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onde nasce a loucura

primeiras conquistas
dente por dente
sorrisos de norte a sul
missão, valores, propostas

vem ver o sol nascer

expandindo territórios

aqui, lá e em qualquer lugar

tá rindo de quê?

A equipe

aqui tem um bando de loucos
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Um pai passa a noite consolando um filho com dor de dente –
muita dor de dente! Quando amanhece ele vai correndo até o
posto de saúde mais próximo. Lá, depois de esperar algumas
horas para ser atendido, escuta o diagnóstico: “Ele precisa de
um canal. Se o senhor quiser, eu prescrevo um remedinho e
encaminho para um especialista do CEO, mas vai demorar. Se
preferir eu arranco o dente que está doendo”. Nenhuma das
opções resolve o problema... mas, vida que segue!
Do outro lado da cidade (ou nem tão longe!), uma mulher se
contorce entre as gôndolas de um supermercado à procura dos
produtos mais baratos. O salário mínimo tem que render. Arroz, feijão, óleo... No final, muita coisa fica pra trás. Entre elas,
pasta e escova de dente. Mas, tudo bem... vida que segue!
Enquanto isso, um senhor abdica de um tratamento odontológico ao receber o orçamento do dentista. É tudo muito caro.
O jeito é aceitar a banguela – e vida que segue!
Essa é a insana realidade que bilhões de pessoas ao redor do
mundo aceitam, como se fosse normal. Como se a vida pudesse seguir normalmente com esses absurdos.
Essa é a realidade que, há 10 anos, tornou imperativo o nascimento da Turma do Bem. E que diariamente leva milhares de
“malucos” a questionarem a importância de suas profissões – e
arregaçarem as mangas para transformarem esse quadro!
Este livro conta essa história. A história desses insanos maravilhosamente sãos, que implodiram as paredes de seus
consultórios e foram às ruas, oferecendo tratamento a quem
precisava e cobrando das autoridades atitudes que diminuam
o caos da saúde bucal. A história dos mais de 30 mil sorrisos

Refletindo sobre esse primeiro
decênio, dá para perceber que
muita coisa foi feita. Mas esse
muito ainda é muito pouco
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Fábio
Bibancos
Presidente voluntário
daTurma do Bem

“in-sanos” (não sãos, doentes) que voltaram a se abrir depois
de conhecerem um Dentista do Bem. A história dos não-dentistas – mantenedores, apoiadores, voluntários, funcionários,
prestadores de serviço – que vestiram a camisa da Turma do
Bem e nunca mediram esforços para ajudá-la a chegar aonde
chegou dez anos depois de seu nascimento.
Refletindo sobre esse primeiro decênio, dá para perceber que
muita coisa foi feita. São dois escritórios – um em São Paulo
e um em Lisboa –, muitos projetos, um exército de voluntários, dezenas de milhares de beneficiários, cinco mantenedores no Brasil, dois em Portugal. Mas esse muito ainda é muito
pouco. Basta olhar em volta e perceber quanta gente ainda
sofre diariamente por causa de problemas bucais, sem a mais
remota possibilidade de receber um tratamento digno. A
odontologia, infelizmente, ainda é para poucos.
Mas, posso dizer sem medo de errar: estamos no caminho certo, incomodando mais do que nunca – e com isso, mostrando
ao grande público a importância da odontologia (não apenas
do ponto de vista estético, mas, também, social e da saúde!).
Aos poucos estamos mostrando que não somos nós os insanos
de verdade. E com isso, construímos um mundo mais sano...
um mundo onde todo mundo pode sorrir... um mundo onde
todos viverão bem, independente de sua classe social! Um
mundo onde os Dentistas do Bem não serão mais necessários!
9

Gonzalo
Uribe
Diretor da categoria Gums &
Candies da Kraft Foods
Ter um sorriso bonito e, sobretudo, saudável tem grande
relevância no contexto social em que estamos inseridos.
O sorriso tem o poder de criar vínculos emocionais entre
as pessoas, quebrar o gelo entre desconhecidos, relaxar e
descontrair um ambiente; é a forma mais espontânea de
expressar seus sentimentos! Contudo, para sorrir e mostrar
os dentes com confiança, é necessário o acesso a produtos
de higiene bucal e tratamentos odontológicos que hoje estão
restritos a uma pequena parcela da população brasileira.
Mais do que proporcionar a milhares de jovens o prazer de
sorrir sem preocupação, a Turma do Bem, com seu projeto
Dentista do Bem, acaba por ser responsável pela reinserção
desses jovens na sociedade, devolvendo a eles a possibilidade
de encontrar um emprego, viver uma história de amor, ter
uma maior autoestima... Trident tem orgulho de fazer parte
dessa história e apoiar de forma pioneira essa causa.

O sorriso tem o poder de
criar vínculos emocionais
entre as pessoas. É a
forma mais espontânea de
expressar sentimentos
10
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Préhistória
“Às vezes a resposta
apropriada para
a realidade é se
tornar insano.”
Philip K. Dick
12
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Ideias, têm-se várias ao longo
da vida. Algumas logo são
descartadas, de tão inviáveis.
Outras, delirantes, ficam
guardadas na gavetinha
afetiva da memória. E há
aquelas que não desgrudam e
ficam martelando na cabeça,
como se a intuição dissesse:
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Essas ideias são
formadas pela
mistura de várias
referências,
pequenas revelações,
experiências mais ou
menos marcantes.
Enfim, uma
sucessão de viveres
aparentemente
desconexos.
16

Por exemplo:
o que as cinco
situações
da página
seguinte
poderiam ter
em comum?
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Durante os anos 60, uma dona de casa
do bairro do Ipiranga, em São Paulo,
fica famosa por promover festas de
Cosme e Damião, organizar quermesses
e ainda arrecadar e distribuir doações.
O nome dela: Dona Izaura, praticamente
uma ONG individual.

...
2

Na década seguinte, padres jesuítas do
Colégio São Francisco Xavier, também
no Ipiranga, levam seus alunos, jovens
de classe média, para ações sociais
na favela de Heliópolis (hoje uma das
maiores de São Paulo).

...
3

Na mesma década de 70, a ditadura
militar no Brasil vive seu momento mais
duro. Os Atos Institucionais suspendem
direitos políticos e ameaçam com cadeia
todos aqueles contrários ao novo regime.

...
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4
Nos anos 80, a turma que acaba de
ingressar na Unesp de Araçatuba, São
Paulo, tem os primeiros contatos com
professores voltando do exílio.

...
5

Dez anos depois, o país está mergulhado
na democracia: um presidente eleito
é derrubado pela pressão popular. E
a disparidade econômica fica cada vez
mais evidente: os ricos ficam mais ricos
e os pobres mais pobres. A sociedade
civil começa a se organizar em grupos
para suprir lacunas deixadas pelo
Estado, principalmente na saúde, na
educação, no lazer e no meio ambiente.
As ONGs se fortalecem.

...

O que tudo isso
tem em comum?
19

A resposta é: uma
pessoa. Fábio
Bibancos.

O neto
da Dona
Izaura.

O aluno que participava das
ações sociais em Heliópolis (só
porque os alunos eram obrigados
a optar entre as atividades da
Atlética ou o serviço social e por
que lá era permitido fumar.).
20
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O estudante que
entrou na Unesp
de Araçatuba e
conheceu a turma
que, embalada
pela reabertura
democrática,
desenvolvia
sua consciência
política.

Nas imagens, Fábio
Bibancos e a turma
que anos mais tarde
ajudaria a construir
a história da TdB:
Ana Claudia Félix
Teodoro, André Luis
Martins, Angemerli
Teodoro, Magali
Arantes, Maria Goreti
Nogueira, Miriam Elias,
Osvaldo Magro Filho
(Dinho), Valéria Rolim
(Valerinha) e Walter
Silva Jr. (Waltinho)
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O dentista que monta
uma clínica em que
artistas vão cuidar
dos dentes – o que
leva a imprensa a
batizá-lo de “Dentista
das Estrelas”.

O personagem
que dá início
a história
que vamos
contar aqui.
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Capa do livro lançado
em 1995 para falar
sobre educação em
saúde oral

Impulsionado pelo momento histórico, Fábio desenvolve em 1995
o seu primeiro “projeto social”: o livro Um Sorriso Feliz para o seu
Filho, com dicas de saúde bucal. Naquela época, ele acreditava que os
problemas odontológicos brasileiros poderiam ser resolvidos assim,
com educação. Foi um bom início: a então primeira-dama do país,
dona Ruth Cardoso, adotou o livro como parte do Programa Comunidade Solidária, que fomentava projetos sociais no país.
Durante a divulgação do projeto, palestras em escolas públicas
levaram Fábio a uma triste constatação: a educação em saúde oral
não resolveria o problema. O buraco era mais embaixo. Ou, melhor
dizendo, os buracos eram muitos e em todos os cantos das bocas
das crianças mais pobres.

Ensinar escovação a quem já
não tinha dentes ou sofria de
dor com o que ainda restava
na boca não era o caso.
24
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Carlito Maia,
Sergio Mindlin e
Oded Grajew, com
quem Bibancos
trabalhou nos
anos 1990. À
direita, a atriz
Adriana Esteves

Surge a possibilidade de se
lançar o programa “Adotei
um Sorriso”, em parceria
com a Fundação Abrinq.
Com três mil crianças atendidas, o projeto provou que era possível
ter dentistas voluntários atendendo crianças carentes. E proporcionou a chance única de se trabalhar com alguns dos grandes líderes
do terceiro setor na época: Oded Grajew, Sergio Mindlin e Carlito
Maia, entre outros. Uma experiência que se mostraria, anos mais
tarde, de grande valia à formação da Turma do Bem.
Muita gente ajudou nesse período: Muriel e Michele Matalon, Bete
Coelho, Naná Karabachian, Ana Paula Arósio, Leonor Correa, Gloria
Menezes, Miloca Nagle, Mika Lins, Marco Ricca, Irene Ravache, Tarcísio Filho, Fábio Assunção, Astrid Fontenelle, Paulinho Moska, Zélia
Duncan, Joãosinho Trinta, Rai, Adriana Esteves, Etty Fraser. E Lu
Grimaldi, que anos mais tarde se tornaria madrinha da TdB.
26
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Algumas das
personalidades que
se engajaram na
campanha Adotei um
Sorriso: Fábio Assunção,
Irene revache, Marco
Ricca, Zelia Duncan,
Etty Fraser, Tarcísio
Filho, Paulinho Moska,
Juca Kfouri, Astrid
Fontenelle e Raí
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Lu grimaldi
Atriz e madrinha
da TdB
Já não tenho os movimentos de quando desafiava a física. Todas
as coreografias que dancei, cada passo, piruetas, grandes saltos. O
desafio da realização, que meus mestres acreditaram que eu faria
e fiz. Já não tenho estado em paragens tão distantes e vidas tão
diferentes das que tive oportunidade de viver tão intensamente.
Minha vida foi se apresentando com grandes mudanças. Nasci
em São Paulo. Quando tinha 7 anos meu pai foi transferido para
Porto Alegre e lá fiz minha cabeça. No dia dos meus 18 anos, saí
de casa para mostrar aos meus pais que seria atriz, sim, de teatro, e não me tornaria uma vadia, como eles pensavam que fosse
acontecer. Fui criada para ser uma esposa perfeita... Doce ilusão.
E percebo hoje que sempre vivi na ilusão. Fui imigrante e revivi
a história dos meus quatro avós, vindos da Itália. Fui senhora de engenho, portuguesa, tive escravos. Servi o senhor das trevas, fui torturada pelo inquisidor da Igreja Católica e queimada na fogueira.
Fui doceira, prostituta, taberneira. Madrasta má, mães sofredoras,
alemã, italiana, polaca, portuguesa, judia, vendida, a mais velha do
puteiro, a dona do puteiro. Morri de fome, angústia, febre amarela,
varíola. Vivi há 3 mil anos, hebreia, mãe de Sansão. Mama da máfia, mulher de rodeio, traficante de bebê.Tantas experiências profundamente vividas. Estudo de cada época... Costumes, modos,

Ser voluntária me coloca em
contato com a alegria real de
ver pessoas unidas pelo bem
30

gestos, vestimentas, comida, como sentar, como falar, o que pode,
o que não pode, como trabalhar a terra, plantar para comer, fazer
sua louça de barro para poder ter onde comer, guardar a água,
tecer sua roupa, plantar a uva, fazer o vinho... Tantos companheiros, maridos, filhos, famílias, amigos. Tantas vidas vividas.
Escolhida para ser a ministra veneranda e estar no outro plano,
no Nosso Lar, ajudando na mudança.
E hoje quero uma nova mudança. Confesso que um cansaço
enorme se apoderou de mim. O que era ideologia hoje é ego.
Conto isso porque ao ser voluntária é quando sou mais eu. Ser
voluntária me coloca em contato com a alegria real de ver pessoas unidas por que querem fazer o bem. Tenho orgulho de cada
trabalho meu, mas hoje o contentamento que sinto em ser voluntária é algo maior que orgulho. É um contentamento da alma, é
ter contato com pessoas na mesma vibração, é entender que essa
é a única possibilidade de o mundo se salvar, ficar melhor. Cada
voluntário que tem pelo mundo todo faz isso.
Ver o resultado, a alegria do beneficiado, faz com que eu sinta
que não perdi o rumo da história. Este era o meu ideal e isto é
real. Turma do Bem, obrigada!

Marco
Ricca
Ator
Acompanho desde o começo a determinação em fazer valer
uma idéia, a princípio simples. Quem viu, e vê de perto, sabe
o que demanda de trabalho e responsabilidade. O que impressiona além dos números (crianças dignamente atendidas), incontestáveis, é o empenho em fazer mais e melhor. Todos os dias,
Fabio e sua equipe pensam em como conquistar mais voluntários.
A cada um que for tocado, eles sabem, mais uma criança será
salva – pelo menos em parte da desigualdade que este país impõe.
Dez anos depois, o que dizer? Parabéns pelo trabalho importantíssimo que, para além de amenizar, denuncia com amor e
criatividade as mazelas da saúde em nosso país.
31

Tempos depois, a parceria com
a Abrinq chega ao fim. Fábio segue com o plano de mobilizar
dentistas a atenderem voluntariamente crianças de baixa renda. A principal preocupação é
criar uma maneira justa de eleger quem será atendido. Um sistema de priorização.
Em parceria com o Prof. Dr. Carlos Alfredo Loureiro e a Prof. Dra.
Vânia Eloísa de Araujo, um critério técnico é estabelecido. Baseado
no tripé condição socioeconômica/
idade/problemas bucais, ele prioriza crianças e adolescentes de
11 a 17 anos (mais próximos do
primeiro emprego e começando a
vida adulta), com situação social
menos favorecida e com os problemas bucais mais graves. Assim
surge o Índice de Hierarquia de
Complexidade, o IHC.
Em 1999, acontece em São
Paulo a primeira apresentação
do Projeto Dentista do Bem. Na
plateia: 80 dentistas. Começa a
se formar o que viria a ser a
maior rede de voluntariado especializado do mundo.
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Saulo
Nixon
Coordenador do projeto
Dentista do Bem
Relembrar todos os momentos bacanas, o aprendizado e as trocas vivenciadas desde que entrei para
esta turma maravilhosa,
me faz desejar ansiosamente os próximos 10, 20,
30 e tantos anos em que
juntos dividiremos felicidades Obrigado e parabéns
turma do bem!

Viviane
Guimarães
Ex-voluntária. Coordenadora
odontológica dos projetos Dentistas do
Bem e Apolônias do Bem
“Quando ouvin falar da TdB pela
primeira vez, fiquei desconfiada.
Mesmo assim resolvi ver no que dava
e mecadastrei como voluntária. Resultado: me apaixonei pelo trabalho
desenvolvido. Hoje eu sou funcionária da TdB e esta paixão só cresce!”

Em 2000, Fabio lança o livro
A Guerra dos Mutans, a história de uma família atormentada
pelas bactérias da cárie. Inovador no formato, o livro tem uma
parte para os pais, com os textos, e uma para os filhos, com
ilustrações de Iara Jamra e Flavio del Carlo. A obra é adaptada
para o teatro pouco depois. E,
mais tarde, ganha nova edição
(impressa e para iPad) com desenhos da ilustradora Suppa.
O projeto Turma do Bem ganha
ainda outros desdobramentos:
um programa de TV (no extinto canal 21, de UHF) e um site.
A missão: promover informação
sobre responsabilidade social e
estimular a participação da sociedade em iniciativas solidárias.

Ilustração da segunda
edição do livro A Guerra
dos Mutans

Vânia Eloísa
de Araújo
Professora, ajudou a
TdB a desenvolver o
Índice de Hierarquia
de Complexidade
Apesar dos avanços, o
modelo de saúde bucal
vigente no Brasil ainda é
caracterizado pela limitada capacidade de resposta às necessidades da
população. Nesse cenário,
as ações da Turma do
Bem, possibilitam o
acesso da população à assistência odontológica.
O presidente da Turma
do Bem e sua equipe
asseguram à Instituição
uma referência notável no
quadro dos programas de
saúde de nosso País. Precisamos dar-lhes o mais
generoso e solidário respaldo. Nossa recompensa
é a mesma: a alegria do
sorriso da população que
não tem acesso a saúde
bucal de qualidade.
Orgulho-me em fazer
parte dessa história!
33

Nos arquivos da organização
existe a descrição do cenário do
programa Turma do Bem: “O programa é ambientado como se fosse
num bunker, um quartel general,
um lugar onde se conspira. De lá
sairão todas as ideias bacanas da
‘Turma do Bem’. Descontraído,
quase bagunçado, meio poluído
visualmente. Temos um grande
painel, com cara de mural de cortiça de quarto de adolescente: lotado de fotos, cartas, recortes de
revista, artigos importantes dos
jornais, cartões postais, adesivos,
folhetos, pins e qualquer outro
material relacionado às ações comunitárias mostradas”.
Uma década depois, observando a sede atual da organização,
no bairro da Vila Mariana, o documento ganha ares de premonição. O QG da TdB na vida real
é exatamente como o ambiente
imaginado no roteiro. Só que
agora não é cenário: é pra valer.
34
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2002-2005
“Acredito que todos
nós temos um pouco
dessa bela loucura
que nos mantém
caminhando quando
tudo ao redor é tão
insanamente são.”
Julio Cortazar
34
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A certidão do
Ministério da Justiça
que oficializa, em 2003,
a Turma do Bem como
OSCIP (Organização
da Sociedade Civil de
Interesse Público)

No dia 30 de outubro de 2002 acontece a assembleia que marcou
a fundação oficial da Turma do Bem. É criada a primeira logomarca. Em abril do ano seguinte, a organização recebe do Ministério
da Justiça o Certificado de OSCIP (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público).
O livro A Guerra dos Mutans ganha adaptação de Mariana Veríssimo e Patrícia Gaspar para o teatro. Com direção de Angela
Dip, cenário de Iara Jamra e figurino de Cassio Brasil, a peça fica
quatro anos em cartaz.
Ainda em 2003, em parceria com o GRAACC (Grupo de Apoio ao
Adolescente e à Criança com Câncer), a TdB produz o show “Elas
Cantam Chico”, em que cantoras interpretam a obra de Chico Buarque. A ideia nasce no meio de um papo informal entre Fábio Bibancos, Tammy Allersdorfer, do GRAACC, e a empresária Naná Karabachian. O evento é um sucesso. E se repete em 2004, desta vez
com o titulo Elas Cantam Roberto Carlos. No elenco dos dois shows
(o primeiro com direção de Elias Andreato; o segundo, sob o comando de Monique Gardenberg), estrelas como Ana Carolina, Baby do
Brasil, Celine Imbert, Duda, Elba Ramalho, Fernanda Abreu, Jane
Duboc, Margareth Menezes, Mart’nália, Preta Gil, Sandra de Sá,
Wanderléa, Zélia Duncan e Zizi Possi.
36

Em 2005, um novo “Elas Cantam” começa a ser desenhado. A
ideia inicial é que o compositor
homenageado seja Caetano Veloso. Depois de muitas buscas por
patrocínio, a TIM topa viablizar
o show. Na reunião de assinatura do contrato com a empresa,
Fábio já dá a ideia para o ano seguinte: que tal produzirem “Elas
Cantam Tim Maia”? Os diretores
da TIM gostam tanto da ideia
que querem o show com canções
do “síndico” já em 2005. Mas a
família de Tim Maia não autoriza o uso de suas composições.
E o projeto acaba não saindo do
papel – nem com Tim, nem com
Caetano. Coisas da vida.

