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SEJA+1. EDIÇÃO NÚMERO DOIS. Nunca imaginei
que produzir uma revista desse tanto trabalho. Chego a
pensar que o projeto Dentista do Bem é fácil, perto do
desafio de escrever, compilar histórias, editar, diagramar,
imprimir e enviar a todos vocês. Até porque, o projeto
nós já estamos carecas de fazer – com o perdão do trocadilho. Já a revista... nem tanto!
Mesmo assim, nos jogamos e chegamos lá. Claro, porque contamos com um bando de gente que faz
questão de ajudar. Como os fotógrafos Lucas Scaliza e
Paul Parro, a jornalista Regina Ricca, o estilista Gilber
Lopaka, o astrólogo Marcelo Dalla e os consultores
Daniel Brito e Nísia Teles. Sem eles, essa revista ficaria
mais feia, mais chata e sem graça.
E, pensando bem, é assim mesmo que a TdB funciona. Só conseguimos o que conseguimos, essa revista inclusive, porque, antes de tudo, somos uma turma.
Um movimento de pessoas que resolveram fazer alguma
coisa - cada uma com o seu jeitão e disposição -, convidando mais gente para entrar na corrente. Uma rede
de pessoas, ideias e esforços que vai transformando tudo
por onde passa. Sempre com um sorriso no rosto.
Temos um bocado de dentistas que nunca vimos,
só conversamos por e-mail – e mesmo assim fazem
um trabalho impecável, com a empolgação de uma
criança com brinquedo novo. Temos coordenadores
que não param de mandar novas ideias e aparecer aqui
na sede da TdB para tomar um café e discutir alguma
coisa. Temos artistas, atores e cantores, que ajudam
em triagens, organizando fila. Temos jornalistas, fotógrafos, astrólogos, designers, entre tantos profissionais, que “gastam” o seu tempo e o seu dinheiro para
ajudar em alguma loucura que inventamos. E temos
um exército de gente que liga para os amigos - e até
para a mãe - pedindo colaboração para a ONG.
Todos eles são a Turma do Bem. Todos eles são responsáveis pelo que você vai ler nas próximas páginas. E
é por causa deles que eu continuo acreditando que todo
mundo pode, sim, mudar o mundo.
Fábio Bibancos
Presidente voluntário da TdB
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Turma do Bem

VOCÊ SABIA?
Você acabou de entrar para a turma. Conheça,
então, algumas curiosidades sobre a TdB

VOCÊ SABIA QUE A TDB
PASSA POR DUAS AUDITORIAS
ANUAIS? A transparência e a
prestação aberta das contas
são nossa maneira de mostrar à
sociedade a seriedade do nosso
trabalho. E, mesmo sem aceitar
verbas públicas, fazemos questão
de comprovar cada centavo que
entra e sai de nossos cofres.
Por isso, anualmente nós pagamos R$ 30 mil para a
renomada empresa Enerst&Young Terco auditar as nossas
finanças. Durante duas semanas, os auditores da empresa
checam os nossos processos financeiros, fazem uma série
de perguntas e validam o balanço final.
Além disso, desde 2002, a TdB é reconhecida como OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).
Para isso, também passamos todos os anos por uma
auditoria pública, realizada pelo Ministério da Justiça.
A aprovação das contas nos dá credibilidade, e é um aval
importante para o crescimento e para atrair colaboradores
e investidores.

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

4 Antes da publicação do balanço final, os profissionais

checam os dados e produzem um parecer – que pode ser
“limpo” ou citar irregularidades. No caso da TdB, todos os
pareceres foram considerados perfeitos.
8
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COMO FUNCIONA A AUDITORIA DA TDB

Turma do Bem

VOCÊ SABIA QUE A TDB TEM
PROJETOS QUE AJUDAM NO
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
DO DENTISTA? Uma das propostas da
Turma do Bem é valorizar e mobilizar
os profissionais da odontologia para
uma nova conduta socioambiental.
Para tal, criamos três projetos voltados
para o aperfeiçoamento profissional
dos dentistas do bem.
O primeiro é o Dentista Verde,
desenvolvido sob consultoria voluntária
do ambientalista Fábio Feldmann.
Através dele, mobilizamos a classe
odontológica para a questão do meio
ambiente, incentivando o olhar crítico,
capaz de diminuir o impacto ambiental
da atividade profissional do dentista.

