegria
quando fui selecionado. De repente, estava em minha primeira aula
com o Dr. Leonardo Ganzarolli”.
Ele foi um dos 24 jovens que
compuseram a primeira turma
do Assistente do Bem, um projeto
que proporciona a beneficiários da
TdB um curso gratuito de formação em Auxiliar de Saúde Bucal
(ASB). O objetivo: promover o desenvolvimento profissional, pessoal e prepará-los para a prestação de

O Dr. Luiz Roberto Scott, coordenador regional de São Paulo,
participou desta fase do projeto.
Sozinho, ele foi tutor de 11 jovens.
“A experiência foi extraordinária.
Porque me fez estudar novamente”.
Além disso, para ele, o projeto
abre a possibilidade de educar adolescentes. “Eu já tinha passado por
essa experiência (com meus filhos),
mas agora estava mais maduro. Foi
quase uma redenção. Além disso,
tive a oportunidade de dar uma luz
a essa moçada. Ajudar a inseri-los
no mercado de trabalho”.
Atualmente o projeto segue
com um trabalho de acompanhamento psicossocial periódico dos
jovens beneficiários, focado na colocação profissional e acadêmica.

Acima, alunos da
primeira turma do
projeto Assistente
do Bem. Ao lado,
Thomas: “Quando
me formar, ajudarei
porque também
fui ajudado”
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importante, e que nós somos procurados por eles devido às diferenças de nossos atendimentos,
de como os tratamos e resolvemos
seus problemas odontológicos o
mais rápido possível”.

MANDANDO BEM
Descubra como encantar
os seus clientes e fazer a
diferença. Participe curso
gratuito de aperfeiçoamento
profissional para dentistas
do bem.

UMA JANELA
PARA O DENTISTA
Mandando Bem
é um curso de
aperfeiçoamento
para os
voluntários da
TdB aprenderem
a comercializar
serviços,
fidelizar clientes
e administrar
finanças
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O BRASIL É O PAÍS com a maior
quantidade de dentistas do mundo.
Há mais de 250 mil profissionais
com registro no Conselho Federal
de Odontologia. Neste cenário, surge um mercado de trabalho cada
vez mais competitivo.
A fim de preparar os nossos
voluntários para se destacarem no
meio dessa multidão, foi criado o
Mandando Bem, patrocinado pela
Dental Cremer e Amil Dental. Um
curso gratuito de aperfeiçoamento
profissional exclusivo para dentistas do bem.
A Dra. Roberta Suely já havia
realizado um curso de gestão. Porém, para manter-se atualizada,
decidiu participar. “Devemos nos
atualizar todo o tempo, devido às

rápidas mudanças do mercado de
trabalho odontológico”.
O objetivo do curso é capacitar
o dentista do bem a proporcionar
experiências únicas a seus pacientes, além de capacitá-lo para os
desafios da administração de um
consultório ou clínica.
Depois de fazer o curso, o negócio de Roberta está em processo de mudança. “A autoestima do
consultório mudou. Mudanças na
rotina desde o recebimento dos
pacientes, material gráfico, mais
conforto, mudanças de horário de
atendimento (diferenciado devido às necessidades dos pacientes),
limpeza e recepção treinada”.
Isso tudo porque ela aprendeu
no curso “que o paciente é o mais

Entre no site da TdB, http://
migre.me/erz9k, preencha
o formulário de inscrição
e aguarde o contato do
Núcleo de Educação.

Mandando Bem:
o curso acontece
uma vez por mês
na sede da TdB

Na casa do dentista
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MÚSICA NO
CONSULTÓRIO

André Martins
e seu violão:
“A música sempre
me emocionou”
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FOTO: ARQUIVO PESSOAL/ ANDRÉ ,MARTINS

André Martins é um ortodontista que usa o dom
da música para aliviar a correria do dia-dia