Imagens da cobertura
dos shows Elas
Cantam Chico (2003)
e Elas Cantam Roberto
Carlos (2004), que
tiveram renda revertida
para a TdB e o
GRAACC
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leonardo
ganzarolli
Vice-presidente
voluntário da TdB

Nessa fase de sua história, a
Turma do Bem não tinha grandes recursos. Nem funcionários.
Os poucos voluntários tiveram
papel fundamental para a continuidade da luta. Entre eles, dois
dentistas integrantes do corpo
clínico do Instituto Bibancos de
Odontologia – a clínica fundada
por Fábio, que sempre se manteve em paralelo ao trabalho da
organização – e que abraçaram o
projeto de maneira especial: Carolina Mazzotti, que foi a primeira vice-presidente voluntária da
TdB, e Leonardo Ganzarolli, que
ocuparia o posto anos mais tarde.
É a partir de 2004 que o trabalho da Turma do Bem começa
a se profissionalizar. O primeiro funcionário remunerado é
contratado: Rodrigo Aguiar. E
a organização ganha seus dois
primeiros apoiadores fixos: as
empresas Impacto e Multitek,
representadas respectivamente
38

Eu acompanho a TdB há muito
tempo. Pra ser mais exato, desde
14 de outubro de 2005. Caí no
meio dessa loucura meio que por
acaso, coisas que o destino nos
reserva. E quanto mais eu me envolvia com o trabalho voluntário,
mais eu me apaixonava e admirava! Aí não teve jeito. Quando vi,
era Vice-Presidente voluntário!
De tudo que a TdB realiza, o
que mais me encanta é o trabalho
dos dentistas voluntários. Eu sei (e
aprendi com a TdB) que o impacto
na vida das crianças é monstruoso,
e isso é motivação para qualquer
um querer fazer mais e mais pelos
beneficiários. Mas ver o empenho
dos Dentistas do Bem me emociona
demais até hoje. Acompanhar e participar do desenvolvimento pessoal
de cada um deles, olhar para mim
mesmo e ver o quanto mudei e mostrar para essa galera que o mundo
não se restringe às quatro paredes do
consultório é espetacular!

Carolina
Mazzotti
Primeira vice-presidente
voluntária da TdB
por Sergio João Laganá Pinto e
Luiz Henrique Thomaz, ambos
pacientes de Fábio.
No mesmo ano, Fábio lança
o livro Boca! – Tudo o que você
precisa saber para ter um sorriso saudável, em parceria com
a revista Saúde. O livro, mais
tarde, traria um desdobramento
importantíssimo para a organização. Mas vamos por partes. O
importante é que, entre erros e
acertos, cada vez mais dentistas
aderiam à causa. E mais crianças ganhavam atendimento.

Capa do livro Boca,
lançado em 2004 em
parceria com a revista
Saúde!, da editora Abril

Participar da história da Turma do
Bem desde o seu início é um enorme
privilégio para mim. Como dentista
da clínica do Fábio, eu olhava aquelas
mães de classe média alta na recepção, aguardando a vez de seus filhos
serem atendidos, dividindo o espaço
com aquelas crianças humildes,
beneficiárias do projeto Dentista do
Bem. As mães, curiosas, passavam a
defender a causa do Fábio incondicionalmente, assim que entendiam o
que estava sendo feito. Dava pra ver
que aquilo tudo era diferente.
É interessante notar uma coisa:
para a criança da classe média, ir ao
dentista é um sofrimento. Se não físico, é no mínimo um tempo que lhes é
tirado e que elas poderiam aproveitar
nas suas brincadeiras eletrônicas.
Mas para a criança beneficiária do
projeto, o dentista é uma salvação.
É o profissional que vai devolver a
elas uma vida sem dor, uma vida de
aceitação social, o retorno do sorriso
que ela já tiha vergonha de mostrar.
E isso faz com que os nossos dias, até
hoje, sejam emocionantes.
É isso. Mesmo nós, dentistas da
clínica, que deveríamos estar já acostumados com tudo isso, ainda nos
emocionamos a cada dia.
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Balanço: tdb
em números

40

50

Em 2004, a TdB recebe uma doação inusitada:
um frasco com sêmen de boi – precisamente, um
premiado nelore. Segundo o doador, o material genético poderia render um bom dinheiro em um leilão de criadores. Sem saber direito no que aquilo
daria, lá se foram Fábio Bibancos, Leonardo Ganzarolli e a produtora de eventos Priscila Borgonovi
para um desses leilões. Nas apostas da TdB, houve
quem acreditasse que seriam levantados cinco mil
reais. Os menos otimistas arriscavam dois mil.
No início do evento, o leiloeiro explica à platéia a
origem do lote e ressalta que o dinheiro arrecadado seria revertido para a Turma do Bem, ajudando
crianças a chegar à cadeira de um dentista. Priscila, linda e com presença marcante, pedia lances
cada vez mais altos. Quando o pregão chegou a dez
mil reais, o dia estava ganho. Mas no fim do evento
a TdB havia captado 90 mil reais! Uma fortuna, já
que naquela época os ativos da organização não
ultrapassavam os 50 mil reais.

1

Funcionários

beneficiados

projeto

30 1

dentistas

Outros
países

0
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2006
“E aqueles que
foram vistos
dançando foram
julgados insanos
por aqueles que
não podiam escutar
a música.”
Friedrich Nietzsche
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Fábio Bibancos recebe o
prêmio de Empreendedor
Social do Ano ao lado
de Eugenio Scannavino,
vencedor no ano anterior

Em 2006, Fábio Bibancos é
reconhecido Empreendedor
Social do Ano pela Fundação
Schwab, por conta da criação
do projeto Dentista do Bem.
O prêmio é oferecido no Brasil em parceria com o jornal
Folha de S. Paulo.
A Fundação Schwab é uma
organização sem fins lucrativos com sede em Genebra,
na Suíça. Fundada pelo mentor do Fórum Econômico
Mundial, Klaus Schwab, a
entidade identifica e promove a troca de know-how entre empreendedores sociais
de todo o mundo como chave
da busca por soluções inovadoras e efetivas para os problemas sociais.
Com tal reconhecimento,
o crescimento da Turma do
Bem era inevitável.
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Patrícia
Trudes
da Veiga
Editora do
Jornal Folha de S.Paulo
Empreendedores sociais não acreditam que
a filantropia seja a solução para os problemas
sociais. Pragmáticos, eles criam ferramentas eficazes para atingir sua missão social.
Quebram regras tradicionais, experimentam,
ousam, equivocam-se, reformulam, voltam a
experimentar. E se aperfeiçoam. O dentista
Fábio Bibancos é um deles. Quando foi eleito
Empreendedor Social 2006, ele nos impressionou com sua proatividade, seu engajamento, seu espírito inovador, sua criatividade, seu
foco, sua visão empresarial, sua determinação
e sua automotivação. A Folha de S. Paulo e a
Fundação Schwab acreditam que é preciso
unir todos os segmentos da sociedade em
prol de mudanças sociais. E trabalha para
que lideres de empresas, governo e ONGs se
aliem, importando ou exportando métodos
e tecnologias sociais para de fato transformarem a vida de milhões de pessoas que vivem à
margem da nossa sociedade.

É preciso unir os
os segmentos da
sociedade em prol
de mudanças
sociais

Dra. Pamela
Hartigan
Diretora Executiva do Skoll
Centre for Social Entrepreneurship,
da Universidadede Oxford,
e ex-Diretora Geral da
Schwab Foundation
Felizmente, há pessoas como os Dentistas do Bem, que usam o seu talento para
transformar radicalmente a vida de jovens
que precisam de tratamento odontológico.
Aqui vemos claramente o papel do empreendedor social: identificar oportunidades de
transformar um sistema desigual graças a
falhas do Estado e do mercado.
Por isso, os Dentistas do Bem são pioneiros ao se comprometerem em ocupar este
vazio tão importante, mas abandonado
pelos poderes público e privado. Eles representam um “vírus do bem”, que contagia
os colegas, outros dentistas. Além disso, têm
a capacidade de dar aos beneficiários uma
nova visão de futuro. Sem o compromisso que têm com cada um, e são mais de
30.000, a capacidade deles contribuírem
com sua comunidade e com seu país (e com
nosso mundo) se veria fortemente limitada.
Por outro lado, e aqui confesso meus preconceitos (e creio que os compartilho com
muitos), a odontologia não é a profissão
preferida de muita gente. Mas este preconceito começa a desaparecer quando conhecemos o seu trabalho. Eles estão elevando
a profissão, o que é uma mudança social
radical. Hoje, o Dentista do Bem é o maior
movimento odontológico do mundo.
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Alex Alves
de Lima
Protagonista do documentário
Dente por Dente

Alex Alves de Lima,
protagonista do
documentário Dente
por Dente, suas
professoras e, no
detalhe, uma das bocas
encontradas na triagem

Apesar do reconhecimento trazido pelo prêmio, a causa da Turma do
Bem era pouco conhecida pelo grande público. Era preciso mostrar à
sociedade a importância da saúde bucal – e, mais que isso, o impacto
dos problemas bucais na vida de uma pessoa e os preconceitos sofridos
por quem não tem dentes saudáveis. Pensando em disseminar suas
ideias, a TdB produziu seu primeiro documentário: Dente por Dente.
Sem muitos recursos, feito de forma quase caseira e com participação de muitos voluntários liderados por Leonardo Ganzarolli,
o filme mostra a história do adolescente Alex Alves de Lima, que
sofria de dores de dente terríveis e era constantemente ridicularizado pelos colegas por sua condição bucal deplorável. Até que uma
professora, Denise Bonifácio, entra em contato com a Turma do
Bem pedindo ajuda... e dá início a uma transformação emocionante
na vida do menino e na Turma do Bem.
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Tive oportunidade
e minha vida
mudou. Hoje posso
sorrir e ser feliz
Quando conheci a Turma do Bem eu tinha 14 anos
e muitas cáries na boca. Tomava muito antibiótico por
causa da minha bronquite e por isso não tinha alguns
dentes. Na escola, tinha uma professora bem legal. Nos
apegamos e ela me apresentou pra essa turma. Foi uma
surpresa! Ela disse: “Encontrei um dentista pra você”.
Logo depois eles foram na escola, e depois na minha
casa, e fizeram um vídeo comigo. Fui conhecer São
Paulo e tudo isso mudou a minha vida.
Minha mãe já tinha procurado ajuda para eu tratar
os dentes, mas era muito caro. Nunca pensamos que
teríamos condições. Mas tive a oportunidade e minha
vida mudou da água para o vinho. Hoje posso sorrir
e ser feliz. Todas as vezes que penso na minha vida
lembro de vocês, Turma do Bem. Hoje trabalho,
namoro, tenho amigos, conheci o Luciano Huck... e
tudo isso porque conheci a TdB. Obrigado a todos
que fazem parte dessa ONG!
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Ricardo
motta
Diretor Associado de Marketing
da Kraft Foods Brasil
2006 foi o ano que a organização ganhou seu primeiro apoio
de peso: Trident, que se tornou
a primeira mantenedora da história da TdB. A aproximação se
deu graças ao livro Boca!, lançado um ano antes, no qual eram
ressaltados os benefícios da goma
de mascar sem açúcar à saúde bucal. A partir daí, teve início uma
parceria fundamental ao crescimento da Turma do Bem. A primeira ação conjunta, naquele ano
foi em um pequeno congresso de
odontologia em São Paulo, o Ciodonto. Mas muitos outros projetos em parceria ainda viriam.
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De um almoço despretensioso
com o Fábio, há mais de 5 anos,
saiu o apoio da Kraft Foods à
Turma do Bem. Promover a
inserção social, melhorar a autoestima, ver sorrisos estampados
em milhares de crianças e
adolescentes são resultados que
muito nos orgulha e nos motiva.
E que estão absolutamente
alinhados com o nosso propósito:
"Fazer dias deliciosos". Parabéns
Turma do Bem, continuem
fazendo bem o Bem.

2006 foi também o ano do projeto Voluntários do Calendário, mais
uma vez em parceria com o GRAACC. Inspirada no filme Garotas do
Calendário – que conta a história (real) de duas amigas inglesas que
idealizam um calendário em que senhoras idosas posam nuas para
arrecadar fundos para a instituição onde vivem – a ação traz os voluntários homens da Turma do Bem sem roupa.

Promover
inserção social,
melhorar a
auto-estima e
ver sorrisos
estampados
nos orgulha
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Números circenses,
a comédia do ator
Marcelo Médici e a
música da cantora
Zélia Duncan estiveram
entre os destaques da
noite de premiação do
Sorriso do Bem 2006,
no circo Roda Brasil,
em São Paulo

O ano de 2006 também marca a
primeira edição de um evento que se
tornaria a grande mola propulsora
da Turma do Bem: o Sorriso do Bem

A noite foi marcada por um espetáculo dirigido por Raul Barreto, do grupo de teatro Parlapatões,
que combinou números circenses,
comédia e apresentações musicais. Zélia Duncan e Marcelo Médici foram dois dos artistas que participaram. Num dos momentos de
maior emoção, Alex, protagonista
do documentário Dente por Dente, subiu ao palco e mostrou seu
sorriso transformado pelo projeto
Dentista do Bem.

O evento de capacitação e premiação reúne e homenageia os melhores e mais atuantes voluntários da rede. Na primeira edição, 41
coordenadores regionais de vários estados do Brasil se reuniram
no Novotel Ibirapuera, em São Paulo, para três dias de palestras,
discussões e confraternizações. Um dos momentos mais marcantes
foi a festa oferecida por Trident. E, claro, a premiação, que aconteceu no Circo Roda Brasil.
52

53

Além de premiar os Melhores
Coordenadores Regionais,
Melhores Dentistas do Bem
e Melhores Voluntários não
dentistas, o evento homenageou
escolas, empresas e veículos
de comunicação que ajudaram
a TdB ao longo de 2006. Os
coordenadores usaram faixas
com os nomes das cidades, o que
virou tradição nos anos seguintes
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Os premiados do
Sorriso do Bem 2006
Melhores Coordenadores Regionais
Rodrigo Soeiro Senise
(São João da Boa Vista, SP)

Patrícia Messias Miranda

Escolas Colaboradoras
Einstein
Duque de Caxias
Rodrigues Alves

(Poços de Caldas, MG)

Maria de Fátima Faria
(Patos de Minas, MG)

Viviani Guimarães de Assis Barbosa
(Santa Rita de Caldas, MG)

Wagner Izumi Sawada Germiniani
(Ponta Grossa, PR)

Melhor Dentista do Bem
Marcelo de Paula Saran
Melhores Dentistas do Bem
Rosangela Souza M. Lopes
Fabiana Servilha
Reinaldo Coutinho do Amaral
Julio Gomes Arantes Neto
Marcelo de Paula Saran
Voluntários Não Dentistas
Cristiane de Sousa
Leonardo Ganzarolli
Tamara Bertoldo
Marcelo Darghan
Elza Gragnano
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Empresas Parceiras
do Setor Odontológico
Trident
Doc Digital
São Leopoldo Mandic
Vm
Oral‐x
Empresas Parceiras
Impacto
Multitek
Sol Meliá
Mercado Mundo Mix
MPM
Imprensa
Cristina Padiglione
Cesar Giobbi
Dani Rocha
Jornal do Site
Glamurama

Marcelo
Saran
Melhor Dentista
do Bem de 2006

Tamara
Bertoldo
Personal trainer
O mais impressionante é ver como esse
sonho se tornou uma grande realidade. E
como o Fabio e a TdB conseguem mobilizar
não só dentistas, mas uma rede de voluntários de diversas áreas a abraçarem essa causa.
A TdB desperta em nós sentimentos como
generosidade, esperança e gratidão. Nos
permite acreditar que juntos podemos mudar
o mundo de alguma forma.

Cristina
Padiglione
Jornalista
Não há felicidade que sobreviva à vergonha de
sorrir. Parece óbvio associar o orgulho do sorriso
a uma vida bem resolvida? Pois não é. Nesses dez
anos, a TdB tem nos alertado, como nenhuma
outra instituição, ONG, ministério ou campanha
eleitoral, que um país que não cuida da boca dos
seus é uma nação que põe em risco a dignidade
de sua gente, o seu cartão postal mais precioso.
Daí a batalha permanente dessa turma para
abrir a boca e clamar por ecos cada vez mais
distantes de uma bandeira universal: ser feliz.

Eu trabalhava como dentista voluntário numa escola municipal, mas
aquilo não me agradava muito. Para
ser sincero, eu me sentia frustrado,
porque lá só era possível fazer extrações. Nessa época, por volta de 2005,
fui visitar um colega e uma plaquinha fixada na parede me chamou a
atenção: Dentista do Bem. Perguntei
e ele me explicou como funcionava.
Era exatamente o que eu queria
fazer: dar atendimento adequado e
decente às pessoas carentes. Hoje,
perdi o contato com aquele meu colega, mas continuo trabalhando para
a TdB. E continuo acreditando que
foi deus quem nos apresentou.