ILUSTRAÇÃO: VINI MARSON

Outro projeto é a Liga do Dentista
Limpo, que difunde informações
corretas, precisas e atualizadas sobre
Biossegurança, ajudando nossos
voluntários a seguirem normas de boas
práticas e padronizarem suas ações
com relação ao controle de infecções
no consultório.
O último deles é o Vez do Bem,
desenvolvido em parceria com a ONG
Vez da Voz, com o objetivo de orientar
cirurgiões-dentistas para uma atuação
adequada no atendimento de pessoas
com deficiência.
Todos esses projetos possuem manuais
explicativos, disponíveis para download
em nosso site: www.tdb.org.br.
9
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Concebido para mobilizar a rede de
dentistas voluntários, o Sorriso do Bem
chega à oitava edição em grande estilo
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QUATRO
DIAS A MIL

COMO CAPACITAR, engajar,
mobilizar e agradecer o trabalho
da maior rede de voluntariado especializado do mundo? A resposta que a TdB encontrou para essa
pergunta foi o Sorriso do Bem,
que em outubro de 2013 chegou
à sua oitava edição. “Ele é um dos
grandes responsáveis pelo crescimento da TdB. Antes da primeira
edição, em 2006, nós atendíamos
apenas 30 beneficiários. Depois
dele, fechamos o ano com 1.200. E
de lá pra cá esse número foi se multiplicando até chegar nos 42 mil jovens que atendemos hoje”, explica
Mariana Fernandes, diretora de
projetos da Turma do Bem.
O evento tem um formato sim-

FOTO: HAROLDO SABOIA

Sorriso do Bem

Sorriso do Bem
regionais com os trabalhos mais impactantes
do ano e os melhores dentistas da nossa rede.
“A escolha dos convidados é uma questão meritocrática. Quem mais trabalhou, vem para o
evento. E nós sabemos exatamente quem são
essas pessoas graças às informações colhidas
durante o acompanhamento dos atendimentos e aos relatórios que recebemos uma vez por
ano”, resume Mariana.
Em 2013, 400 pessoas participaram. Entre
elas, a Dra. Letícia Gorayeb, coordenadora de
Porto Velho/RO – que se surpreendeu com o
convite. “Esse foi meu primeiro Sorriso do Bem.
Na verdade eu achei que nem ia ser chamada”.
Ela entrou para o projeto em maio de 2013,
quando foi capacitada para coordenar a capital
rondoniana. Desde então, desenvolveu um trabalho impecável, fazendo triagens e cadastran#BrasilBanguela:
os participantes
do Sorriso do Bem
durante protesto
no Ibirapuera

TODO MUNDO
PODE VIR
Participar do Sorriso do Bem
é mais fácil do que parece.

FOTOS: HAROLDO SABOIA E NANDA RODRIGUES
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Entrega de relatórios
ples. Os melhores voluntários do Brasil, América Latina e Portugal ficam hospedados em um
hotel durante quatro dias, quando participam
de palestras, debates, fóruns e atividades. Tudo
pago pela TdB. O objetivo? Dar o suporte para
que eles incrementem seus trabalhos no projeto
Dentista do Bem. No último dia acontece uma
grande cerimônia, onde os destaques da rede
são premiados (ver página 14). “Acreditamos
que, com o Sorriso do Bem, nós valorizamos
a classe odontológica. Nos viramos do avesso
para garantir que esses quatro dias sejam inesquecíveis, com palestras interessantes, momentos emocionantes e confraternizações incríveis”.
OS CONVIDADOS
O critério utilizado na seleção dos convidados
é simples: dentre os 15 mil voluntários, participam do Sorriso do Bem os coordenadores

Os voluntários recebem, por email,
um modelo de relatório. Todos devem
preenchê-lo e enviá-lo à TdB. Nele
são assinaladas e comprovadas as
atividades desenvolvidas no ano.