TALVEZ SEJA O VIOLÃO, com
seu som adocicado, suas curvas
insinuantes, uma representação
simbólica do povo brasileiro. Nossa paixão pelo instrumento já vem
de muito tempo, nossos melhores
gênios musicais usando as seis cordas para criar melodias únicas. “Eu
não ando só. Só ando em boa companhia. Com meu violão, minha
canção e minha poesia”, escreveu
Vinícius de Moraes.
“Enxergo o dom de tocar um
instrumento como um grande presente. Poder usufruir deste dom
tocando meu violão é como abrir
um presente novo”, diz o Dr. André Martins, coordenador regional
de Campo Grande/MS. O violão é
um parceiro, uma grande paixão
que acompanha a vida do ortodontista. Hoje, é também um escape,
“um descanso, uma terapia” para
aliviar a correria do cotidiano.
Quando pequenos, André e o
irmão mais velho foram incentivados a experimentar musicalmente
e escolheram o violão. O irmão desistiu. André ficou cada vez melhor.
Pedia para mudar de professores,
queria desafios maiores. Tocava
peças clássicas, MPB, Bossa Nova,
pop, rock. Passou também para a
guitarra e formou uma banda no

colégio. Com eles, ganhou alguns
festivais e a possibilidade de tocar
em São Paulo. “A aventura de sair
do interior para tocar na capital era
maravilhosa”, conta.
Nessa época, considerou ganhar a vida como músico. Acabou
cursando Odontologia na UNESP
de Araçatuba. As escalas musicais
e deram espaço à dentística, endodontia, patologia. Mas a relação
com a música continuou. “O André
é fantástico, um gênio. Se ele for tão
bom dentista quanto é músico, seus
clientes estão nas melhores mãos”,
se diverte o Dr. Walter Júnior, colega de faculdade e coordenador
regional de Bauru, interior paulista.
Hoje, André é um ortodontista
bem-sucedido. O tempo de bandas
e festivais já passou, mas a forte ligação com a música reservou mais
um momento especial em sua vida.
Como ele, seu filho escolheu estudar violão. Os dois tocam bastante
em casa e já se apresentaram juntos.
“A música sempre me emocionou”, declara. Ele não passa um dia
longe da sua coleção de DVDs, que
tocam o tempo todo no consultório. “Os pacientes são obrigados a
ouvir, desde Ana Carolina a Eric
Clapton”, ri. Como o poeta Vinícius, André é um apaixonado.
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Cinco dicas

Decoração
Cinco dicas de como o
Dentista do Bem pode
comunicar que é um...
Dentista do Bem

1

LOGOMARCA
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A recepção é o cartão
de visita de sua clínica.
Transforme-a em um
ambiente cômodo e
agradável para seus
pacientes

ANTES DE QUALQUER consulta,
todo paciente passa, inevitavelmente,
pela sala de espera. Por isso, é muito
importante que este espaço cause uma
boa impressão.
Para os arquitetos Douglas Ribeiro
e Paula Pacheco, “a mágica do ambiente é dividi-lo harmoniosamente,
separando os espaços para pacientes
adultos e crianças. Na sala de tratamento, utilize cores ‘Off White’, respeitando as normas sanitárias. Dê o
toque de cor nos detalhes da decoração - equipamentos e armários. Nas
áreas de espera, opte por tons pastéis
na parede, pois ajudam a criar um
ambiente terapêutico, tranquilizando
os pacientes. Busque móveis cômodos e compactos, eles ajudarão a dar a
sensação de amplitude, e decore com
plantas e fotografias, pois dão vida.”
A criação deste ambiente deve
envolver criatividade, sempre considerando as normas de boas práticas
impostas pelas agências de vigilância
sanitária.

ARTE: DOUGLAS RIBEIRO E PAULA PACHECO

O PRAZER
DA SALA DE
ESPERA

A logomarca do projeto
Dentista do Bem pode
ser usada em toda a sua
papelaria, como cartão
de visitas, prontuários,
ficha de retorno etc.
Acredite: os seus
pacientes privados vão
ficar muito felizes ao
conhecerem o lindo
trabalho que você faz.

EU SOU UM
DENTISTA
DO BEM!

2

SE NÃO ESTÁ
NO GOOGLE,
NÃO EXISTE!

Coloque no seu site (se você não
tem um, está na hora de ter) e no
seu Facebook que você faz parte
do projeto. Conte um pouco da
sua experiência e acrescente um
link para o nosso site.