Aquilo era
exatamente o
que eu queria
fazer: dar
atendimento
adequado e
decente às
pessoas
carentes
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Para fechar um ano de vitórias, mais uma ação realizada
com o GRAACC, que se confirmava como um dos mais importantes parceiros da Turma do Bem:
o projeto Cofre do Bem, com patrocínio da Bridgestone, que levou “o maior cofre do mundo”
para o estacionamento do Shopping Eldorado, com o objetivo
de ajudar as crianças atendidas
pelas duas instituições.
O cofre gigante – uma caixa
com vários pontos internos de
luz com 64 metros cúbicos de volume – ficou montado até Janeiro de 2007, recebendo doações de
milhares de paulistanos e brasileiros, convidados a colocar em
prática sua cidadania.
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Minha relação com a Turma do Bem nasceu de minha
relação com Fábio Bibancos.
Trabalho no GRAACC, que
atende crianças com câncer,
uma causa que impressiona
muito. Porém, o trabalho realizado pela TdB é um dos mais
emocionantes que eu já conheci. Devolver, consertar e promover o sorriso de uma criança
ou um jovem é simplesmente
uma das ações mais marcantes
e bonitas que já presenciei.
Fico emocionada de saber que
existem pessoas incansáveis
em realizar esse trabalho. Sou
grande fã de toda a equipe e
me sinto privilegiada por ter
perto de mim pessoas queridas
que fazem a diferença

Funcionários

2

beneficiados

Tammy
Allersdorfer
Gerente geral do GRAACC
(Grupo de Apoio
ao Adolescente e à
Criança com Câncer)

1200

Balanço final:
2006 em nÚMEROS

50
660
1
Outros
países

0

coordenadores

Dentistas

projeto
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2007
“Julgamos insano o
homem que, em vez
de cobrir sua casa
com telhado, sai para
o descampado em
época de tempestade, e
repreende o vento. Porém
é o que fazemos quando
condenamos o mal nos
outros em lugar de lutar
contra o mal que existe
em nós mesmos.”
Liev Tolstói
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Detalhe do crachá de
Fábio Bibancos durante
o Fórum Econômico
Mundial na América
Latina, no Chile, 2007

O Cine Trident, que
exibiu o filme Dente
por Dente no CIOSP;
a participação dos
coordenadores no
Programa do Jô e o
certificado de Fábio
Bibancos como
integrante da Ashoka

2007 é o ano em que a organização começa a ser conhecida e
ouvida fora do Brasil. Em janeiro, durante o Fórum Econômico
Mundial de Davos, na Suíça, o projeto Dentista do Bem é apresentado à Cúpula Mundial de Empreendedores Sociais. No dia 24 de
abril, outro passo internacional: a TdB desembarca no Chile, onde
participaria do Fórum Econômico da América Latina, também organizado pela Fundação Schwab.
Bibancos é também reconhecido fellow da Ashoka, organização
criada em 1980 pelo americano Bill Drayton e que hoje está presente em mais de 60 países, dando apoio a empreendedores sociais.
O relatório anual da Ashoka Brasil em 2007 atesta: Fábio Bibancos criou a organização Turma do Bem para ampliar o acesso da
população carente aos serviços de saúde bucal. Com sua ação, cria
novos espaços de atendimento e novas relações entre os dentistas,
o serviço público e a comunidade, estimulando a democratização
dos serviços de odontologia do país”.
Para atender à demanda que não parava de crescer, a organização se muda para o escritório da Vila Mariana, sua sede até hoje, e
vê o número de funcionários aumentar. Junto com Trident, a TdB
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participa pela primeira vez com
um stand próprio no CIOSP, o
principal congresso de odontologia do Brasil, e também realiza
outra participação no Ciodonto.
O ano ainda teria a participação no programa de Jô Soares
– com todos os coordenadores,
devidamente equipados com as
faixas de seus municípios, lotando a plateia do sofá mais famoso do Brasil.
E, para finalizar em grande
estilo, Nova York: é no fim de
2007 que a turma participa
pela primeira vez do principal
congresso de odontologia do
mundo, o Greater New York
Dental Meeting.

Monica
de Roure
Diretora da
Ashoka Brasil
O empreendedor social é um
visionário. Tem espírito prático,
pensamento estratégico. E esta
combinação, esta metodologia,
pode servir de exemplo para
políticas públicas.
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Jéssyca
Monteira
Ferreira
Protagonista
do filme
Bocadamata

Hoje me sinto
realizada por
poder sorrir, ter
oportunidades
Em agosto do mesmo ano, o documentário Dente por Dente é enviado ao presidente Luis Inácio Lula da Silva. Mas a resposta foi desanimadora: na visão de Lula, a história de Alex era um “problema pontual”, já que o programa Brasil Sorridente estava “resolvendo” a questão
do acesso a tratamento odontológico em todo o país.
Como assim, presidente?
Indignada com o descaso que, ao contrário do que o presidente afirmava, ainda reinava (e reina) país afora, a Dra. Daiz da Silva Nunes
apresenta a possibilidade de se rodar um documentário na região Norte do Brasil, denunciando a abrangência do problema. Nascia o segundo documentário da Turma do Bem: o Bocadamata.
Se no primeiro filme, Dente por Dente, a TdB mostrava uma criança
que não tinha acesso a saúde bucal e como funciona o projeto Dentista
do Bem, no novo documentário – rodado em Macapá – a discussão se
amplia: muitas crianças são apresentadas e o impacto social de adultos que não tiveram oportunidade na infância a um dentista é documentado em uma das regiões mais remotas do país.
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À esq., Jéssyca,
protagonista do filme
Bocadamata. Acima,
a carta da TdB para o
presidente Lula

No dia 9 de novembro, a Turma
do Bem lança oficialmente o Bocadamata. O doc é exibido em festivais de cinema do país com o objetivo de levar a questão a outros
setores da sociedade. A carismática Jéssyca, protagonista de uma
história de recuperação da autoestima e da saúde bucal por meio do
atendimento do Dentista do Bem,
torna-se um símbolo dessa luta.

Eu não esperava que a TdB chegasse até Macapá, que eu fosse selecionada e muito menos me tornasse
protagonista de um documentário.
No dia da triagem, me entrevistaram e eu fiquei muito emocionada e
percebi que todos em volta também.
Nas gravações do bocadamata, eu
e toda minha família contamos nossa história. Foi uma oportunidade
única! Hoje me sinto realizada por
poder sorrir, ter autoestima elevada
e ter oportunidades de viajar, estudar... Através da ONG conheci São
Paulo, Rio de Janeiro. Pude dançar
no Caldeirão do Huck, em rede
nacional e mostrar meu talento.
Eu já era feliz e hoje sou muito
mais! Só tenho a agradecer a todos
os voluntários que fazem parte da
TdB no Brasil e no mundo.
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Imagens do livro
Sorrisos do Brasil, que
reuniu retratos de gente
sorrindo por todo o país
e foi lançado pela TdB
em 2007, em São Paulo

Outro marco importante de
2007 é a produção do livro Sorrisos do Brasil, publicado pela
Editora Van Moorsel com o patrocínio de Trident. Composto essencialmente por vários retratos
de gente sorrindo, o livro é uma
interpretação de vários fotógrafos
e de como eles entendem os sorrisos dos brasileiros. Para a produção, ainda foi feita uma campanha pelo site da TdB que reuniu
milhares de fotografias, enviadas
e depois selecionadas para o livro.
O lançamento oficial, patrocinado por Trident, ocorreu na
Escola do Pensamento em Saúde e reuniu diversos parceiros
da Turma do Bem.
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Daiz
Nunes
Coordenadora do Projeto
Dentistas do Bem

Somos cidadãos,
estamos numa
área crítica (a
saúde) e devemos
isso à sociedade
No final de setembro, o grande momento do ano: mais uma edição do evento Sorriso do Bem. Desta vez, 88 coordenadores, quase o dobro do primeiro ano,
participaram do evento anual de capacitação. A premiação, produzida por Cacá
Ribeiro no Teatro Raul Cortez, contou
com a participação da apresentadora
Eliana, dos atores Jonathan Haagensen,
Bárbara Paz, Iara Jamra, Suzana Alves,
Rubens Caribé, Samantha Schmutz, Leonardo Miggiorin, Lu Grimaldi e shows de
Guilherme Arantes e Luciana Mello.
Pelos ótimos resultados conseguidos
em mais um ano, Marcelo Saran ganha
novamente o título de Melhor Dentista
do Bem. Mas a maior premiação está em
uma nova categoria, a de Melhor Dentista do Mundo: Daiz Nunes, de Macapá.
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Imagens da noite de
premiação Sorriso do
Bem 2007, no Teatro
Raul Cortez, em São
Paulo. pela primeira
vez o evento era
produzido por Cacá
Ribeiro, que viraria um
grande parceiro da
organização

Conheci a TdB em um Congresso de
Ortodontia em São Paulo. Não tinha
ninguém do Norte desenvolvendo o
projeto. Eu prestava serviço voluntário
em uma igreja e havia me desligado há
um tempo. Estava predisposta a cumprir
minha missão – pelo menos nas aulas
de ética aprendemos que um pouco de
nosso tempo deve ser destinado a causas
sociais. Somos cidadãos e como estamos
numa área crítica (saúde) devemos isso à
sociedade. Fiz minha inscrição sem saber
onde me metia e, de verdade, não queria
ser coordenadora de nada. Mas fui convencida ao ver o documentário do Alex,
que me acendeu. Estava muito desmotivada com o jeito que tratavam minha
profissão – com total desrespeito. Quando eu vi o Alex chorando porque queria
uma dentista para salvar sua VIDA – não
apenas a boca, mas tudo que envolve
não ter dentes –, eu percebi o quanto era
importante gritar por eles e por nós.
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O melhor Dentista do Mundo
não é aquele que faz a melhor
restauração ou o melhor canal.
Nem o que tem o melhor consultório. O Melhor Dentista do
Mundo é aquele que mais ajuda a criar um mundo onde todos possam sorrir.
Em 2007, a Dra. Daiz, de Macapá, é a grande vencedora. E
mais “loucos” como ela se juntam à causa da Turma do Bem.
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Os premiados do
Sorriso do Bem 2007
Melhores Coordenadores Regionais
Daiz Nunes
(Macapá-AP)

Carmen Falcon

(Rio de Janeiro – RJ)

Ivana de Pádua Dias da Silva

Instituições
EMEF – João Amós Comenius
EE Maria de Lourdes Guimarães
EMEF Irineu Marinho
Escola Maria do Carmo Von Zuben
EMEF Castro Alves

(Ubatuba – SP)

Antonio Adão

(Santo André – SP)

Viviani Guimarães de Assis Barbosa
(Santa Rita de Caldas – MG)

Melhores Dentistas do Bem
Marcelo Saran
Thaís de Souza Guilherme
Paulo Sérgio Schartzchild
Rafael Lara
Eliana Rossini
Melhor Dentista do Bem
Marcelo Saran
Voluntários Não Dentistas
Priscila Borgonovi
Patrícia Casé
Paty Sapo
Cacá Ribeiro
Vera Lígia Rangel
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Empresas Parceiras
do Setor Odontológico
Trident
VM-Haroldo
SERO Radiologia
Oral-X
Zancaner e Lima Gonçalves
Advogados
Empresas Parceiras
Colírio
Editora Carta
Restaurante Bassi
Restaurante Pasta & Vino
Adriana Monteiro
Imprensa
Hermés Galvão
Laura Capriglione
Programa Ação – Rede Globo.
Luciene Dressano
Revista Época – Editora Globo

Laura
Capriglione
Jornalista

Vera Ligia
Rangel
Jornalista

Meu dente doi. Preciso ir ao
dentista. Posso ir ao dentista.
Pago para ir ao dentista.
Para quem não pode, mas
quer viver sem dor, sorrindo,
namorando – nem mais nem
menos do que eu! –, existe a
Turma do Bem. Para gritar
bem alto que dentes saudáveis
são parte dos direitos inalienáveis do homem, das mulheres,
das crianças, dos velhinhos.
Vida longa a essa turma!

A Turma do Bem tem um
papel transformador na vida de
várias crianças e adolescentes no
Brasil e em outros países. Mais
do que cuidar da saúde bucal,
a equipe da ONG consegue
resgatar a autoestima de menores
carentes e promover a inclusão
social de cada um deles. Quando
o tratamento dentário termina
e os pequenos pacientes voltam
a sorrir, pouco a pouco, tudo se
modifica. Eles se sentem seguros
para ir a escola, passear, fazer
novos amigos, trabalhar e encarar
a vida de frente.Para construir a
ponte entre uma realidade cheia
de limitações e um futuro com
perspectivas positivas, a equipe
da Turma do Bem trabalha com
dedicação, comprometimento ético, habilidade técnica e, acima de
tudo, bom humor e muita paixão.
A missão dessa galera é uma só:
realizar sonhos, aparentemente,
impossíveis com muito talento!

Priscila
Borgonovi
Empresária
Admiro muito a Turma do
Bem, tenho imenso carinho e
admiração pelo Fábio e pelo
trabalho que ele vem realizando, levando muito sorriso por
aí. Por eles, já fiz de tudo! Já
vendi convite de show, embalei
presentes, participei de leilão de
gado… Coisas que só fazemos
por uma causa muito nobre!
Tenho orgulho de fazer parte
dessa história. Todas as vezes
que vesti a camisa, foi para valer. E essa visto para sempre.
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2008
“A insanidade
é hereditária – pega-se
dos filhos.”
Sam Levenson
74

75

76

MISSÃO

VALORES

Mudar a percepção da
sociedade sobre a questão da
saúde bucal e da classe
odontológica com relação
ao impacto socioambiental
de sua atividade.

— Fazer pelo outro o que
faríamos pelo nosso filho.
Realizar com estética
e alegria. Eficácia
e transparência
na gestão
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O ano de 2008 é um marco nos
processos da Turma do Bem. Um
dos passos mais importantes foi
o workshop no qual foram definidas a Missão, os Valores e
as Propostas da Turma do Bem
para a sociedade, os profissionais
de odontologia, as empresas e o
governo: uma síntese de tudo o
que a organização acredita e luta
para transformar em realidade.
Um outro passo diz respeito à
gestão propriamente dita: em parceria com a Souza Aranha, a TdB
passa a utilizar um software de
CRM, o Salesforce, na busca de
mais qualidade e segurança na
gestão das informações referentes aos projetos. Ao mesmo tempo,
mais parcerias importantes são firmadas – uma delas é com a Morelli,
empresa do ramo da odontologia.
A ótima relação dura até hoje.
Com o objetivo de diminuir a distância entre quem precisa e quem
pode ajudar, em 2008 é promovida
a primeira megatriagem da história da TdB – um grande mutirão
em que foram reunidos o maior
número possível de crianças e adolescentes de baixa renda, com idade entre 11 e 17 anos, e buscou-se
encaminhar os casos mais graves
para tratamento odontológico.
Para viabilizar esse primeiro evento, foram reunidos no Espaço das
Américas, em São Paulo, 70 Dentistas do Bem, que selecionaram mil
novos beneficiários para o projeto.
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Celso
Grecco
Consultor em Responsabilidade
Social e Investimento Social
Privado, criador da primeira Bolsa
de Valores Sociais do mundo para
a BM&FBOVESPA – Bolsa de
Valores do Brasil.
Tive o privilégio de conduzir
o workshop onde ficaram
definidas a Missão, os Valores
e as Propostas da Turma do
Bem para a sociedade. Uma
experiência como poucas vezes
pude viver, porque embora eu já
tenha feito vários encontros do
gênero, nunca havia encontrado
uma equipe tão apaixonada
pelo que faz. Literalmente, uma
turma apaixonada. Cada palavra
do que está lá foi escolhida e
colocada com responsabilidade e
com consenso. Mas a expressão
que mais me marcou foi “Fazer
pelo outro o que faríamos pelo
nosso filho”. Para mim, essa é a
frase que sintetiza o compromisso
da Turma do Bem e quem os
conhece sabe que eles não fazem
menos, nem diferente disso.

PROPOSTAS
Para a sociedade
promover soluções de acesso a
tratamentos odontológicos.
Para a classe odontológica
valorizar e mobilizar os profissionais
para uma nova conduta socioambiental.
Para o setor empresarial
discutir práticas éticas no setor
odontológico; incentivar produtos e
serviços de baixo custo que promovam
acesso; inspirar condutas responsáveis
em outros setores.
Para o Governo
influenciar e mudar
políticas públicas.
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O estande que a
TdB compartilhou
com Trident em mais
um CIOSP (Congresso
Internacional de
Odontologia de
São Paulo)

Em 2008, pelo segundo ano
consecutivo, Trident e Turma do
Bem compartilham um estande no CIOSP, o Congresso Internacional de Odontologia de São
Paulo. E mais uma vez a ação é
um sucesso. Esse é também o ano
do 1º encontro de saúde bucal em
Ouro Preto (MG), evento promovido para capacitar coordenadores
para a administração dos serviços
odontológicos municipais. E há
ainda a competição internacional
Cinema Prosperité, em que a TdB
participa por meio de um curta-metragem produzido por Sérgio
Glasberg e Mika Lins. O concurso, promovido pelo Seven Foundation, reuniu na Internet histórias de empreendedores sociais de
todo o mundo. Dentista do Bem, o
vídeo de Mika e Sérgio contando a
trajetória da Turma do Bem, foi o
mais acessado.
Em maio do mesmo ano, a orga80

John
Elkington
Executivo da Volans
Ventures, co-fundador da
Environmental Data Services
(ENDS) e SustainAbility
Nós da Volans enviamos nossas
mais calorosas saudações à Turma
do Bem, e nossos parabéns por terem
conseguido colocar 10 velinhas no
bolo de aniversário. Para nós, que podemos comer bolo com dentes bem
tratados, é difícil imaginar o quanto
um bom tratamento dentário traz em
benefícios humanos e sociais. Mas isso
está fora do alcance de muita gente.
Faz algum tempo que eu estive na
Turma do Bem. Fiquei impressionado com a missão social, o profissionalismo, a paixão do pessoal pelo trabalho e pelo senso de responsabilidade.
Boa sorte para a próxima década.
Estou certo de que vocês continuarão encontrando formas criativas de
trazer o melhor da odontologia para
muito mais gente no Brasil. E é bom
saber que o sucesso de vocês vai inspirar esforços semelhantes em outras
partes do mundo.

nização recebe uma visita ilustre:
John Elkington, sociólogo britânico que é autoridade mundial em
responsabilidade corporativa e
em desenvolvimento sustentável.
Fundador da Volans Ventures,
organização que trabalha com
movimentos de sustentabilidade,
inovação e empreendedorismo,
Elkington é chamado de “o pai da
sustentabilidade”.
De passagem pelo Brasil, fez
questão de ver de perto o projeto
que, dois anos antes, vencera o
prêmio Empreendedor Social.
Falando em sustentabilidade,
em 2008 foi lançado o projeto
Dentista Verde, focado em mobilizar a classe odontológica para as
questões do meio ambiente. Sob
consultoria do ambientalista Fábio Feldmann, foi desenvolvido
um manual que busca orientar a
diminuição do impacto ambiental
da atividade profissional dos dentistas por meio de medidas simples, mas muito significativas,
que cada um pode adotar no próprio consultório.