Análise: dados objetivos

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

Análise: dados subjetivos

Depois, são considerados os critérios
subjetivos. Para tal, é realizada
uma pesquisa de satisfação com
os beneficiários do projeto. Assim,
chegamos à lista dos melhores
voluntários do ano.
11

SDB_CAP.indd 11

3/22/14 10:44 PM

Sorriso do Bem

Voluntários
na quadra da
Vai-Vai: “As festas
foram lindas”

EMBAIXADORES DA TDB
Em 2010 foi criado o título de Embaixador da TdB. O
seu objetivo é valorizar os coordenadores que mais se
dedicam ao projeto Dentista do Bem.
Um embaixador é um funcionário diplomático do
mais alto nível. Na TdB, os Embaixadores são os
coordenadores que trouxeram os melhores resultados
do ano, de acordo com os valores da organização.
No Sorriso do Bem de 2013, a Dra. Rafaela Nazaré
foi um dos homenageados com o título. “É muito bom
esse reconhecimento, gratifica o trabalho da gente.
Porque essa não é uma conquista só minha, é de toda
a rede de Denise/MT”.

O SORRISO DO BEM 2013
O motivo de tanto entusiasmo pode ser explicado pela programação do evento. Em 2013,
por exemplo, o Sorriso do Bem
começou com os voluntários reunidos na marquise do Parque do
Ibirapuera para uma manifestação
pela saúde bucal. Fato que impressionou a Dra. Letícia. “Eu não conhecia o Ibirapuera. Você pegar
um grupo e levar para um marco
de São Paulo e desenvolver uma
atividade, é muito bacana. Não esperava”, relembra.
E não foi só isso. Durante a
capacitação, foi desenvolvido um
grande exercício de reflexão, com
fóruns e debates sobre os principais desafios da TdB para os próximos anos. O que marcou a Dra.
Marina. “De certa maneira, eu
pude compreender mais sobre voluntariado, dos porquês da gente
estar aqui”.

FOTOS: HAROLDO SABOIA E RAPHAEL VILLAR

do novos dentistas em sua cidade.
Assim, em agosto foi convidada
para vir a São Paulo. “O evento pra
mim foi único: o clima, as pessoas.
É só no Sorriso do Bem que você
tem noção do tamanho do trabalho da turma”.
A Dra. Marina do Nascimento,
dentista da rede de Teresina/PI, faz
coro à afirmação. Ao contrário de
Letícia, ela não era coordenadora,
mas a qualidade de seu trabalho a
credenciou a participar do evento.
E aqui, estreitou seus laços com
a TdB. “Eu não sabia o que era o
Sorriso do Bem antes de vir para
São Paulo. E pra quem está de fora,
na ponta da ONG, atendendo os
beneficiários, é uma maneira de
compreender o que tem sido feito”.
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Sorriso do Bem
NINGUÉM É DE FERRO
Em meio a tanto trabalho, os
convidados tiveram pausas para
descontração. Em grande estilo.
“As festas foram lindas”, recorda
Marina.
Teve de tudo. Festa na quadra
da Vai-Vai, tradicional escola de
samba paulista, patrocinada pela
Heraeus Kulzer. Jantar de gala,
oferecido pela Apsen Farmacêutica, que homenageou os 50 coordenadores que mais se destacaram
em 2013, os Embaixadores da
TdB. E, para fechar, festa africana,
promovida pela Amil Linha Dental, que contou com um animado
Baile Charme.
EXPLOSÃO DE GÁS
O resultado de tanta agitação
não poderia ser outro. “A gente sai do Sorriso do Bem com
vontade de melhorar, fazer mais.
Às vezes no dia a dia você acaba
relaxando. E quando vai nesse
encontro, fica com gás pra continuar”, explica Letícia.