MUDE
DE CANAL

Se você tem na sua sala de
espera uma televisão, que tal
colocar os documentários da
TdB para os seus pacientes
conhecerem histórias incríveis
e emocionantes? A TdB tem
seis filmes, cada um contando
um pouco sobre o nosso (e seu)
trabalho.

4
5

ESPALHE
A NOTÍCIA
Conte para os pacientes mais
próximos o trabalho que você
faz. Se você participar de
cursos e palestras, divida a
sua experiência com os seus
colegas. Além de ficarem
muito orgulhosos de você,
eles podem virar voluntários.

AVISE A TDB

Atenção! A TdB tem uma equipe de
comunicação que adoraria ajudar você
com as suas dúvidas. Toda e qualquer
comunicação, inclusive uso de logomarcas
da TdB e do projeto Dentista do Bem, deve
ser pré-aprovado. Não faça feio, avise a
TdB sobre a sua ideia e o que você quer
fazer com a nossa marca!
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Dica de viagem

Alimentação

A MINHA CIDADE TEM...

Depois de clarear os
dentes todos os dentistas
recomendam alimentos
brancos. Descubra quais
benefícios eles têm
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FARROUPILHA/RS
“Fundada por imigrantes italianos em 1875, nossa
cidade é o berço da colonização no estado. A fé destas
pessoas foi o elemento central dessa saga. Entre as
lembranças da terra-mãe, muitas famílias trouxeram
a imagem de Nossa Senhora do Caravaggio. Com
grande esforço da comunidade, um santuário foi
erguido em homenagem à santa e levou 18 anos para
ficar pronto. Hoje, o Santuário de Nossa Senhora de
Caravaggio é o maior santuário religioso do sul do
país. Recebe dois milhões de fiéis por ano, com visitas
principalmente em maio – o dia 26 foi escolhido
como o dia da santa.”
Dr. Paulo Roberto Bertocchi,
coordenador regional de Farroupilha/RS
Saiba mais: caravaggio.org.br

BELÉM/PA

FOTO: ISTOCKPHOTO

BOM PARA
A SAÚDE E
BOM PARA
OS DENTES

TODOS QUEREMOS apresentar
um largo sorriso branco. E para
isso, um caminho quase inevitável são os clareamentos dentários,
feitos com a utilização de gel, associado ou não à luz. Há também
o clareamento caseiro, utilizando
fitas ou o gel aplicado em molduras individuais. Neste último caso,
é importante que um profissional
supervisione o procedimento.
O que pouca gente sabe, no entanto, é que estes procedimentos
sozinhos não resolvem o problema.
É importante também cuidar da
alimentação. Existem alguns alimentos que, além de trazer benefícios à saúde, ajudam a manter os
dentes brancos.
O aipo, a cenoura, a maçã e a couve-flor funcionam como polidores.
São escovas de dente naturais, que
produzem saliva, ajudando a evitar a
formação de placa.
Frutas como o abacaxi e a laranja contêm enzimas em seus ácidos,
o que auxilia no clareamento. Além
disso, estas mesmas enzimas são responsáveis por matar as bactérias que
danificam a dentição e causam mau
hálito. A manutenção dos dentes
brancos também pode ser feita através da ingestão de morango algumas
vezes durante a semana.
Por fim, os derivados lácteos são
importantíssimos. Por serem fontes
de cálcio, são bons para os ossos e
mantêm os dentes em seus lugares.

FOTOS: PREFEITURA DE FARROPILHA/ DIVULGAÇÃO E MANGAL DAS GARÇAS/ DIVULGAÇÃO

A cada edição da revista Seja+1, os dentistas do bem vão
dizer o que não podemos deixar de visitar em suas cidades

“A capital do Pará é chamada de ‘Portão de Entrada da
Amazônia’ e oferece uma bonita mistura de construções
históricas, praias, cultura e natureza exuberante. Exemplo
disso é Mangal das Garças, um parque natural que fica numa
região totalmente revitalizada, em pleno centro histórico de
Belém. Com milhares de espécies de animais e plantas, tem
estrutura turística e é uma pequena Amazônia às margens do
rio Guamá. Lá dentro há viveiros, orquidários, restaurantes,
um borboletário, um museu e uma loja de artesanato. Ainda
por cima, a entrada é franca. É um passeio imperdível.”
Dra. Ana Teresa Teixeira Gomes,
coordenadora regional de Belém/PA
Saiba mais: mangalpa.com.br
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10 perguntas para...