Dentista verde
é o projeto que
leva as questões
ambientais para
os consultórios

Fábio
Feldmann
Ex-deputado federal,
é ambientalista
e empresário.
A minha vida sempre foi
marcada pelo engajamento em
causas públicas e ONGs. Todos
sabem eu sou ambientalista
e trabalhei por muitos anos
com muitas entidades. Mas eu
tenho um orgulho especial de
acompanhar a história da Turma
do Bem desde o começo. Eu
considero uma das iniciativas
mais brilhantes, com enorme
capacidade de replicação no
Brasil e no Mundo.
Por que é que eu sou tão
entusiasmado pela Turma do
Bem? Primeiro, é uma ideia que
engajou milhares de dentistas
e pode servir de exemplo para
outras profissões. Além disso, eu,
que me considero uma pessoa
muito informada, até conhecer a
Turma do Bem não tinha a mais
remota noção da importância de
uma boca saudável.
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Tereza
Rodrigues
Diretora do Instituto
EDP Brasil

Momento do brinde
no jantar que celebrou
a parceria com a EDP,
Energias de Portugal,
que em 2008 se tornou
mantenedora da TdB

Em 2008 a Turma do Bem conquista sua segunda mantenedora: a EDP, Energias de Portugal,
empresa do setor energético sediada em Lisboa e presente em
diversos países.
No mesmo ano é produzido um
programa semanal de entrevistas
pela internet, no canal All TV, trazendo mais visibilidade para a organização e para a causa como um
todo. E o livro Sorrisos do Brasil é
oficialmente lançado no Rio de Janeiro, em meio a uma edição da famosa festa Bailinho, em Ipanema.
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A EDP é uma empresa cujo
negócio é a energia elétrica,
mas que também valoriza
investimentos na qualidade de
vida e na energia das pessoas.
É do Instituto EDP a tarefa de
planejar, gerir e desenvolver
projetos, que promovam o
desenvolvimento humano e
social por meio de ações
culturais, esportivas e
socioambientais, nas áreas de
concessão da empresa.
É certo que ter a Turma
do Bem entre os principais
parceiros da EDP, orgulha-nos, enobrece e valida a nossa
atuação no cumprimento
da nossa missão social. Mas
isso não é tudo não! De nada
valeria qualquer patrocínio
não fossem o empenho e a
dedicação, a consciência, a
generosidade e a solidariedade
de cada um desses profissionais extraordinários e que
voluntariamente constituem
os Dentistas do Bem.

Imagens de Festa
do Biscoito, terceiro
documentário da TdB,
que mostrou o trabalho
da coordenadora Viviani
Guimarães em Santa Rita
de Caldas, MG

Com a proposta de mostrar como a mobilização e o trabalho voluntário podem transformar a realidade, é produzido o terceiro documentário da Turma do Bem: Festa do Biscoito. Rodado em Santa Rita de
Caldas (MG), o filme mostra como uma Coordenadora Regional – no
caso, Viviani Guimarães – conseguiu que 100% dos dentistas de sua
cidade se tornassem voluntários da TdB.
O curta-metragem denuncia ainda as deficiências do serviço público na área da saúde bucal e o impacto disso na qualidade de vida
da população de baixa renda. A história de Maria Ursa, varredora
de rua que é o grande destaque do filme, evidencia o descaso do
governo com a questão odontológica.
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Luci Mara
Modesti
Montejane
Ativista e ex-funcionária
da TdB
Maria
Ursa
Gari de Santa Rita
de Caldas (MG)

Outra marca de 2008 é o primeiro passo para a expansão da
Turma do Bem pela América Latina: o projeto Dentista do Bem
é apresentado durante um congresso na Venezuela. Na plateia,
dentistas de vários países latinos.
Mais tarde, mais um importante
momento fora do Brasil: durante nova participação no GNYDM,
em Nova York, a TdB apresenta
seus projetos à equipe de Barack
Obama, então candidato à presidência dos Estados Unidos.
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O GNYDM, Greater
New York Dental
Meeting, no qual a
TdB pôde apresentar
seus projetos à equipe
do então candidato
Barack Obama

Depois que conheci a
Turma do Bem, muita coisa
mudou em minha vida. Posso
comer muita coisa que não
conseguia. O relacionamento
com outras pessoas melhorou,
devido ao meu sorriso. Agora eu vivo sempre sorrindo.
A minha boca não é mais
murcha. Minhas gengivas não
machucam quando como. O
visual melhora quando coloco
uma roupa melhor... Só tenho
a agradecer a todos, em
especial à Dra. Viviani, ao Dr.
Fábio e ao Claudinho.

Agora eu
vivo sempre
sorrindo. A
minha boca
não é mais
murcha

Sou filha de pais que sempre ensinaram
o valor da solidariedade. Depois de viver
experiências das mais diversas no que
chamam Organizações Não-Governamentais, em 2007 tive a satisfação de integrar a equipe da TdB. Desde o primeiro
instante nunca faltou seriedade, qualidade
e humor. A presença de Fábio Bibancos,
com seu comando de voz, nos fazia, a todos, ter um só olhar, um só desejo, uma só
meta. Liderança nata, envolvido até o último fio do cabelo de sua careca, mobiliza
pessoas da maneira mais inteligente que
já se viu na área do voluntariado.
Assim, milhares de crianças adquirem
ou recuperam um sagrado direito: o de
viver sem vergonha, sem humilhação.
Durante o período em que integrei
a equipe, brincava e às vezes contribuía
com frases feitas. Deixo mais uma aqui:
“Cada pessoa que passa em nossa
vida, passa sozinha. É porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra!
Cada pessoa que passa em nossa vida
passa sozinha e não nos deixa só porque
deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as
pessoas não se encontram por acaso”.
Essa é de Charles Chaplin. Por cada
instante, por cada riso, por cada lágrima,
por toda a amizade, minha gratidão.
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Música, dança, teatro,
homenagens e até
uma música composta
por Vanessa Jackson
especialmente para
a TdB: foi de muita
emoção a terceira
edição do Sorriso do
Bem, no teatro da Fiesp

Em setembro de 2008, 180 coordenadores participam da terceira
edição do Sorriso do Bem. O evento de capacitação é realizado no
Hotel Mercury e a premiação, no Auditório da FIESP (Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo), em São Paulo. O espetáculo conta com a presença dos atores Ilana Kaplan, Marcelo Mansfield, Monica Torres, Lu Grimaldi, Leopoldo Pacheco, Mika Lins,
Tarcísio Filho, Lígia Cortez e Joaquim Lopes, encenando esquetes
baseadas em depoimentos de pessoas envolvidas no projeto Dentista do Bem. O evento tem ainda as apresentadoras Eliana, Daniela
Ciccareli e a modelo Claudia Liz.
O premiado Ulisses Cohn é o diretor do espetáculo dessa edição,
além de assinar a cenografia, com figurinos de Cássio Brasil, iluminação de Maneco Quinderé e produção de Cacá Ribeiro. Entre os
pontos altos da noite está a cantora Vanessa Jackson, interpretando
uma música composta por ela especialmente para a Turma do Bem,
acompanhada por 20 crianças do Projeto Guri. Mas o momento mais
emocionante é quando sobem ao palco as estrelas dos documentários Bocadamata e Festa do Biscoito: Jéssyca e Maria Ursa.
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São Luiz de Montes Belos,
Santa Rita de Caldas, Olho
d’água das Flores, São
Gonçalo e Artur Nogueira:
municípios campeões
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Os premiados do
Sorriso do Bem 2008

Fundação Alfonso Pastore –
Iara Lúcia Silva Trindade
E.E. Emygdio de Barros –
Neyde Escobar
Bate-Bola Bela Vista –
Eduardo José da Silva

Melhor Dentista do Mundo
Adriana Papel Dib,

Melhores Dentistas do Bem
Damye Brito Macaya
São Paulo (SP)

Unibes – Maria Zenóbia

Melhores Coordenadores Regionais
Adriana Papel Dib

Rafael Alves de Lara

Gotas de Flor com amor –
Denise Robles

São Luís de Montes Belos (GO).

São Luís de Montes Belos (GO)

Sandra Bezerra

São Paulo (SP)

Ivana de Pádua Dias da Silva

Saulo Nixon

Daniel Rodrigo Sales
Poços de Caldas (MG)

São Gonçalo (RJ)

Mariane C. Orsi

Samara Stein

Vinhedo (SP)

Artur Nogueira (SP)

Viviani Guimarães

Santa Rita de Caldas (MG)

Melhor Dentista do Bem
Rafael Alves de Lara
São Paulo (SP)

Empresas Parceiras
Trident –
Vinicius Pan
Energias do Brasil –
Pedro Sirgado
3M –
Flávia Vendramini
Produtora Associados –
Leila Fernandes
AllTV –
Alberto Luchetti

Ubatuba (SP)

Olho D’água das Flores (AL)

Voluntários Não Dentistas
Miriam Ganzarolli
Celso Grecco
Adriana Matsuyama
Régis Bittencourt
Luísa Brandão

“Turma do Bem”
(Vanessa Jackson)

O mundo infelizmente está do mal
Ninguém mais sorri à luz do sol
Temos que mudar o mundo sim
Fazer algo de bom pra você e pra mim
Eu me sinto bem quando sou do bem
Fazer você sorrir além
Além do horizonte, ser feliz
Ouça o que essa frase diz
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Instituições

Parceiros
Oral-X –
Darwin Martins Braga
Zancaner Advogados –
Gabriela Zancaner
Souza Aranha –
Roberto Souza Aranha
Espaço das Américas –
Vinícius Tobal.
Cacá Ribeiro Eventos –
Kiko Ribeiro

Imprensa
Laura Capriglione
Folha de S.Paulo

Paula Mageste
Revista Quem

Gabriel Chalita
Juliana Ferraz e Bia Santana
Glamurama

Chris Mello

O Estado de São Paulo

O sorriso contagia
Faz brilhar o dia a dia
Rindo junto nós faremos um mundo melhor
Ajudando às pessoas
Ser feliz sorrir à toa
Juntos, de mãos dadas, vamos fazer o bem
Sou da Turma do Bem
Valeu Turma do Bem
Por mudar minha vida e me fazer tão bem
Sou da Turma do Bem
Valeu Turma do Bem
Por mudar meu sorriso e me fazer tão bem
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Vinicius
Pan
Marketing Bite Size,
Bonbons & Candy Bars

Adriana
Papel Dib
Coordenadora do
projeto Dentista do Bem

Samara
Stein
Coordenadora do
projeto Dentista do Bem

Sandra
Bezerra
Coordenadora do
projeto Dentista do Bem

“Tive o privilégio de atuar no projeto da Turma do Bem por três anos,
quando cuidava da marca Trident.
Digo privilégio porque é muito claro
o impacto positivo que a TdB tem nas
comunidades onde chega e a paixão
que funcionários e dentistas colocam
na causa. Por três anos acompanhei o
empenho em propagar a causa (que
superou as fronteiras brasileiras). Fica
minha admiração, respeito e saudade de
participar de uma coisa tão DO BEM.”

“Ser voluntária da TdB impactou na minha vida pessoal
e profissional. Pessoalmente
me proporcionou exercer de
maneira organizada a minha
cidadania, devolvendo para a
sociedade um pouco do que, ao
longo da vida, venho recebendo. E devolver através do sorriso, da esperança de uma vida
mais digna para esses jovens e
suas famílias. Profissionalmente
eu consegui conquistar o respeito perante a comunidade e o
reconhecimento e valorização
da classe odontológica. A TdB
nos proporciona conquistar esse
espaço. Além disso, permitiu
que eu fosse respeitada pelo
poder público e conseguisse
influenciar políticas públicas.

Percebendo o que está ocorrendo
a nossa volta, uma equipe enorme
de voluntários vem se unindo cada
dia mais, buscando promover uma
mudança efetiva por meio de atitudes (e não apenas de discursos), proporcionando sorrisos, direcionando
vidas e transformando pessoas.
A cidade de Artur Nogueira
será eternamente grata a equipe
de profissionais e amigos dessa
TURMA DO BEM e se orgulha
em fazer parte dessa história que
comemora dez anos!!! Parabéns e
nosso muito OBRIGADA!!!!

Um dia, fazendo compras online
numa Dental, vi na barra lateral uma
chamada:”conheça o Dentista do
Bem”. Aguçou minha curiosidade. A
identificaçáo foi imediata, e como não
seria? Entrei no site e já providenciei a
inscrição como Coordenadora Regional. Com isso tive o prazer imenso de
conseguir reunir meus colegas, que
tinham a concorrência como ponto
nocivo, como inimizade, em torno de
um objetivo comum. Hoje sentamos
pelo menos uma vez ao ano para
confraternizar. Existe respeito e uma
concorrência saudável entre todos,
como deve ser... Muito gratificante!
Já faço parte do projeto há cinco
anos. Continuo admirando o trabalho,
a equipe. E continuo desenvolvendo
o projeto com o empenho de sempre,
porque acredito que estamos favorecendo pessoas necessitadas e transformando seu padrão de saúde.

Adriana
Matsuyama
Portella
Voluntária
Minha relação com a TdB começou no inicio do projeto, quando tudo
acontecia em proporção menor. Ano
após ano, com admiração, vejo a TdB
“alargando as tendas”. A família está
crescendo. Funcionários, dentistas,
beneficiários... Consequência do bom
trabalho. Só posso desejar que, nos
próximos anos, sejamos ainda mais bem
sucedidos. Quem sabe até lá, a sociedade e o governo estejam mais dispostos a
dizer mais sim do que não. Quem sabe
nos próximos dez anos deixemos de ser
um “país de desdentados”.
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Devolvo para
a sociedade
um pouco do
que, ao longo
da vida, venho
recebendo

Buscamos
uma mudança
efetiva, por
meio de
atitudes, e não
só discurso

Existe respeito
e concorrência
saudável entre
todos, como
deve ser
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5.000
DENTISTAS

PROJETOS
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9

2

10.000

FUNCIONÁRIOS

BALANÇO FINAL:
2008 EM NÚMEROS

BENEFICIÁRIOS

OUTROS PAÍSES
*Argentina
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2009
“Não há nada que
seja maior evidência
de insanidade do que
fazer a mesma coisa
dia após dia e esperar
resultados diferentes.”
Albert Einstein
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Regina
Ricca
Jornalista

O ator Cauã Reymond
participou da
campanha institucional
da Trident, que
arrecadou recursos para
o Dentista do Bem

O ano começa bem. Em janeiro, a Turma do Bem participa do 1º
Encontro de Parceiros Brasil-Portugal – Higiene e Saúde Oral, evento promovido pela EDP, que havia se tornado mantenedora da organização no ano anterior. É também mais um ano em que a Trident,
primeira mantenedora da organização, dá apoio em momentos fundamentais: graças à empresa, a TdB marca presença no CIOSP e no
CIORJ (Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro). São cadastrados 510 novos dentistas do Brasil, da Costa Rica,
da Venezuela e do Uruguai, que se disponibilizam a atender 1.022
crianças. A Trident produz ainda uma campanha promocional com
o ator Cauã Reymond e arrecada mais de R$ 10 mil para o projeto.
Em maio, centenas de alunos de odontologia da UNESP de Araçatuba assistem à palestra do ex-aluno Fábio Bibancos meses depois, organizada por Fernando Santos, então coordenador de Guarulhos, a palestra “Todo mundo pode mudar o mundo” atraiu cerca
de 800 pessoas ao auditório da UNIFIG.
Outro marco de 2009 é a entrada efetiva na área de políticas
públicas, com a apresentação da proposta da “pasta do povo” na
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A palestra "Todo
mundo pode mudar
o Mundo", organizada
por Fernando Santos
(então coordenador
regional de Guarulhos)
atraiu 800 pessoas

Assembleia Legislativa de São
Paulo. A ideia é que um creme
dental genérico, com flúor, seja
produzido pela FURP – Fundação para o Remédio Popular – e
assim se torne acessível à população mais carente. Aceita, a
proposta se transforma em um
projeto de lei – o PL 462/2008.
De lá para cá, o PL da pasta do
povo já foi aprovado por três
comissões: de Finanças e Orçamentos, de Saúde e Higiene e de
Constituição e Justiça. O projeto de lei sofreu algumas modificações e se transformou no PL
156/11. Mas até agora, infelizmente, não foi aprovado.

Habitar um mundo onde
oito entre dez Ongs são suspeitas de fazer negócios esquisitos com o seu, o meu, o nosso dinheirinho recolhido em
impostos não deve ser fácil.
Mas algumas organizações –
e, reparem, principalmente as
que não recebem essa ‘mãozinha’ do governo – conseguem
fazer um trabalho digno e
sério. A Turma do Bem, que
agora completa sua primeira
década de vida, peitou muita
gente e muito preconceito pelo
caminho, desde a sua criação.
Quem sabe como esse povo
da TdB trabalha, e como vai
espalhando a sua expertise
pelo mundo, reconhece: ufa!,
como é bom saber que tem
gente que faz coisas nesse país
que nos enche de orgulho, e
nos faz acreditar que sem a
organização da sociedade civil
e a colaboração de voluntários
abnegados nada vai funcionar
direito por aqui. Porque infelizmente essa máquina estatal
monstruosa nunca vai dar
conta de salvar todos os filhos
dessa nossa Pátria-mãe gentil.
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Detalhes do bazar
realizado para arrecadar
fundos para a TdB
em 2009. Entre os
produtos, peças com
ilustrações exclusivas
de Glauco Diógenes

Luciano
Huck
Apresentador e
empreendedor social

Lygia Fontanella e
Francesca Bonatti
organizaram o evento
Brazilian Summer em
Londres, para captação
de recursos

Apesar da frustração com a morosidade dos processos políticos, as
boas notícias e acontecimentos não param: com a meta de capacitar
ainda melhor os dentistas voluntários, é desenhado o primeiro curso
de gestão de clínicas odontológicas, em parceria com a Escola do Pensamento em Saúde, em São Paulo. Ao mesmo tempo, a TdB mostra
sua linha de produtos: canecas, ecobags, cadernos, objetos para consultório, tudo com a marca da organização e ilustrações exclusivas.
O lançamento acontece em um bazar na Escola do Pensamento em
Saúde, em setembro, ao som dos DJs Vitor Lima e Tamara Bertoldo.

Brazilian Summer: Samba, Sun
& Smiles foi o evento de captação
organizado em Londres
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Outra coisa boa? O Brazilian
Summer: Samba, Sun & Smiles,
evento de captação organizado pelas brasileiras Lygia Fontanella e
Francesca Bonatti, que decidiram
ajudar a TdB diretamente de Londres, onde moravam. Uma grande
festa, com sotaque brasileiro, samba e caipirinha. No mesmo ano, o
apresentador Luciano Huck conhece o trabalho da TdB e começa a divulgá-lo no Caldeirão, seu
programa na Rede Globo. A parceria deu tão certo que continua até
hoje: Luciano virou um dos parceiros mais queridos e atuantes.