É justamente esse o objetivo: capacitar, engajar, mobilizar e agradecer o trabalho de nossos voluntários.
“Eu falei pra uma amiga, também
dentista do bem: ‘Vamos trabalhar
pra no ano que vem você ir junto comigo’. Porque, assim, não tem explicação!”, tenta traduzir a coordenadora de Porto Velho. “Quem nunca
foi, tem que ir. Para saber que não
está sozinho no mundo. O Sorriso
do Bem injetou uma dose de ânimo
em mim. Eu sou outra voluntária
depois do evento”, complementa a
dentista de Teresina.

Dra. Marina Leticia:
“A gente sai do
Sorriso do Bem
com vontade de
fazer mais

FOTOS: HAROLDO SABOIA E RAPHAEL VILLAR

ESTUDANTES
E SECRETÁRIAS DO BEM
Durante o Sorriso do Bem, dois
voluntários não dentistas receberam
destaque especial. O primeiro deles é um
universitário. Ou, melhor. Uma universitária.
Participante do projeto Estudante do Bem,
que mobiliza estudantes de odontologia
para a causa da TdB, a jovem Renata
Sagnori foi premiada com um equipo
odontológico. O motivo: ela venceu o
concurso de painéis que mostravam a
realidade social e odontológica de um
adolescente com problemas bucais. “Eu
fiz o trabalho em Ubatuba e acho que

ganhei por ter mostrado como o postinho
de saúde era mal estruturado. Eles usavam
estufa pra esterilizar os materiais”, explica.
O outro destaque foi Maria Aparecida
Lúcio. Ela foi uma das 10 secretárias que
mais colaboraram com os nossos projetos
ao longo de 2013, as secretárias do bem.
Por isso, foi convidada à capacitação.
“Participar do Sorriso do Bem foi
emocionante. Eu conhecia o evento da
doutora (Angemerli Teodoro, de Ourinhos/
SP) falar, contar as histórias. Mas eu nunca
imaginei que era tudo aquilo mesmo”.
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“Eu quero
um dia poder
estar entre
os cinco”

A GRANDE
NOITE
Cheio de surpresas e emoções,
o Teatro Alfa foi o palco da
premiação dos destaques da
maior rede de voluntariado
especializado do mundo

COMO JÁ É TRADICIONAL, a
última noite do Sorriso do Bem foi
marcada pela cerimônia de premiação dos melhores voluntários do
projeto Dentista do Bem. Evento
que impressionou o Dr. Thiago Guttemberg, coordenador de Manaus/
AM. “Foi a primeira vez que acompanhei e fiquei, assim, anestesiado.
Sinceramente, eu nunca pensei que
teria um evento desse porte para
dentista. A valorização que vocês
dão à profissão, por olhar pro próximo, é muito emocionante”, explica.
O espetáculo foi realizado no palco do Teatro Alfa, em São Paulo, e
contou com a direção de William
Pereira (ver página 20). E o resultado da parceria foi incrível. Durante
quase duas horas, os 1.400 presentes
(e mais de 205 mil que acompanharam ao vivo pela internet) puderam
assistir a um belíssimo show, que
teve apresentações dos cantores
Paulinho Moska, Mart’nália e Lu
Alves. Além disso, a orquestra Geração, formada por jovens beneficiários do projeto Dentista do Bem
em Portugal, abriu e fechou a noite.
Entretanto o que mais chamou
a atenção de Thiago foi outro aspecto do evento. “Impressionante a
quantidade de gente famosa envolvida, sem receber nada. Essa gente,
geralmente, cobra cachê. E não, eles
estavam ali de livre e espontânea
vontade por acreditarem no projeto. Gente que você vê todo dia na
televisão, entregando prêmio pra
dentista”.
De fato, o elenco era superestrelado: o Sorriso do Bem de 2013
contou com a presença da apresentadora Eliana, do deputado federal Jean Wyllys e dos atores Fábio
Assunção, Camila Pitanga, Ingra
Liberato, Leonardo Medeiros, Mel