Lu Grimaldi

“SOU
APAIXONADA
PELA
TURMA
DO BEM”
Com 40 anos de carreira e uma
trajetória brilhante, a atriz Lu
Grimaldi se tornou madrinha da
TdB e agora se prepara para viver
D. Maria I no teatro

10 perguntas para...

“Hoje a TdB
é minha
principal
e mais
constante
obrigação”

Seja+1 Você começou numa
época bem difícil. Qual é a
maior mudança que você
percebeu? Peguei a ditadura.

Tudo passava pelos censores, que diziam: tira isso, não fala aquilo, muda
a roupa. Hoje falamos e fazemos o
que queremos.

Seja+1 São 18 trabalhos na televisão, além dos trabalhos no
cinema e no teatro. Falta algo
na sua carreira? Claro que sim.

Gostaria de fazer mais tudo.

produzida pela TdB. Como foi
a primeira leitura do espetáculo, em Portugal? Sensacional.

Seja+1 Qual o personagem
que você gostaria de interpretar? Sempre quis fazer Mary

Quando me falaram: “você vai e fará
uma leitura para convidados”, eu tremi. Pensei que fosse loucura ir pra lá
e ler uma peça da rainha deles. Mas
era exatamente isso que queríamos.
Eles nos descobriram e agora nós os
descobrimos. E a reação dos portugueses foi maravilhosa.

Stuart.

Seja+1 Quem você escolheria
como exemplo a seguir? Meryl

Streep e Maggie Smith.

Seja+1 Qual é a sensação de
fazer parte da TdB? Hoje é

teatro e meus pais eram contra. Então
sai de casa no dia dos meus 18 anos.
Consegui um cantinho na casa de
uma turma de arquitetos gaúchos e fui
tentando conhecer aquele mundão.
Trabalhei como produtora de um programa da Bandeirantes. E da produção me colocaram de apresentadora.
Um dia os entrevistados eram os Dzi
Croquettes. Eu enlouqueci e me grudei. Quando eles resolveram produzir
um espetáculo só com mulheres, fui
convidada. Em dezembro de 73 estreei como profissional. E aí começou
a luta... continua não sendo fácil.
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“minha principal e mais constante
obrigação” (risos). Na verdade eu
agradeço por poder estar junto e
participar deste trabalho. Ele me
alimenta no melhor sentido. Sou
apaixonada pela TdB!

Seja+1 O que falta ao Brasil?
Vontade política ou interesse
do povo em se politizar? Tudo

isso e muito mais. Não há vontade
política. Eles já poderiam ter feito
muito e pouco fizeram. E a falta de
interesse não permite enxergar que
tudo podia ser diferente. Já melhorou, mas estamos muito atrasados.
Seja+1 Você está ensaiando
a peça Deus Salve a Rainha,

Seja+1 D. Maria I, a Louca, dividia momentos de lucidez e
loucura. Pra você, o que significa interpretar essa mulher?

FOTO: ELZA GRAGNANO, HAROLDO SABOIA

Seja+1 Você saiu do Rio Grande do Sul e veio para São Paulo aos 18 anos. Como foi esse
começo? Nada fácil. Queria fazer

Ano passado, fui com a TdB para
Lisboa. Estava procurando algo que
me apaixonasse. E quando conheci Dona Maria I falei, “é isso”. Uma
mulher, uma Maria, que fez tanto
por Portugal e sua história não nos é
ensinada. Nem eles a conhecem bem.
Perdeu seis filhos, viveu até 82 anos,
foi obrigada a casar com um tio 17
anos mais velho. Tem como não enlouquecer? Fora a menopausa (risos).