Eu trabalho com terceiro
setor e me dedico a ele há
sete anos. Sem a menor dúvida, essa é uma das coisas que
mais me dá prazer na vida:
conseguir fechar os círculos
virtuosos, tão difíceis, do terceiro setor. Eles são possíveis.
Sinto isso no Instituto Criar e
sinto isso no projeto Dentista
do Bem. Acho que a Turma
do Bem foi uma das coisas
mais prazerosas do meu ano
de 2009. E poder cruzar as
nossas histórias, trabalhadores
brasileiros e empreendedores
sociais, cruzar as histórias que
vocês garimpam e transformam, através do trabalho
de cada um dos voluntários,
com a historia do Caldeirão,
que tem por missão mostrar
e dar voz a pessoas normais
do Brasil inteiro, sejam elas
ricas, pobres, com dente,
sem dente, de qualquer cor,
de qualquer credo... Enfim,
eu tô muito feliz em poder
misturar tudo isso.
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Depois de Dente por Dente, Bocadamata e Festa do Biscoito, a TdB
chega a seu primeiro documentário em média-metragem: Boca a
Boca. Idealizado e produzido pela TdB em parceria com o diretor
Marcio Werneck e a roteirista Eliana Cesar – além de, mais uma vez,
toda uma rede de colaboradores voluntários –, o filme, com patrocínio da EDP, propõe uma discussão mais ampla e bem fundamentada
sobre a triste condição da saúde bucal dos brasileiros e como isso
interfere nas atividades e nos desejos mais básicos de quem convive
com o problema: comer, sorrir, beijar. Ser saudável e feliz.
Para o lançamento de Boca a Boca, a TdB fez uma grande mobilização com seus voluntários: em 26 de outubro de 2009, os coordenadores regionais – munidos de discursos de abertura e encerramento,
press releases e material de divulgação – lançaram simultaneamente
o filme em mais de 200 cidades do Brasil. Cinemas, câmaras municipais, faculdades e até praças públicas foram utilizados para a mega
estreia, em esquema de guerrilha. O filme também foi lançado na
América Latina e exibido em duas cidades norte-americanas: Nova
York e Los Angeles. Além disso, teve pré estreia no Cine Bombril em
São Paulo, dentro do projeto Folha Documenta, estreou no Auditório
do MAM (Museu de Arte Moderna), no Ibirapuera, e ainda entrou na
programação da Mostra de Cinema de São Paulo naquele ano. Um sucesso construído a muitas mãos, com a cara da Turma do Bem.
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Rianne
Vilela
Coordenadora do
projeto Dentista do Bem
Conheci o Fábio Bibancos no lançamento do livro BOCA em Vitória (ES).
Foi empatia logo de cara. Quando ele
voltou para lançar o projeto Dentista do
Bem, já me colocou como coordenadora
de Guarapari (cidade onde sou coordenadora até hoje). Para mim, o projeto está
muito ligado a criar a possibilidade para
um adolescente sorrir e não ser “negado”
pelo mercado de trabalho por causa dos
dentes. Eu AMO trabalhar com a TdB
porque tudo é feito com carinho, paixão,
energia e beleza... Quebra totalmente o
conceito de “trabalho voluntário”.
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Luiz Alberto
de Aguirre
Melhor Dentista
do Bem de 2009

Patrícia
Casé
Empresária

Minha história na TdB começou por volta de seis ou sete
anos atrás. Entrei motivado por
um colega, que trabalhava em
meu consultório e era Dentista
do Bem. Comecei atendendo
um pequeno paciente que me fez
ficar cada dia mais apaixonado
pelo projeto. A turma com a qual
convivo, a tal Turma do Bem,
ensinou-me muitas coisas e detalhes que nao conseguia enxergar.
Abriu meus olhos! Parabéns
por esses dez anos de trabalho,
perseverança, dedicação, responsabilidade e luta! Agradeço por
fazer parte desses 10 anos!!!

Ele procurava obstinadamente quem
quisesse – e eu, como fazer o Bem de
alguma forma. Assim nos conhecemos:
Fabio, seu sonho e seu maravilhoso projeto,
a Turma do Bem. Pode-se viver uma vida
inteira sem ter o privilégio desses encontros
e fui escolhida. Me senti totalmente levada
e acreditei que apesar de extremamente
audacioso, daria certo. E deu. Fico feliz de
participar até hoje deste sonho! A Turma
do Bem me fez e me faz sorrir, me transformou por dentro e por fora.

A TdB me
ensinou muitas
coisas e detalhes
que eu não
conseguia
enxergar. Abriu
meus olhos!
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Alguns dos principais
líderes sociais do país
se juntaram a crianças
e músicos para gravar
a música composta por
Guilherme Arantes para
o filme Boca a Boca

Vem ver o sol nascer
(Guilherme Arantes)
Um dos grandes momentos do documentário Boca a Boca é o
videoclipe final, em que importantes empreendedores sociais brasileiros se juntam para cantar “Vem ver o sol nascer”, música
composta por Guilherme Arantes especialmente para a Turma do
Bem. Reunidos no estúdio Na Cena, em São Paulo, um time poderoso cantou e se emocionou: Dorina Nowill, da Fundação Dorina;
André Albuquerque, do Grupo Terra Nova; Berenice Kikuchi, da
Associação Anemia Falciforme; Dagmar Garroux, a Tia Dag, da
Casa do Zezinho; Eliana Nascimento, da Papel de Gente; Lara Dee,
do Instituto Beleza e Cidadania; Leila Novak, da Papel Solidário;
Luciana Quintão, do Banco de Alimentos; Raquel Barros, da Lua
Nova; Renilce Cavalcanti, do Santuário do Melhor Amigo; Regina
Moraes Waib, do Projeto Velho Amigo; Sergio Petrilli, do GRAACC
e Vera Cordeiro, do Saúde Criança. Todos regidos pelo próprio Guilherme Arantes (que além de fazer música também mantém uma
organização social, o Instituto Planeta Água). Além deles, o grupo
de percussão Zunidos do Monte Azul, o grupo vocal Perceptom e
meninos do coral do Projeto Guri também colaboraram com a gravação, em um dia inesquecível para a Turma do Bem e para todos
os que fizeram parte da ação, eternizada no filme.
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Guilherme
Arantes
Cantor, compositor e
empreendedor social
Eu sou fã da Turma do
Bem. Acho essa iniciativa
fantástica. Mostra para o
Brasil como é possível as pessoas construírem a própria
felicidade a partir do compartilhamento. É um orgulho muito grande pertencer
a essa família, a esse grupo.
Isso é uma das coisas mais
bem feitas do Brasil. A Turma do Bem está de parabéns
por esses dez anos, pelas
vitórias que já atingiu e pelas
perspectivas de futuro.

Vem Ver O Sol Nascer, vem ver...
Quem prestar mais atenção
vai ver que o mundo tem
muita gente para quem
a fé não é de esperar
que a sorte caia do céu
ou que o dragão saia do chão.
É só o prazer de fazer o bem
toda vez que o pão está na mesa.
É bom lembrar
que alimento mesmo vem de dentro do coração.
Que adianta tanta ilusão
tanto luxo do poder
sem ter o prazer de fazer o bem.
Podem dizer que é mesmo ingênuo
melhorar o mundo
que eu vou celebrar.
Que as nossas mãos geram milagres
dê o nome que quiser
que eu não pertenço a uma só tribo
e a livro sagrado nenhum.
Só estou aqui
e este é o meu tempo para viver.
Vem ver o sol nascer, vem ver o sol nascer.
107

Regina
Cosenza De
Castro
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem

A quarta edição do Sorriso do Bem é realizada no dia 5 de outubro, no Citibank Hall, em São Paulo. A premiação reúne 200 dentistas voluntários e, como já é tradição, vários artistas: Rodrigo
Lombardi, Marcelo Antony, Lu Grimaldi, Daniela Cicarelli, José
Rubens Chachá, Ary França... e ainda Paula Lima, Wilson Simoninha, Luciana Alves e Mariana Belém, junto com a mãe, Fafá de
Belém, interpretando sucessos de Guilherme Arantes ao longo da
noite. Guilherme, claro, também subiu ao palco para cantar “Eu
vou fazer”, que compôs especialmente para a TdB.
Nesta edição, o prêmio de Melhor Dentista do Mundo vai para
Fernando Santos, coordenador regional de Guarulhos (SP) – um
líder que se engajou tanto na causa que acabou largando o consultório para virar funcionário da organização. Hoje, ele gerencia o
projeto Dentista do Bem no Brasil e traz colaborações ainda mais
valiosas do que as que fazia na linha de frente, atendendo crianças
e adolescentes do projeto.
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Fábrica de Sorrisos foi
o tema da cenografia
do Sorriso do Bem
2009, que aconteceu
no Citibank Hall
e reuniu artistas
interpretando músicas
de Guilherme Arantes,
autor do "hino" da TdB
naquele ano: a canção
Vem ver o sol nascer

Conheci a Turma do Bem em
2007 em um Congresso. Participar
deste projeto me faz muito bem. Pelo
prazer de estar fazendo o bem aos
outros e a oportunidade de conhecer
as pessoas da cidade. O projeto foi
uma maneira de me aproximar dos
colegas dentistas e fazer boas amizades. Com ele, fui vista com bons olhos
pela população e pelos governantes.
“Sei que o meu trabalho é uma gota
no oceano, mas sem ele o oceano seria ainda menor”. A frase é de Madre
tereza de Calcutá. E eu acredito.

O projeto me
faz bem. Pelo
prazer de
fazer bem aos
outros e a
oportunidade
de conhecer
pessoas
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Fernando Santos, Melhor
Dentista do Mundo em
2009, deixou o consutório
para coordenar o projeto
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Fernando
Santos
Ex-coordenador do projeto Dentista
do Bem, é do staff da TdB
Era início de 2008 e tudo começou com
um email. Eu ainda não tinha atendido
nenhum paciente, mesmo com mais de um
ano de cadastro. A resposta à minha reclamação foi rápida: fui convidado para um
café da manhã na Escola do Pensamento
em Saúde. Com todos os convidados sentados na sala de aula, iniciou-se uma pequena
apresentação da Turma do Bem. Ao fim,
a Dra. Daiz, ganhadora do ano de 2007,
começou a conversar comigo:
- Eu acho que você tem perfil
para ser coordenador.
Coordenador? O que é isso? Eu não
tinha a menor ideia. Minha resposta, em
meio a uma risada nervosa foi:
- Eu não sei, não!
Esse foi o maior estímulo. E não
veio de uma pessoa qualquer... veio da
Ganhadora do Prêmio de 2007 – e que
até aquele momento eu só tinha visto no
Palco do Teatro Raul Cortez.
Depois da conversa, percebi que o
problema era a falta de coordenador em
minha cidade. Para ver o negócio funcionar, sai de lá como coordenador.
A paixão pelo Projeto Dentista do Bem
se tornou cada vez maior e quando virou
amor, eu já tinha o apoio de minha mãe,
“Dinossauro da Educação em Guarulhos”, que indicava escolas e acompanha112

va nas triagens; de dona Sônia, minha
secretária, que dava um jeitinho na
minha agenda desmarcando os pacientes;
e de muitos novos amigos dentistas e não
dentistas, que abriram muitas portas para
a divulgação do projeto na cidade.
Veio a minha primeira capacitação. Foi
incrível. Estava ali, representando o meu
município, a foto oficial, a faixa, os novos
amigos que fiz... Não tenho palavras!
Na segunda capacitação, eu recebi um
vídeo, enviado pelos familiares dos finalistas. Eu estava no meio... nem preciso
falar o quanto chorei. Mas as emoções
não pararam ali não. No último dia eu
ainda iria chorar muito mais. Toda a
TdB reunida no palco, anuncia o premiado: Fernando, de Guarulhos!
Eu não tenho como escrever nada
sobre esse momento, pois as lágrimas
não permitem, até hoje. Meu pai devia
estar orgulhoso! Minha mãe, chorando. E
todos que conhecem a minha dedicação
aplaudiram a felicidade que vivi naquela
noite. Mas o trabalho não podia parar,
era preciso ajudar mais e mais jovens,
pois o problema não havia acabado. E a
responsabilidade agora era muito maior.
Por isso, quando surgiu a oportunidade
de poder fazer mais, eu não tive dúvida
(e fiz a escolha certa): hoje faço parte
da equipe TdB, posso estar próximo de
meus verdadeiros amigos e tenho a certeza de que posso ajudar muitos jovens.
E as lágrimas ainda rolam em meu rosto.

Os premiados do
Sorriso do Bem 2009
Melhor Dentista do Mundo:
Fernando Santos
(Guarulhos – SP)

Melhor Dentista do Bem
Luiz Alberto de Aguirre
(Campinas – SP)

Melhores Coordenadores Regionais
Fernando Augusto Aparecido
(Guarullhos – SP)

Saulo Nixon (São Gonçalo – RJ)
Regina Cosenza (Barão de Cocas – MG)
Rianne Vilela (Guarapari – ES)
Helen de Jesus Daniel (Teresina – PI)
Melhores Dentistas do Bem
Adriana Papel Dib
(São Luís de Montes Belos – GO)
Marcos Jordão (SP)

Douglas Bellomo

Instituições
Professor Francisco Dias Paschoal
Fundhas
Oela
E.E.Professor Odom Cavalcanti
E.E. Celeste Palandi de Melo
Parceiros
Glauco Diógenes
Morelli
Linha Pura
NaCena Studios
Miss Lily
Empresas
Kavo
T4F
Casé Assessoria
Souza Aranha
Zancaner Advogados

(Uberlândia – MG)

Silvana Puglisi (SP)
Luiz Alberto de Aguirre
(Campinas – SP)

Imprensa
Luciano Huck

(Caldeirão do Huck/TV Globo)

Gilberto Dimenstein
Voluntários Não Dentistas
Regina Ricca
Geísa Bizzo
Fábio Feldmann
Elza Gragnano
Guilherme Arantes

(Folha de S.Paulo)

Micheline Alves

(Folha de S.Paulo/ Trip Editora)
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BALANÇO FINAL:
2009 EM NÚMEROS

250
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2010
“A consciência é o
inimigo da sanidade
mental, pois, uma
vez que você ouve os
gritos, nunca pára.”
Emilie Autumn
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Adriana Vieira
Barbosa
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem

Imagens da destruição
de São Luiz do
Paraitinga, cidade
paulista onde vivem
quatro Dentistas do
Bem e que foi arrasada
pelas enchentes

2010 começa triste para todo o Brasil, que assiste a mais uma
tragédia provocada pelas chuvas. A cidade histórica de São Luiz
do Paraitinga, em São Paulo, está entre as mais destruídas, com
grande parte da população ficando sem suas casas e pertences.
Entre os atingidos, quatro Dentistas do Bem, que perdem seus
consultórios. É assim, no meio de escombros, que a TdB faz uma
de suas principais ações do ano.
Com a ajuda de voluntários e o apoio da Construtora Zabo, uma
nova clínica para os Dentistas do Bem da cidade é construída em
um terreno cedido pelo Rotary Club e inaugurada em agosto. Um
recomeço importante para os profissionais da cidade. Um motivo
de orgulho para a organização.
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Detalhes do projeto que
deu aos dentistas de
São Luiz do Paraitinga
um consultório
totalmente novo. O
projeto teve apoio da
Construtora Zabo

Eu tinha minha história com a TdB,
que era como a de muitos outros:
fazia meu trabalho pequenininho e
não tinha contato próximo com a
organização. Aí veio a enchente em
São Luiz do Paraitinga (SP) e todos
os consultórios da cidade foram
destruídos. Eu não morava lá e não
tinha ideia de como recomeçar.
Então liguei avisando que ia encerrar
o projeto na cidade. A resposta foi
imediata: pediram para não fazer
aquilo, que iam ajudar no que fosse
necessário. Expliquei que nenhum
dentista da cidade podia atender
simplesmente porque não havia onde
fazê-lo. Então, a TdB se comprometeu
em erguer um consultório para os
Dentistas do Bem da cidade.
Eu achava que ia ser um
consultório pequeno, mas estava
enganada: é o melhor da cidade.
Isso mudou muito minha relação
com a TdB. Eles seguraram as pontas
de todo mundo. CRO, APCD, ABO,
ninguém ajudou. Depois disso, fiquei
mais empolgada em trabalhar. Percebi
que eles não se preocupam só com
os meninos que são atendidos. Eles
se preocupam com o dentista. Isso
estimula. Faz ver as coisas de outra
forma, querer agir. Faz a roda girar.
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Evento no Museu da
Eletricidade, em Lisboa,
marcou a chegada da
TdB a Portugal

Em paralelo à reconstrução de
Paraitinga, a organização vive
alegrias. Mais uma parceria de sucesso com Trident no CIOSP: mil
novos jovens passam a ser atendidos pelos Dentistas do Bem. E
como a parceria com a Fundação
EDP, que possibilita a internacionalização definitiva: a TdB abre
um escritório em Lisboa e começa
a desenvolver o projeto Dentista
do Bem em solo português.
A apresentação da novidade, no
Museu da Eletricidade, em Lisboa,
conta com a presença de dentistas, formadores de opinião e artistas. Para dar início aos trabalhos,
uma grande triagem é realizada.
Os primeiros portuguesas selecionados provam que as questões da
saúde bucal não têm fronteiras. E
que a solidariedade também não.
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Guilherme
Collares Pereira
Diretor de Inovação Social
da Fundação EDP

Sérgio
Figueiredo
Administrador Delegado da
Fundação EDP

Quando Dr. Sérgio Figueiredo me informou que queria
analisar a viabilidade de introduzir em Portugal o projeto
brasileiro Dentista do Bem,
fiquei curioso. Apesar de desconhecer o projeto, achei o nome
muito interessante. Até hoje
me lembro da primeira reunião
em Lisboa com as principais
organizações sociais na área da
saúde oral para apresentar o
projeto Dentista do Bem e estudar formas de colaboração. O
Dr. Fábio Bibancos apresentou
em detalhe o funcionamento
e os excelentes resultados já
alcançados no Brasil e em países
da América do Sul. Pouco tempo depois, uma equipe profissional se uniu para constituir uma
Associação sem fins lucrativos
para a sua gestão, e assim, dar
vida a um projeto que transforma mesmo a vida dos seus
beneficiários. Serei sempre um
Embaixador deste movimento
que se quer à escala global.

Há coisas que à partida parecem
pouco óbvias. Coisas aparentemente
tão simples, mas que podem mudar o
mundo. Pequenos passos que somados
a outros conduzem a humanidade ao
caminho do progresso. E esse caminho
espelha-se não num sorriso, mas em
mais de meio milhar de sorrisos com
os quais a Turma do Bem, através do
Projeto Dentista do Bem e da Fundação
EDP, já ajudou a iluminar Portugal.
Alícia, uma jovem de 14 anos, pode
ser o rosto desta história. Uma menina
que anos antes se achava tão feia que
nunca esboçava um sorriso. Tinha tanta
vergonha com cáries e hoje enfrenta o
espelho e o mundo de sorriso aberto. E
garante, com a obstinação que os adolescentes têm, que vai ser modelo.
O estado lastimável da boca de Alícia acabou por ser a sua salvação. Ela
reunia os requisitos para ser encaminhada para o tratamento.
E é aqui que voltamos ao princípio
de tudo, aquelas coisas pouco óbvias
que agravam a exclusão social. E o mau
estado dentário é uma delas. Fala-se
pouco deste aspecto, mas há poucos
preconceitos tão fatais para a inserção
no mercado de trabalho como uma
boca maltratada. Não se trata de uma
questão estética. É mais do que isso.

O projeto Dentista do Bem faz
hoje parte de uma enorme rede de
voluntariado presente em Portugal e
em nove países da América Latina,
que conta com o trabalho de 14 mil
dentistas e o benefício direto a 30 mil
jovens. E não nos podemos esquecer
que tudo começou com a Turma do
Bem, uma ONG que através de sorrisos devolve um futuro a estes jovens.

Murilo
Casagrande
Ativista e ex-funcionário
da TdB
Trabalhar com uma equipe
afinada e num ritmo desafiador,
super profissional e nada burocratizado, sempre foi uma das
coisas mais legais da TdB. Do dia
pra noite fui parar em Lisboa. E
olhando para trás, num piscar de
olhos me lembro da implantação
da Turma do Bem em Portugal.
Tenho uma eterna gratidão por
tudo isso com cada um e seria
injusto tentar listar todos os nomes. Pessoalmente eu sou muito
grato por tudo o que essa chance
me trouxe de experiência e boas
histórias. Sem dúvida, as grandes
amizades, que atravessam tempo
e distância, continuam sendo o
mais importante de tudo isso.
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Míriam
Elias
Dentista, voluntária da TdB
e ex-gestora da Escola do
Pensamento em Saúde

Muita gente ajudou
nesse período: Muriel e
Michele Matalon, Bete
Coelho, Lu Grimaldi
(que anos mais tarde,
se tornaria madrinha da
TdB), Naná Karabachian
, Ana Paula Arósio,
Leonor Correa, Gloria
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Iniciado em abril de 2010, com
patrocínio do banco de investimentos J.P. Morgan, o Projeto
Assistente do Bem ofereceu gratuitamente um curso de formação em Auxiliar de Saúde Bucal
(ASB) a 24 jovens beneficiários
do projeto Dentista do Bem: depois de ter a saúde e a autoestima resgatadas, os jovens selecionados ganharam formação
técnica e a chance de se inserirem no mercado de trabalho.
As aulas foram ministradas na
Escola do Pensamento em Saúde
e o curso abordou, além das disciplinas obrigatórias de formação,
reforço de português e matemática e passeios culturais que incluíram idas ao teatro e cinema. Terminadas as aulas, todos os alunos
alcançaram o objetivo: estavam
inseridos no mercado de trabalho.

Depois de todas as experiências vividas
ao longo do projeto Assistente do Bem,
relatar os fatos racionalmente é muito
difícil! Sem dúvida nenhuma,
as emoções se sobrepõem.
Acredita-se que a vida seja feita de
ciclos, e quando olho para a idéia é
exatamente o que vejo. O Projeto foi
criado a fim de oferecer formação
técnica em Auxiliar de Saúde Bucal a
beneficiários do Projeto Dentista do
Bem. Ou seja, para jovens de baixa
renda que apresentavam uma péssima
condição bucal. Esses jovens, que foram
atendidos pele rede de voluntários da
TdB, tiveram não só a saúde resgatada,
mas também a autoestima, que é
extremamente abalada, senão destruída.
Com belos sorrisos, estavam prontos para
se candidatarem a um emprego, sem
receio da aparência ser uma barreira.
Mas emprego em quê?
A Turma do Bem entra em ação: envia
correspondência aos beneficiários de
São Paulo. Os interessados inscrevem-se,
passam por uma seleção e,
ao final, 24 são selecionados.
As aulas começam... distribuição
de apostilas, material e um caderno,
para que eles façam um diário das
experiências vividas. Ao fim, descobri

que quem deveria ter
feito um diário era eu.
Recebemos garotos e garotas e
penetramos na dura realidade de onde
vinham. E logo de cara, percebemos
que só as informações técnicas não
fariam diferença. Então, começou um
trabalho de transformação, que eu
jamais poderia supor possível. Foram
ao teatro, tiveram festas, talentos
foram evidenciados, aprenderam
a se respeitar mutuamente, foram
mudando as posturas corporal, por
estarem mais confiantes, e social,
pela vivência experimentada. Foram
a muitos eventos, muitas aulas e veio
a formatura. Olhando as fotos, as
palavras são desnecessárias.
Talvez poucos deles permaneçam
Assistentes de Saúde Bucal, embora
muitos estejam trabalhando nessa
função. Mas, certamente, “MEUS
MENINOS”, ao menos, podem
sonhar com um futuro.
E é assim que entendo que um
importante ciclo se fechou. Tomara
muitos outros grandiosos aconteçam.
Ou melhor, tenho certeza que virão,
pois existe uma alma incansável
chamada Fábio Bibancos junto com
essa máquina realizadora
chamada Turma do Bem.
Tenho muito orgulho de ter feito
parte de tudo isso... Sempre
estará nas minhas melhores
memórias mais especiais.
Vida longa à Turma do Bem e a
todos que a fazem possível!
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Em 2010 nasce um novo projeto alinhado à proposta de influenciar práticas responsáveis
na classe odontológica: o Liga
do Dentista Limpo, parceira com
a Kavo, com o objetivo de orientar e conscientizar os dentistas
sobre a importância da Biossegurança, difundindo informação correta e atualizada.
Outro projeto voltado à classe
odontológica foi o Vez do Bem,
desenvolvido em parceria com a
ONG Vez da Voz. Nele, através
de um manual prático, são difundidas orientações para que
o dentista desenvolva uma atuação adequada no atendimento de
pessoas com deficiência.
O ano também foi marcado
pela chegada de mais uma empresa mantenedora: a mineradora Vale veio reforçar o projeto
Dentista do Bem – precisamente,
ampliando o projeto nas localidades onde a empresa atua, visando o desenvolvimento econômico, ambiental e social.
A parceria com a Trident também ganha novos desdobramentos: com o apoio da empresa,
o Dentista do Bem estoura na
América Latina. Depois de chegar às cidades colombianas de
Bogotá e Cali, onde o projeto foi
rapidamente acolhido, a Turma
do Bem em pouco tempo estaria
presente em nove países latinos:
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Manoel
Araújo
Auxiliar administrativo
da TdB
O meu primeiro contato
com a TdB aconteceu há uns
quatro anos. Por problema nos
dentes, eu ficava isolado de
todo mundo. Até que eu fui
selecionado numa triagem. O
tratamento durou dois anos
e por causa dele eu comecei
a mudar o meu destino, a
acreditar mais na vida (até então
eu era meio “deprê”).
Durante o tratamento, eu
fui convidado a fazer o curso
de ASB, Auxiliar de Saúde
Bucal. Foi incrível. Lá eu tive
aula de ética, tivemos curso de
português, cinema, teatro. Foi
uma experiência única. Nossa,
tudo mudou completamente!
Depois que eu me formei,
comecei a trabalhar na
Turma do Bem. E até hoje
cada vez que eu ligo para um
beneficiário, eu sempre tento
me colocar no lugar da pessoa:
sou eu ali, praticamente.

Muita gente ajudou
nesse período: Muriel e
Michele Matalon, Bete
Coelho, Lu Grimaldi
(que anos mais tarde,
se tornaria madrinha da

Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Venezuela.
Trident promoveu ainda a
campanha “Relaxa, vamos rir
mais”. Por meio dela, a TdB lançou um desafio aos seus coordenadores: promover um evento
em suas respectivas cidades em
que todos os convidados estivessem trajando camisetas da campanha. Foi um sucesso.
No final do ano, a equipe da organização visita a sede da Cadbury,
empresa que na época gerenciava
a marca Trident, em Nova York.

Renata
Cavalcanti
Biselli
Especialista em
filantropia
A Turma do Bem se destaca
na profissionalização de jovens
para o mercado de trabalho ao
desenvolver uma metodologia
de formação para a carreira
de Assistente de Saúde Bucal.
Ou seja, seleciona jovem
oriundo de seus programas,
interessado no tema e feliz com
a intervenção odontológica que
resgatou sua auto estima, para
que também seja bem sucedido
profissionalmente. É um gancho
inovador e transformador!
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Bruna
Ganzarolli
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem

Além da premiação e
dos shows, o Sorriso
do Bem de 2010
emocionou com os
assistentes do bem
e com o "flashmob"
que fez todo o mundo
dançar no HSBC Brasil

Cheio de surpresas, o Sorriso do Bem contou em 2010 com 250
coordenadores de Brasil, Portugal e os nove países da América Latina em que a TdB passou a atuar. O evento de capacitação aconteceu
no Hotel Grand Mercury Ibirapuera, em São Paulo. A formatura dos
alunos do Projeto Assistente do Bem teve cerimônia no Teatro Raul
Cortez, com um público de 350 pessoas. E a premiação, em sua quinta
edição, aconteceu no HSBC Brasil, em São Paulo.
Alice Braga, Rodrigo Lombardi, Glória Menezes, Tarcisio Filho, Sarah
Oliveira, Daniela Cicarelli, Lu Grimaldi, Eliana, Luisa Mel, Chiara Gadaleta e Dudu Bertholini foram alguns dos apresentadores da cerimônia,
que contou também com as cantoras Paula Lima, Simone Gutierrez e
Eugênia Melo e Castro e do comediante Otávio Mendes. Mika Lins e Cássio Brasil assinaram a direção do evento, que teve transmissão ao vivo
pela internet, com mais de 10 mil acessos.
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Depois que me cadastrei na Turma
do Bem, minha profissão começou a
fazer sentido: mudei minha maneira
de ver o mundo. Na verdade, acho
que comecei conhecer o mundo.
Com a TdB pude literalmente viajar,
fazer amigos, conhecer histórias incríveis e entender por que estou aqui.
Ajudar pessoas com meu próprio
trabalho é fantástico. Ter como valor
fazer pelo outro o que faríamos pelo
nosso filho é simplesmente tudo!
Tudo o que fiz nesses cinco anos
de TdB é muito pouco. Quero fazer
cada vez mais e mais... Obrigada
TdB, por existir.

A grande premiada da noite? Carmen Falcon, do Rio de
Janeiro, Melhor Dentista do
Mundo de 2010. Entre as suas
ações estão a criação de um mecanismo de trabalho em rede
na capital fluminense e a parceria com a Secretaria de Educação, que permitiu a entrada
dos Dentistas do Bem nas escolas cariocas.
Para fechar 2010, as cinco melhores coordenadoras regionais
participaram do Programa do Jô.

Um destaque de 2010 foi
a ação do tipo flashmob:
uma coreografia de Carol
Macário para a música
“Ain’t no mountain high
enough”, de Marvin Gaye,
foi sendo reproduzida por
voluntários, beneficiários
e familiares durante todo
o ano, gerando vídeos
com grande audiência na
Internet. No Sorriso do
Bem, a ação colocou todo
mundo para dançar.
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Carmen
Falcon
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem

Embaixadores TdB
Em 2010 é criado o título de
Embaixador da TdB. O objetivo
é valorizar os coordenadores
que mais se dedicam ao projeto
Dentista do Bem. Um embaixador é um funcionário diplomático do mais alto nível. Em
organizações sociais, o título é
utilizado por aqueles que promovem e divulgam as causas.
Para a Turma do Bem, os Embaixadores são os coordenadores que trouxeram os melhores
resultados quantitativos e qualitativos do ano, de acordo com
as diretrizes da organização. E
são escolhidos para defender
a sua missão, representando os milhares de dentistas e
beneficiários. É a valorização
dos resultados que a TdB quer
maximizar naquele ano.
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Em julho 2006 tomei conhecimento do projeto por meio de
uma matéria que dizia: “Doe
um horário na sua agenda”.
Pensei: sempre quis fazer algum
tipo de trabalho voluntário para
ajudar pessoas que realmente
precisam e, dessa forma, poderia atender no meu próprio
consultório! Bem mais fácil!
Há seis anos vivo a loucura
do trabalho voluntário, envolvida em triagens, stands, eventos,
capacitações, parcerias, etc.
Quase um vício. Desde que
encontrei esta turma, ela passou
a fazer parte da minha vida.
Dez anos depois somos respeitados como uma organização séria, que faz a diferença!
Fazer parte desta história de
resgate de tantos jovens me
traz imenso prazer. Sensação
de realização mesmo. Olhar
para esses meninos e perceber
que nosso trabalho ajudou a
eles de alguma forma é o melhor prêmio do mundo!
Desse jeito podemos realmente mudar o olhar da sociedade
sobre a questão da saúde bucal
no Brasil. EU ACREDITO.

Anna Cristina
Tenan
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem

Nícia de Mattos
Paranhos Arruda
Coodenadora do projeto
Dentista do Bem

Em 2009 me tornei Dentista do Bem
e vi aí uma maneira de formalizar um
trabalho que já fazia desde formada:
atender gratuitamente crianças que
necessitavam de cuidados. Mas ser
Dentista do Bem vai muito além. Na
verdade, ao sairmos das quatro paredes
dos nossos consultórios, deparamos
com uma realidade muitas vezes dura
e cruel. Às vezes também encontramos
pessoas idealistas e altruístas como nós
e isso nos da um gás e a certeza que
estamos no caminho certo.
Nossa maior recompensa está nos
sorrisos devolvidos, nas autoestimas
recuperadas. Com esse projeto estamos
sempre nos tornando pessoas melhores,
perseverantes e esperançosas porque
nossos sonhos de uma sociedade melhor e mais justa não se esgotam.
Somos dentistas do bem, somos pessoas de bem com a vida!

Sempre soube que, para mim, era
imperativo fazer alguma coisa para
alguém. Sempre foi assim. Agora me
encontro num maravilhoso momento
de plena realização. Achei o caminho certo (fazer o bem, justamente
com aquilo que sei fazer melhor).
O voluntariado transforma a vida
das pessoas, muda conceitos. Ele nos
resgata, nos dá importância, nos dá
credibilidade, nos impulsiona.
Agora, minha mais recente descoberta foi a mudança na minha família. 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? Me permitam
“colar” aqui um trecho de uma correspondência recebida em Portugal,
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?

Com esse
projeto estamos
sempre nos
tornando pessoas
melhores
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Para se chegar aos premiados do Sorriso do Bem 2010,
a equipe da TdB passou por
uma maratona. Para ser o
mais justo possível, os resultados de todos os concorrentes
foram analisados e discutidos
à exaustão por quatro dias. Os
vencedores só saíram quando
se chegou à unanimidade.
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Os premiados do
Sorriso do Bem 2010
Melhores Coordenadores Regionais
Nícia de Mattos Arruda
(Igaraçú do Tietê/SP)

Maria de Fátima Menezes (Niterói/RJ)
Bruna Ganzarolli Costa (Pedreira/SP)
Anna Cristina Tenan (Teresópolis/RJ)
Carmen palaon (Rio de Janeiro/RJ)
Melhores Coordenadores
Internacionais
Virgínia Milagre, de Lisboa (Portugal)
Elizabeth Téllez Gomes,
de Bogotá (Colômbia)
Melhores Dentistas do Bem
Fernanda Silva (São Paulo/SP)
Silvana Puglisi Spadaro (São Paulo/SP)
Marcos Jordão Napoli (São Paulo/SP)
Wladimir Kioshi de Oliveira
(São Bernardo do Campo/SP)

Thales Henrique Rodrigues
(Porteirinha/MG)

Voluntários Não Dentistas
Ana Cris Montejane Motta (psicóloga)
Marcelo Darghan (artista plástico)
Luca-Matteo Lastrucci (fotógrafo)
Cristiana e Frederico Almeida
(médicos)

Gilson Ferreira e Natalia Horton
(produtores da Cacá Ribeiro Eventos)

Maria João Duarte

(Fundação EDP, de Portugal)
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Instituições
Escola Estadual Professor Odon
Cavalcanti (São Paulo/SP)
C.A.M.P (Teresópolis/RJ)
PIVI (São Paulo/SP)
Cidade dos Meninos (Campinas/SP)
Associação Saúde Criança
(Rio de Janeiro/RJ)

Parceiros
Multicar
Becco 388
Unicastelo
Grupo Velasco
Linha Pura
Empresas
Cavalera
Alexandria
Universidade São Marcos
Zabo
CPTM
Imprensa
Astrid Fontenelle (GNT)
Carla Lopes (GloboNews)
Nísia Teles (Blog Markentista)
Flavia Manfrin (Jornal 360º)
Cássio Aoqui (Folha de S.Paulo)
Patrícia Trudes da Veiga
(Folha de S.Paulo)

Fátima
Araujo
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem
Tantos sorrisos devastados, tapados,
envergonhados, tímidos e tanta dor
transformados em sorrisos e abraços
carinhosos e futuros promissores. É
muito bom fazer parte dessa galera
que faz isso acontecer. É contagiante,
dá sentido à vida! Sem esperar recompensas, além dos abraços, acabei
tomando vinho no Porto! Parabéns
TdB pelos dez anos bem vividos e
pela luta por um mundo mais justo e
um pouquinho melhor.
Flávia
Manfrin
Diretoraeditora 360
Para quem escolheu focar um periódico apenas em boas notícias, conhecer a
Turma do Bem foi uma excelente oportunidade. Pudemos mostrar para quem
mora nas pequenas cidades do interior
um modelo simples e eficiente de cidadania, de partilha, de atitude responsável e
generosa em relação a quem precisa, exatamente o que buscamos para ensinar as
pessoas a viverem melhor. Para completar,
fomos agraciados com um reconhecimento que, para o Caderno 360, sempre será
um grande prêmio: o Troféu Imprensa do
Bem. Tudo isso nos tornou fãs e parceiros
incondicionais da Tdb!

ELIZABETH
TÉLLES
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem de
Bogotá, Colômbia
Muitas pessoas já ne perguntaram por que estudei Odontologia.
As respostas eram sempre “por
vocação”, “pelo prazer da profissão”, “por que eu gosto de ajudar
o próximo e as carreiras de saúde
são ideais para realizá-lo”. Mas
a principal razão é por que EU
AMO OS SORRISOS!
Deus pôs a TdB na minha vida
no momento perfeito! Muitas vezes me sentia vazia porque minha
profissão estava se tornando apenas um trabalho. Desde que entrei
na TdB, sinto que o que faço vale
a pena; que existem milhões de
dentistas que pensam e sentem
como eu. Eles já não são meus “rivais”, que buscam status ou fama.
Agora, eles se transformaram em
companheiros de luta, amigos e
colaboradores. Em seres humanos que também acreditam que a
odontologia é muito mais, e que
podemos mudar a vida dos demais
com aquilo que sabemos fazer.
Desde que entrei na TdB, recebi
muito mais do que dei. E ainda
que tenha entrado porque queria
mudar a vida de crianças, a vida
que mais mudou foi a minha.
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2011
“Parece-me que há
uma linha tênue entre
loucura e dedicação...
Eu chamo essa linha
de comprometimento.”
Jeremy Aldana
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Luiz
Scott
Coordenador do projeto Dentista
do Bem e tutor do projeto
Assistente do Bem

Com a ajuda de
coordenadores
regionais (e da
Internet), o projeto
Assistente do Bem à
Distância formou quase
300 jovens país afora

Uma das experiências mais emocionantes de 2010 – a formação
dos 24 assistentes do bem – ganhou corpo em 2011: com patrocínio
do banco J.P. Morgan, a Turma do Bem lança o projeto Assistente
do Bem à Distância, que levou o curso de Auxiliar de Saúde Bucal
para o formato semi-presencial. O resultado: 291 jovens beneficiários do Dentista do Bem de 17 estados brasileiros (Alagoas, Amapá,
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo).
Para colocar a operação de pé, entrou em cena uma equipe de tecnologia – que levou as aulas para a Internet – e, não menos importantes, 94 coordenadores regionais que ministraram voluntariamente aulas teóricas e práticas nos próprios consultórios. Com
esse projeto, fecha-se um ciclo de desenvolvimento e inserção social
que começa com a boca e termina com o jovem pronto para o mercado de trabalho.
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Ser um dentista voluntário, um
dos coordenadores de São Paulo e
um dos embaixadores da TdB tem
sido um exercício de cidadania
constante e renovador. Ao alinhar-me com as missões e propostas da
Turma do Bem e com o projeto
Dentista do Bem me transformei
de mero “espectador” das dificuldades, faltas de oportunidades e
desigualdades em um agente atento às possibilidades de promover
mudanças. Criamos oportunidades
e promovemos a recuperação da
autoestima para um segmento da
população que terá tempo, com
seu desenvolvimento, de se tornarem cidadãos melhores e mais
solidários. Valeu, TdB !