Acima, Lu Grimaldi
no palco do Sorriso
do Bem 2010. Ao
lado, recebendo uma
homenagem da TdB

Seja+1 A peça já tem data para
estreia? Estamos neste momento

resolvendo as pautas com os teatros.
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Mantenedores

Horóscopo

VOLUNTÁRIO
Saiba como os signos ajudam
o seu trabalho voluntário
Por Valderson de Souza
ÁRIES Independência e pioneirismo são
suas qualidades. Sua melhor maneira
de colaborar para uma vida melhor
será usando a coragem para implantar
ações que beneficiem as pessoas. Use
a ousadia e tome a iniciativa. Seja o
primeiro a fazer o bem.
TOURO Você sabe muito bem o que
deseja e como garantir a sua parte.
Por isso, pode ajudar os outros a
conseguirem segurança na vida. É
preciso confiar em si e nos outros para
usar seus talentos. Seu coração e sua
sensibilidade devem estar presentes em
todas as suas ações.
GÊMEOS Sua necessidade de
comunicar possibilita ajudar muitas
pessoas. Aproveite seu dom e
leve alegria e possibilidades para
todos que estão precisando. Não
se preocupe com a rotina, pois
colaborando com as pessoas você
terá novos desafios e vitórias.
CÂNCER Tradição familiar e histórico
emocional vão pesar muito no momento
de sua decisão de ajudar os outros. As
ações junto aos órgãos públicos vão
fazer você mostrar sua capacidade e
talento. Mudar não é seu forte, mas seu
coração está sempre aberto.
LEÃO Tudo o que você faz na vida
precisa ser do seu jeito, ter seu estilo.
Essa marca pessoal será seu melhor
instrumento para ajudar quem precisa.
Seu espírito jovem vai atrair as crianças
e trabalhando com elas você garantirá
um futuro melhor para todos.
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VIRGEM A melhor maneira de você
ajudar as pessoas será usando seu senso
de economia e seu dom de curar. Sua
inteligência será útil para detalhar projetos
e ações, para acompanhar desempenhos
e realizações de qualquer tipo.

SE MANTENEDORES SÃO AQUELES
QUE MANTÊM, OS NOSSOS SÃO

IMPULSIONADORES
Graças à confiança e investimento das nossas empresas
parceiras, os nossos números não param de crescer.

LIBRA Equilíbrio e capacidade de
lutar pelo direito do outro fazem
de você o tipo ideal para ajudar
o planeta a ser um lugar melhor.
É fundamental unir seus ideais e
esforços com pessoas que pensam
como você.

* DENTISTAS
* BENEFICIÁRIOS

40 mil

ESCORPIÃO Você tem o dom de
colocar o ponto final nas situações
complexas, mas não tolera qualquer
tipo de traição. Escolhe seus parceiros
de ideais com muito cuidado. Vai
ajudar os outros cuidando das
finanças, pois é bom executivo.

31 mil
22 mil
15 mil

SAGITÁRIO Estudar, viajar, explorar
lugares e culturas distantes é o que
você gosta de fazer. Controlando
a teimosia e as fantasias, você terá
muitas alegrias ao ajudar as pessoas.
Acreditar em algo maior vai fazer sua
vida mais fértil e feliz.

PEIXES Intuição e sensibilidade
devem estar presentes em todas as
decisões. Você tem o dom de ajudar
as pessoas e fazer o trabalho que
todos rejeitaram. Use o poder de sua
fé e removerá todos os obstáculos.

14 mil
10 mil

10 mil
8 mil

CAPRICÓRNIO Sua capacidade
administrativa lhe ajuda desde cedo
a ocupar posições importantes na
comunidade. Projetos pessoais e
coletivos demoram a acontecer, mas
quando acontecem duram muito
tempo. Tempere a austeridade com
compreensão, seja flexível e terá muito
a transmitir para as novas gerações.
AQUÁRIO Atuar em grupo, ajudar
a comunidade e viver o futuro são
as marcas de seu signo. Vença os
preconceitos e tempere o excesso de
criatividade com objetividade para
alcançar suas metas.

15 mil

12 mil

5.354

6 mil
5 mil

1.200

3.475
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Obrigado, impulsionadores, nossos beneficiários e
voluntários agradecem
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