De mero
espectador, me
transformei em
um agente atento
às possibilidades
de promover
mudanças

Roberta
Suely
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem
Sou filha de professora e desde
pequena já me peguei em situações
onde eu fingia estar dando aulas.
E aí fiquei sabendo que a TdB ia
abrir um curso de Auxiliar de Saúde Bucal à distância. Não pensei
duas vezes, topei na hora!
Começamos o curso com quatro garotos, uma vez por semana,
durante quatro horas. Foi incrível!
Os meses foram passando e foi
crescendo cada vez mais o vínculo
entre nós! São pessoinhas que tiveram uma oportunidade de conhecer a vida por um outro ângulo,
por uma outra realidade, com a
chance de escolher um caminho a
ser seguido na vida profissional.
Quando o curso acabou, existia em mim dois sentimentos: o
do dever cumprido e o vazio por
não mais vê-los.
Hoje tenho um deles comigo,
no meu consultório. Leandro tem
sonhos, ambições, prazer e uma
cumplicidade imensa comigo e
com a Turma do Bem. Por isso
falo que, mesmo ensinando, aprendemos a cada aula, a cada dia. Foi
sensacional. Valeu tudo!
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Acima, detalhe da festa
A Virada, no Rio, que
teve Luciano Szafir
entre os DJs. À dir.,
a palestra de Fabio
Bibancos no evento
TEDx Vila Madá

No 19º CIOSP, novamente com o apoio de Trident, foram abertas
1455 novas vagas no Dentista do Bem. A grande novidade foi a série
de fóruns de discussão com temáticas do universo da odontologia.
Cerca de 2.400 visitantes passaram pelo estande todos os dias. Ainda em parceria com Trident, a TdB promoveu no Rio de Janeiro a
festa “A Virada”, no Bar da Rampa. A música ficou por conta dos Djs
convidados, que deram brilho especial à festa. A lista: Marcelo Pio,
Renato Bavier, Luciano Szafir, Simone Spoladore, Marcos Pitombo,
Danton Mello, Lucci Ferreira, Aline Fanju, Guilherme Prates, Katiuscia Canoro, Bruno Gisson e Adriano Petermann.
O ano de 2011 marcou também o início da parceria entre a TdB
e o portal Folha.com, do jornal Folha de S.Paulo: Fábio Bibancos
passou a assinar um blog no site discutindo temas de relevância à
TdB. A organização também marcou presença no TEDxVilaMadá,
evento realizado em São Paulo e que discutiu o tema “Saúde: um
direito de todos”. As palestras aconteceram no formato que tornou
famoso o TED – uma organização sem fins lucrativos que promove
conferências divulgando “ideias que mereçam ser espalhadas”: rápidas (mas nunca superficiais), divertidas, tocantes.
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Cassio
Aoqui
Jornalista e fundador da
ponteAponte

Patrícia
Cruz
Jornalista e
voluntária da TdB

Minha história com a TdB começou em 2006, quando Fábio Bibancos venceu o Prêmio Empreendedor
Social, da Folha e da Fundação
Schwab. Desde então, muitos foram
nossos encontros, sempre em busca de algo em comum: um Brasil
(e, por que não?, um mundo) cada
vez mais do Bem. Juntos, criamos o
blog “Abra a Boca”, na Folha.com e
lançamos a Rede Folha de Empreendedores Socioambientais. Ajudei a
fazer a ponte entre a TdB e o Luciano Huck, do Instituto Criar. Ganhei
o prêmio de Jornalista do Bem e
a cada ano emociono-me com o
encontro dos voluntários. Nesses
seis anos de história, uma me marca
em especial: em 2011, nasceu minha
empresa, a ponteAponte, uma agência de soluções nas áreas social e ambiental. E, para ela acontecer, a TdB
foi essencial. Fábio e toda a equipe
nos ajudaram com insights de quem
está na lida do que há de melhor em
empreendedorismo social.
Aprendi com a TdB que o importante é olhar para a frente. Que
venham os próximos dez anos. De
muitos novos encontros, projetos,
sonhos e realizações.
Parabéns, Turma do Bem!!!
Parabéns, amigos!!!

Certo dia, cheguei no escritório
da Globo bem cedo para responder
aos emails e, no meio de muitos, vi o
de uma velha amiga pedindo ajuda
na divulgação de um evento para o
qual ela fazia assessoria de imprensa.
“Megatriagem no Museu da Electricidade” era o assunto. Confesso que
a primeira reação foi simplesmente
“deletar”, mas não dá para fechar os
olhos aos amigos e então, tirei cinco
minutos para ler com os olhos de
quem quer ler. Este episódio mudaria
a minha percepção da realidade. A
partir do momento em que decidi
sair da bolha do egoísmo do “não
vou nem dar-me ao trabalho de ler
esse e-mail, deve ser mais uma coisa
chata!”, conheci um dos projetos
mais interessantes com que cruzei na
vida: a Turma do Bem.
Hoje, passados dois anos do dia
em que recebi aquele email, seria
incapaz de considerar a hipótese de
apagá-lo antes de ler. Hoje a TdB é
mais do que uma ONG, é mais do
que o Fábio Bibancos, são milhares
de pessoas, algumas centenas que
conheço pelo nome e algumas dezenas que trago guardadas no peito
porque as conheci de perto e assisti
ao entusiasmo com que
desenvolvem seu trabalho.
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Enquanto isso, em Portugal, a
TdB só ganha força. A Fundação
Calouste Gulbenkian, que apoia
projetos de Arte, Beneficência, Ciência e Educação no mundo inteiro, passa a fazer parte do time de
mantenedores e apoiadores da TdB
portuguesa. Outro destaque: o Prêmio Saúde Oral, promovido pela
revista Saúde Oral para premiar as
melhores práticas da Odontologia
naquele país. A TdB vence na categoria Solidariedade Social.
Com o apoio da Fundação EDP,
duas ações importantíssimas
se desenvolvem no mesmo ano:
uma é a ida das cinco melhores
coordenadoras de 2010 a Lisboa,
onde grupo trabalha, durante
dez dias, na expansão do Dentista do Bem. A outra é a produção
do primeiro documentário da
TdB em Portugal, o Lá e Cá.
Com o objetivo de mostrar que
o problema da saúde bucal é universal, Lá e Cá relata a história
de Alícia, portuguesa de 12 anos
que sofria com problemas dentários gravíssimos e necessitava de
intervenção profunda e imediata.
Ela foi uma das crianças selecionadas na megatriagem feita em
Lisboa no começo do ano.
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Eng.ª Luísa
Valle
Directora Fundação
Calouste Gulbenkian
Os tempos que vivemos colocamnos desafios sociais particularmente
difíceis, que exigem novos tipos de
resposta e um papel cada vez mais
ativo e responsável por parte da
sociedade civil. Para nós, Fundação
Calouste Gulbenkian, o projeto
Dentista do Bem representa um
exemplo da força extraordinária que
pode ter o voluntariado organizado e
profissionalizado.
Além disso, a nossa experiência no
trabalho com crianças e jovens em
situação de risco mostra-nos todos os
dias que uma boca negligenciada é
causa de sofrimento e é um obstáculo
à sociabilização, ao sucesso escolar
ou mesmo ao acesso ao mercado de
trabalho, pelo que fez, desde logo, todo
o sentido que apoiássemos este projeto.

No Brasil o filme foi lançado
oficialmente na estação de metrô
Santa Cecília, em São Paulo. Em
Portugal, o lançamento aconteceu
na Casa da Música, na cidade do
Porto. E o que é melhor: Correndo
atrás de seu sonho, a protagonista
Alicia hoje faz parte do casting de
uma agência de modelos.

Alicia
Soares
Beneficiária do projeto
Dentista do Bem em Portugal
Obrigada pela vossa
ajuda, sem vocês ainda seria
um patinho feio. Uma luz
meteu vocês no meu caminho. Tudo em mim e a
minha autoestima mudou.
Fizeram-me ver que sou
linda por dentro e por fora.
Devemos lembrar que ajudaram muitas crianças a ver
que a vida não é só solidão,
tem que ser vivida. Parabéns
pelos dez anos. O meu sorriso para a Turma do Bem.

A portuguesa Alicia
Soares nas fotos
produzidas para seu
book de modelo e,
no detalhe, durante o
tratamento que mudou
sua vida

Em 2011 a TdB participa também do Continuity Forum, realizado em Miami, nos Estados Unidos. Promovido pela Americas Business Council Foundation, em parceria com a ABC, o evento reuniu
empreendedores sociais para o Prêmio Poder ABC Business Awards. Entre mais de 800 inscritos das três Américas, a TdB esteve
entre os 34 finalistas. Ainda nos EUA, Fábio Bibancos representa
a TdB no The New York Forum, evento promovido pelo jornal New
York Times em parceria com a Richard Attias & Associates, para
discutir o atual estágio da economia global, buscando alternativas
para o crescimento econômico sustentável.
E não dá para falar de 2011 sem falar do projeto Benfeitores:
para viabilizar o tratamento de mais mil jovens em 2012, a TdB
promoveu uma campanha de crowdfunding. Graças à ajuda de 780
Benfeitores, o objetivo foi alcançado em 75 dias.
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A evolução do logo
da Turma do Bem
Lá no início, ele representou a
turma (pequena) que se juntou
e começou a atender jovens em
seus consultórios. Quando o
projeto se expandiu para outros
estados brasileiros, um novo
logo foi criado, mostrando a
nacionalização da ONG. Mais
tarde, a rede se expandiu e os
números cresceram, exigindo
uma nova representação visual.
Esta mostra como a rede forma
uma engrenagem. Finalmente,
em 2010, com a expansão internacional da TdB, chegamos ao
logo atual: nele são representados os fundadores, os voluntários e a difusão do método.
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Glauco
Diogenes
Designer, criador da atual
logomarca da TdB
Conheci o trabalho do Fábio Bibancos em 2009: fomos
apresentados pela queridíssima Patrícia Casé. Desde o
primeiro momento, fiquei fascinado. Ele é dessas pessoas
magnéticas, pulsando energia
a todo segundo, e não teve
como não me envolver com a
beleza que é o projeto. Quando você conhece profundamente e vê cada mecanismo,
cada gota de suor e luta que
são necessários para mover
essa incrível engrenagem, fica
impossível não querer fazer
parte; é quase uma religião
– do bem! Felizmente tive a
sorte de poder desenvolver
a marca que hoje simboliza
essa batalha diária em busca
da dignidade e da inclusão.

A obra criada pelo
artista plástico Vik
Muniz com uma
tonelada de escovas de
dentes usadas e tubos
de pasta recolhidos
pela Turma do Bem

400 coordenadores voluntários de todo o Brasil, América Latina e
Portugal ficaram de 7 a 10 de outubro em Embu das Artes, São Paulo, hospedados no Hotel Almenat: era a 6ª. Edição do Sorriso do Bem.
Quatro dias de palestras, cursos, debates e confraternizações.
Como em 2010, os coordenadores que mais se destacaram em
2011 foram nomeados Embaixadores TdB, em um jantar de gala
que contou com a presença de Pamela Hartingan.
Entre as surpresas daquela semana está o desenvolvimento de
uma obra de arte concebida pelo artista plástico Vik Muniz com
uma tonelada de escovas de dentes usados e tubos de pasta vazios.
A ideia foi discutir o impacto que esses produtos, na forma descartável que têm hoje, geram ao meio ambiente.
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A sexta premiação do Sorriso do
Bem aconteceu no Teatro Bradesco e foi marcada por um belíssimo espetáculo circense produzido
pela trupe do circo Tholl, de Pelotas/RS. Entre um número e outro,
um elenco formado por Cássio
Scapin, Edgard Picolli, Gabriela
Duarte, Gorete Milagres, Jacqueline Dalabona, Leonardo Miggiorim, Lu Grimaldi, Maria Paula,
Mariana Weickert, Mel Lisboa,
Olga Bongiovanni e Tarcísio Filho
entregou os prêmios aos grandes
vencedores da noite. Os números
musicais ficaram por conta da
maravilhosa Luciana Alves e do
grande violonista Chico Pinheiro,
além da participação de Preta Gil.
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Com espetáculo da
trupe do circo Tholl, de
Pelotas (RS) e shows
como o de Luciana
Alves e Chico Pinheiro, a
sexta edição do Sorriso
do Bem sagrou Luciana
Bason como Melhor
Dentista do Mundo

O evento, transmitido ao vivo
pelo site da TdB, foi acompanhado por mais de 78 mil pessoas espalhadas pelo mundo. Um recorde! A grande premiada da noite
foi Luciana Bason, de Pindamonhangaba/SP. A Melhor Dentista
do Mundo de 2011 foi escolhida
graças ao grande impacto social
de seu trabalho.
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Os premiados do
Sorriso do Bem 2011

Embaixadores
Adriana Papel Dib

Pindamonhangaba/SP

Adriana Vieira Barbosa

Luiz Gustavo F. Lima Oliveira

Alessandra Iris Palaci

Luiz Scott

Ana Beatriz Piazza

Mª Madalena de Oliveira Silva

Angela Maria Bortolucci

Marcos Jordão Nápoli

Angemerli Teodoro

Maria Claudia Vianna da Silva

Anna Cristina Tenan

Maria de Fátima Menezes

São Luiz do Paraitinga/SP

Melhor Dentista do Mundo
Luciana Bason Marques
(Pindamonhangaba – SP)

Melhores Coorden adores Regionais
Luiz Scott
(São Paulo – SP)

Fátima Pereira Porto
(Belo Horizonte – MG)

Jakeline Dantas Tavares
(Pelotas – RS)

Luciana Bason Marques
(Pindamonhangaba – SP)

Prêmio Honorário
Carolina Mazzoti
Voluntários Não Dentistas
Amanda Magalhães
André Mertes
Lú Grimaldi
Luana Moreira
Patrícia Cruz
Mídia do Bem
Dra. Andréa Maria Borges
(Caraguatatuba, SP)

Nícia de Mattos Paranhos Arruda
(Igaraçú do Tietê – SP)

Melhor Coordenador Internacional
Elizabeth Téllez Gomez
(Bogotá – Colômbia)

Melhores Dentistas do Bem
Marcos Jordão Napoli
(São Paulo – SP)

Barbosa de Azevedo
(Rio de Janeiro – RJ)

Andréa Dias da Silva Imperador
(Natal)

Camila Gomes Caseiro
(Barueri – SP)

Luciana Bason Marques
(Pindamonhangaba – SP)

Empresas
Altera
For One
Gisele Porcelanas
Velasco

Vassouras/RJ
São Paulo/SP
Jaú/SP

Ourinhos /SP

Teresópolis/RJ

Aracélie Meyerhoffer

(Portugal)

Teresina/PI

S. Paulo/SP

Nova Olímpia/MT
São Paulo/SP

Blumenau/SC
Niterói/RJ

Marlei Leite

Campos dos Goytacazes/RJ

Nova Iguaçu/RJ

Bruna Ganzarolli

Nícia Mattos Arruda

Pedreira/SP

Igaraçu do Tietê /SP

Carla Roberta Fey

Osvaldo Magro Filho

Carlos Sergio de Souza Araujo

Paloma de Andrade Martins

Carmen Falcon

Rafaela Nazaré

Daiz Nunes

Renata Cancian

Daniel Salles

Renata Catapani

Daniela Vaccari Guio

Rianne Vilela

Elizandra Paccola

Roberta Suely Siqueira da Silva

Ernani Virgílio Fernandes

Rodrigo Giovani Camargo

Florianópolis/SC

Duque de Caxias/RJ
Rio de Janeiro /RJ
Macapá/AP

Imprensa
Jornal ET 205
Jornal Imprensa Livre
Jornalismo Regional
da Rede Globo de Televisão
SIC Notícias

Luciana Bason

S. Luis dos Montes Belos/GO

Poços de Caldas/MG
Colatina/ES

Lençóis Paulista/SP
Franca/SP

Estevom Molica
Campo Grande/MS

Fabiana Tristão e Mello

Araçatuba/SP
Itaboraí/RJ
Denise/MT

Campinas/SP

Cravinhos/SP

Guarapari/ES

Mogi das Cruzes/SP
Rio das Pedras/SP

Rosana Bazzo

Rio de Janeiro/RJ

Sandra Bezerra

Cotia/SP

Olho d’Água das Flores/AL

Fátima Pereira Porto

Selma Reis

Belo Horizonte/MG

Hellen Mary Costa
Rio de Janeiro/RJ

Izilda Lotufo
Taubaté/SP

Jakeline Dantas
Pelotas/RS

Curitiba/PR

Tarcísio Fonseca
Braço do Norte/SC

Telma Konish
Araraquara/SP

Tiago Guimarães Araújo
Criciúma/SC

Lucia Regina Crema
Lins/SP
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JÚRI EXTERNO
Com o crescimento da
rede e o engajamento
cada vez maior dos dentistas voluntários, os
trabalhos ficaram maiores, melhores e mais
impactantes. Resultado:
mais dificuldade para
se chegar ao Melhor Dentista do Mundo.
Para ajudar na decisão, a TdB convidou representantes das mais diversas
camadas da Sociedade Civil. Desse
modo, a decisão seria validada por um
Júri Externo.
Participaram da votação: Roberto Kikawa
(projeto CIES), Tammy Allersdorfer (do
GRAACC), Yuri (do Banco Pactual), Ingrid (Consultora de moda), Frederico (do
Instituto Bacuri), as professoras Lucília
Siqueira (USP), Ana Paula Megiani (USP)
e Luciane Lucio Pereira (Pró-Reitora
Universidade Guarulhos), Claudia Liz (da
Miss Lily), Mariana Belém (cantora), as
jornalistas Patrícia Trudes, Regina Ricca,
Micheline Alves e Mona Dorf, Virginia
Resende (do TED), Ligia Feliciano (diretora de cinema), Fábio Feldmann (empresário), Renata Biselli (do J.P.Morgan), Mariana Fernandes (da Artemisa), Tiana (da
Ashoka) e Eliane Trevisani (advogada).
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Marcos
Jordão Napoli
Coordenador do projeto
Dentista do Bem
Minha história com a TdB começa
em Janeiro de 2008! Recebi o convite
de uma amiga e fui conhecer um pouco mais, participando de uma triagem!
Adorei o jeito do projeto e me tornei
coordenador e dentista voluntário.
Desde então me dedico o quanto
posso, fazendo triagens, divulgando os
projetos, recrutando novos voluntários
e atendendo muitas crianças.
Faço parte de uma grande família! É
assim que me sinto quando estou com
meus outros amigos Coordenadores!
Temos o mesmo propósito e isso é fundamental dentro de uma organização!
Parabéns TdB!!!

Fátima
Porto
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem
Eu me envolvi com a Turma do Bem
há três anos e ela faz meu olho brilhar
de esperança pela vida porque traz um
sentido maior e melhor a cada dia. Os
amigos que aqui formei parecem que
são na verdade amigos antigos, pois a
afinidade é tanta que a cada reencontro a distância ou o tempo de separação parece não existir. É simplesmente
fantástica a sintonia dessa turma.
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Jackeline
Dantas
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem

Luciana
Bason
Coordenadora do projeto
Dentista do Bem

É com grande orgulho e prazer
que participo de uma turma que
promove desenvolvimento e alavanca grandes mudanças na vida
dos beneficiários. Transformando sorrisos, recuperando autoestima, estimulando e incentivando
ações solidárias. Acredito firmemente que este seja o caminho
da construção de um mundo
melhor para futuras gerações.
Essa turma tem gerado um
movimento ético de valorização
da saúde bucal e dos profissionais nela envolvidos. Tem grande
representatividade de norte a sul
do Brasil, em vários países da
América Latina e Portugal!

Como sempre digo, existe a Luciana
Bason antes TdB e a Luciana Bason
depois da TdB. Eu não tenho dinheiro, não sou popstar, não participei de
reality show... mas, hoje eu sou reconhecida e muito respeitada, com o título de
Melhor Dentista do Mundo. Sou muito
grata a vocês por tornarem aquela
pequena menina, de riso solto e choro
fácil, em uma GRANDE MULHER.
Através de vocês, acreditei mais em
mim e isso me deu forças para tornar
pequenos sonhos em grande realidade!
OBRIGADA POR
MUDAR MINHA VIDA!

Acredito que
este seja o
caminho da
construção de
um mundo
melhor para
as futuras
gerações

Não tenho
dinheiro, não
sou popstar,
não participei
de reality
show. Mas sou
reconhecida
como Melhor
Dentista do
Mundo

Marcelo
Darghan
Artista Plástico
Uau !!! 10 anos !!! Parece que foi
semana passada que recebi uma
mensagem do Dr Fábio Bibancos
contando sobre essa nova empreitada.
Tudo era tão novo e desafiador
que surpreendia.
10 anos depois vejo a TdB da
mesma maneira que via no início:
um bando de loucos esperançosos
que querem o melhor para o seu
vizinho, com a diferença de que a
rede de amigos que confiou naquele
empolgado Fábio cresceu enormemente, evoluiu, modernizou e ultrapassou todas as expectativas.
Acho que o que há de mais legal
e real nessa turma é a capacidade
de agregar, de reunir pessoas tão
diferentes para um bem comum, que
realmente tem resultados.
É uma honra poder colaborar, seja
distribuindo folhetos, compartilhando vídeos ou ensinado pintura para
dentistas e ASBs. E uma tremenda
felicidade ter a certeza de que milhares
de pessoas podem ser mais felizes e demonstrarem isso com o sorriso aberto,
sem medo, pois um(a) dentista bacana
tratou dessa criança e a transformou
em um cidadão inteiro e seguro.
Todo meu amor a essa rede de malucos que fazem de tudo pelo sorriso.
Contem sempre com meu sorriso,
meu trabalho e minha emoção.
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BALANÇO FINAL:
2011 EM NÚMEROS

8.000
DENTISTAS

10

*OUTROS
PAÍSES

22.000
BENEFICIÁRIOS

800
COORDENADORES

170

5

PROJETOS

24

FUNCIONÁRIOS

171

2012
“Ao lidar com insanos,
o melhor método é
fingir ser são.”
Herman Hesse
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Cena do comercial
da Oral-B com
participação da Turma
do Bem. na página
ao lado, detalhes dos
estandes de Trident e
Oral-B no CIOSP. A TdB
marcou presença nos
dois espaços

Uma das grandes ironias da história da Turma do Bem era não
contar com o apoio de nenhuma empresa do setor odontológico. Em
2012, esse tabu foi quebrado com a chegada de um parceiro de peso:
a Oral-B, que se tornou mantenedora da organização. Com a ajuda
da empresa, o projeto Dentista do Bem deu um passo imenso no
quesito divulgação: um comercial de TV da Oral-B, que contou com
a participação do apresentador Luciano Huck, tornou a TdB conhecida em rede nacional.
Mais uma vitória no ano: a garantia de atendimento odontológico
gratuito para mais 2.300 crianças – o número que resultou da participação da TdB no 30º CIOSP, em que a TdB se manteve presente
no estande de Trident e, agora também, no da Oral-B. Durante o
congresso, foi lançado ainda, no espaço de Trident, o Concurso Estudante do Bem, que propôs aos participantes a construção de painéis
mostrando a realidade de um jovem com problemas bucais. Mais de
500 estudantes de todo Brasil participaram do projeto.
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Vinicius
Massaranduba
Marketing - Oral Care
Com ações pontuais sempre é
possível fazer alguma diferença na
vida de alguém, mas somente com
uma parceria entre grandes forças e
com objetivos claros é possível virar
o jogo e fazer a diferença na vida de
muitas pessoas, pelo mundo todo. Por
este motivo, parabenizamos a Turma
do Bem pelos 10 anos de vida, pela
cobertura de suas atividades que cresce
a cada dia e pelas grandes conquistas.
Parabéns pela incrível marca de 30
mil crianças atendidas e contempladas
com atendimento odontológico
completo e gratuito até os 18 anos,
e também pelos 14 mil profissionais
da área que ajudam a transformar a
vida desses jovens. A marca Oral-B
tem muito orgulho de fazer parte
deste movimento! Muito obrigado e
parabéns à Turma do Bem”.
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Turma do Bem em
Lisboa. Da esq. para
a dir., de cima para
baixo: Hellen Mary
Costa, Selma Rocha,
Renata Catapani,
Luciana Bason, Fábio
Bibancos, Carla
Fey, Nícia Paranhos,
Marcos Jordão, Marlei
de Sousa, Roberta
Suely. Elizabeth
Téllez Gomez, Maria
Madalena de Oliveira,
Luiz Roberto Scott,
Jakeline Dantas,
Leonardo Ganzarolli,
Fátima Porto, Carmen
Falcon, Sandra
Bezerra, Renata
Cancian. Daniel Salles,
Adriana Papel Dib e
Estevom Molica

Em 2012, os vinte melhores
coordenadores de 2011
estiveram em Portugal a
convite da Oral-B, e com
apoio da Fundação EDP,
para cumprir uma agenda
de capacitação de voluntários
portugueses, triagens e
entrevistas à imprensa local.
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Ainda no primeiro semestre,
a Amil Dental se torna mantenedora da TdB. E com esse
apoio é lançado mais um projeto: Apolônias do Bem, focado no
tratamento odontológico de um
público totalmente diferente daquele que a TdB se dedicou em
toda a sua história, o de crianças e adolescentes. Com o Apolônias, o foco se volta a mulheres que vivenciaram situações
de violência doméstica.
No projeto, a TdB é responsável
por triar, encaminhar e acompanhar as beneficiárias. Já os tratamentos são realizados por dentistas credenciados na Amil Dental,
a qual arca com todos os seus
custos do tratamento. O projeto,
cujo nome faz referência à personagem histórica – Apolônia, que
viveu em Alexandria, no Egito, e
morreu no ano de 49 D.C. depois
de ser presa, espancada e ter os
dentes quebrados e arrancados –
conquistou o apoio institucional
da ONU e tem como meta atender
quatrocentas mulheres até 2013.
Quatrocentas apolônias de hoje,
que estampam em seus rostos a
marca da violência.
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Cíntia Aparecida
de Lima
Beneficiaria do projeto
Apolônias do Bem
A Turma do Bem foi muito
importante na minha vida.
Eu venho de uma família de
baixa renda e não teria condição nenhuma de pagar pelo
tratamento dentário que conseguiram para mim... não só pra
mim como para todas as outras
pessoas. Ainda mais agora que
entrei na faculdade (que consegui gratuitamente), o projeto
Apolônias do Bem só veio
somar. Vai me ajudar a entrar
no mercado de trabalho, já que
a aparência é nosso cartão de
visita, né? Isso sem contar a
saúde; uma boca mal tratada só
piora outros problemas. Eu só
tenho a ganhar e agradecer.
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Alfieri Virgílio
Casalecchi
coordenadora voluntária do
Projeto Dentista do Bem

Uma exposição fotográfica, com retratos em preto e branco das
apolônias, e o show “A Voz da Mulher na Obra de Guilherme Arantes”, produzido em parceria com o DJ Zé Pedro, da gravadora Joia
Moderna, marcaram o lançamento do projeto. O evento, realizado no
Teatro Fecap, em São Paulo, reuniu o compositor e 14 cantoras interpretando suas canções: Adyel, Célia, Cida Moreira, Daniela Procópio,
Fhernanda Fernandes, Luciana Alves, Márcia Castro, Maria Alcina,
Marya Bravo, Silvia Machete, Tiê, Vânia Bastos, Veronica Ferriani e
Verônica Sabino. Durante o espetáculo, a atriz Lu Grimaldi representou uma beneficiária do projeto, cuja história emocionou a plateia.
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A nossa motivação para sermos mantedores da TdB possui três dimensões:
Vou começar pela dimensão do
negócio. Um dos nossos objetivos de
longo prazo é contribuir para aumentar
a valorização da Odontologia no Brasil.
Descobrimos na TdB o melhor caminho para este entendimento. Na dimensão de responsabilidade social, temos
como alvo devolver à sociedade uma
parcela do lucro que obtemos. E não há
nada mais gratificante do que garantir que este recurso seja aplicado com
seriedade e eficiência. Na dimensão da
satisfação pessoal - a mais gratificante
de todas - a família Amil Linha Dental e o Grupo Amil têm uma grande
satisfação em saber que os voluntários
da Turma do Bem “resgatam” jovens e
mulheres de uma condição tão desfavorável. É como salvar uma vida. Estamos
felizes com a parceria e desejamos que
a Turma do Bem, com a sua seriedade
e competência, sirva de exemplo para a
sociedade brasileira.

Um tributo à obra de
Guilherme Arantes
marcou o lançamento
do projeto Apolônias do
Bem. À esq., Guilherme
e o DJ Zé Pedro, que
produziu o show
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Imagens da mega
triagem que levou mais
de três mil crianças e
adolescentes à quadra
da escola de samba VaiVai, em São Paulo

O ano teve mais uma megatriagem do Dentista do Bem – realizada, com apoio de Oral-B, na quadra da escola de samba Vai-Vai, em
São Paulo. O evento contou com um batalhão de voluntários e a presença da atriz Lu Grimaldi e do ator Rodrigo Lombardi. Mais de três
mil crianças e adolescentes foram examinados.
Outros destaques: para facilitar o trabalho de novos coordenadores, um vídeo (com participação voluntária da atriz Lu Grimaldi)
explica todos as questões ligadas à coordenação, com atenção especial aos processos de triagem. Além disso, foi lançado um aplicativo
gratuito para iPad, desenvolvido para tornar mais ágil o processo
de triagem e envio de jovens selecionados às cadeiras dos dentistas.
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2012 marca também novas
ações ligadas a políticas públicas: aproveitando o contexto de
eleições municipais no Brasil, a
TdB propôs um pacto em favor
da saúde bucal em todo Brasil.
Os coordenadores foram alinhados a pedir que os candidatos
de suas cidades assinassem um
compromisso da TdB, comprometendo-se a investir na área
odontológica e na distribuição
gratuita do kit dental.

Por que o governo
dá remédio, camisinha
e seringa, mas não
distribui kit dental?
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José Carlos
de Oliveira
Carteiro que entrega as
correspondências da TdB
há 10 anos.
Eu não conheço profundamente
o funcionamento da Turma do
Bem. Mas eu acho que é uma
entidade social de grande valia.
A gente percebe por tudo o que
se faz. Ajuda muita gente, presta
serviço pra muita gente necessitada, que não tinha condição de dar
um sorriso bonito.
Desde o começo, todo dia eu
entrego uma pilha de cartas aqui.
E só tenho a agradecer pela atenção que sempre me deram.

Para ajudar o movimento, é lançado “Tá rindo de quê?”, sexto curta-metragem produzido pela TdB. O filme denuncia, de forma bem
humorada, a falta de acesso da maioria dos brasileiros a itens tão
básicos como escova, pasta de dente e fio – e propõe a criação de políticas que garantam a distribuição gratuita do kit de higiene bucal
em farmácias populares e na cesta básica.
Entre as histórias retratadas no filme, destaca-se a de Hildete,
jovem de Aurilância (GO), cuja família, sem condições de arcar
com o custo do kit de higiene bucal, se vê obrigada a compartilhar
uma única escova de dentes.
Narrado pelo ator Tarcísio Filho, o filme tem também cenas de ficção. Angela Dip, Ilana Kaplan, Marcelo Mansfield e Rodrigo Lopez,
expoentes da comédia stand-up brasileira, interpretam personagens
cujas falas fazem contraponto aos problemas reais.
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Ilana
Kaplan
Atriz e humorista.
O Trabalho da Turma
do Bem é lindo.
Essa Turma
eu aplaudo de pé.

À esq., cena de Tá Rindo
de Quê? Nesta página,
os atores Marcelo
Mansfield, Rodrigo
Lopez, Ilana Kaplan
e Angela Dip com a
equipe de produção
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14 mil
10 mil
30 mil
8 mil

DEZ ANOS
DE HISTÓRIA:
A TURMA
DO BEM EM
NÚMEROS

22 mil
6 mil
15 mil
5 mil
3.475

24

50

DENTISTA

2

5.354

1

11
2

7

OUTROS PAÍSES
1.200

COORDENADOR

1

FUNCIONÁRIOS

5

16
9

8
1 mil
10

5
800

1

2

30

BENEFICIÁRIOS
2002
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29

10 mil

660

PROJETOS

12 mil

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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A EQUIPE
“Porque, para mim,
pessoas mesmo são
os loucos, os que
estão loucos para
viver, loucos para
falar, loucos para
serem salvos, que
querem tudo ao
mesmo tempo agora.”
Jack Kerouac
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Por algum motivo, pensam que pessoas que trabalham em ONGs
são fofas, desapegadas e que amam o mundo.
As pessoas que trabalham na Turma do Bem não são bem assim.
Não que elas não sejam amáveis. Mas “fofa” definitivamente não é
a palavra para definir essa turma. Alguns até tentam ser desapegados, mas não conseguem. Outros, só amam 0,1% do mundo todo. A
verdade é que nenhum deles poderia se enquadrar nos estereótipos
de bondade, virtudes e boas intenções em tempo integral, normalmente associados ao trabalho voluntário.
Para ser da turminha, não dá para ser só bonzinho. Nem dá pra
ser só “ongueiro”. O trabalho é muito. O tempo é pouco – e a grana
idem. Ao final de cada dia, há sempre uma fila de crianças com dor
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de dente esperando por um dentista. Aquelas crianças que eles tratam como se fossem os próprios filhos. E como um pai, eles fazem
o que precisa ser feito.
Não há muito espaço para ser normal, andar na linha ou seguir
com a boiada. Há que se ter uma dose extra de indignação e gana
para tentar todos os dias virar o jogo. Uma dose a mais de insanidade mesmo – o desatino que leva alguém a contrariar o senso comum
e acreditar que dá para agir, dá para fazer diferente, dá para tomar
uma atitude, mesmo que a realidade absurda mostre o contrário.
Afinal, um pai faria qualquer loucura para salvar o seu filho.
E é exatamente isso que essa equipe, insana na medida certa, faz
todos os dias.
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A meta é, simplesmente,
que a Turma do Bem
não precise mais existir.
Dez anos e 30 mil beneficiários. O número é expressivo. Mas engana demais. Dá a impressão de um mundo cor de rosa que está a
quilômetros da verdade.
Para cada atendimento que a Turma do Bem viabiliza, muitos
outros são negados. Não entram nessa conta os jovens triados pelo
projeto Dentista do Bem, mas não selecionados pelo “Índice de Hierarquia de Complexidade”, que prioriza os que realmente estão em
estado mais grave e mais necessitam de tratamento.
Os “nãos” são ditos a pessoas que precisam muito. Que não conseguem tratamento digno na rede pública. Que não têm condições
de bancar um tratamento particular. Que passam a vida inteira
com dor de dente. Que, infelizmente, já têm mais de 18 anos.
Todos os dias a TdB recebe milhares de emails e cartas pedindo
ajuda ou algum tipo de atendimento odontológico. A grande maioria
recebe respostas negativas. É triste. Mas não dá para atender todo
mundo. E o motivo é simples: a organização não dá conta.
Tentar atender todo mundo é o caminho mais rápido para não
atender ninguém direito. Por isso, por maior que sejam a rede de
dentistas voluntários e a vontade de ajudar, foi necessário escolher
um alvo específico para atacar. No caso, jovens de 11 a 17 anos que
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estudam em escolas públicas. Esta é a lista de Schindler da TdB.
Entretanto, enquanto o sorriso é devolvido a esses jovens, milhões
(bilhões, talvez) de pessoas no mundo seguem suas vidas com problemas odontológicos cada vez mais graves. Uma demanda que 14
mil voluntários não conseguiriam absorver de jeito nenhum.
Por isso, atender 30 mil jovens é também uma denúncia. Historicamente, a falta de acesso a tratamento odontológico nunca foi vista
como problema de saúde pública: a boca é vista como simples acessório estético. Enquanto isso, quem não tem condições de arcar com
um tratamento particular vê seu sorriso e sua saúde sendo tolhidos
pelo estado (que não lhe garante acesso), pelo mercado (que cobra
caro pelo serviço) e pelo sistema (que perpetua a exclusão social que
lhe impede de reverter esse quadro).
Para os próximos dez anos a meta da Turma do Bem não é chegar
a milhões de beneficiários, de dentistas, de projetos, de funcionários.
Ao contrário. A meta é impactar a sociedade. É mostrar ao poder público o que deve ser feito. E cobrar que seja feito. A meta é que todos
que precisem tenham tratamento odontológico garantido, independente de um Dentista do Bem.
A meta é, simplesmente, que a TdB não precise mais existir.
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