14
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Sorriso do Bem

Sorriso do Bem

Estrelas da noite:
Valéria Alencar,
Dra. Rosemary,
Lu Grimaldi,
Dra. Nícia, João Vitri,
Dra. Selma, Gisela
Reimann, Dra.
Ana Carolina,
Thiago Adorno e
Dra. Jakeline

FOTOS: HAROLDO SABOIA E RAPHAEL VILLAR

Franckowiak e Rodrigo Lombardi. “Eu acho que quanto mais nós
valorizarmos a premiação, mais as
pessoas valorizarão a nossa classe”,
pontua o manaura.
AS GRANDES
ESTRELAS DA NOITE
As grandes estrelas da noite, porém,
foram outras: Ana Carolina Massaro, Jakeline Dantas, Rosemary
Marqueti, Selma Rocha Santos e a
Melhor Dentista do Mundo, Nícia
Paranhos Arruda (ver página 34), as
voluntárias que mais se destacaram
ao longo do ano passado.
Para homenageá-las, os atores
João Vitti, Lu Grimaldi, Valéria
Alencar, Gisela Reimann e Thiago
Adorno subiram ao palco e interpretaram textos baseados em suas
vidas. Momento que emocionou
Thiago. “A apresentação da Lu Grimaldi, representando a Nícia foi
demais. Eu acho que ela representou assim, fielmente. Naquela hora
deu pra ver que a pessoa se sentiu
extremamente honrada. Acho que
aquilo foi perfeito”.
Depois disso, ele se motivou
para também subir ao palco. “Olha,
eu quero um dia poder estar entre
os cinco. Emplacar Manaus nisso.
Receber esse prêmio pra minha cidade e para a região norte”.

O OUTRO
LADO DA CENA
Saiba o que pensam os atores que representaram as
cinco melhores coordenadores da rede.
“Para mim foi uma honra poder participar e
representar a Ana Carolina, uma mulher batalhadora
e que faz um trabalho tão importante na TdB.”
(Gisela Reimann, interpretou a Dra. Ana Carolina
Massaro, de Marília/SP)
“Mergulhar um pouquinho na vida da Dra. Selma,
me fez ter a certeza de que acender uma centelha
de luz e de esperança na vida do outro ilumina a
nossa própria vida e a dos que nos cercam. Fazer o
bem só faz bem. Obrigado Dra. Selma!” (João Vitti,
interpretou a Dra. Selma Rocha Santos, de Curitiba/
PR e Cubatão/SP)
“Sempre mergulho na vida das personagens, mas
de épocas passadas ou da ficção. Investigar a vida
de uma pessoa que eu conheço foi muito estranho.
Então tudo foi pura delicadeza e respeito, tentando
não imitar mas mostrar algo da alma. Sempre
pedindo licença”. (Lu Grimaldi, interpretou a Dra.
Nícia Paranhos Arruda, de Barra Bonita e Igaraçu do
Tietê/SP)
"Foi a primeira vez que representei alguém que
estava na plateia. Adorei o encontro do real com a
cena. Foi especial pra mim e ela se divertiu. Um beijo
Jake! " (Thiago Adorno, interpretou a Dra. Jakeline
Dantas, de Pelotas/RS)
“Fui cativada por um personagem que se emociona
e se preocupa com a felicidade e o bem estar das
crianças... Antes de subir ao palco, conversamos e
busquei em seus olhos a simplicidade e a verdade!”
(Valéria Alencar, interpretou a Dra. Rosemery
Marquetti, de Cachoeiro de Itapemirim/ES)
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Sorriso do Bem

Dra. Nícia Paranhos Arruda,
Valéria Alencar e
Dra. Rafaela Nazaré de Oliveira

Dra. Magali Arantes,
Jean Wyllys e Dr. Walter
da Silva Jr.

OS DENTISTAS
NO RED CARPET

Dra. Daiz Nunes, João Vitti e
Dr. Luiz Roberto Scott

Dra. Selma Rocha Santos,
Fábio Assunção
e Dra. Ana Carolina Massaro

Dra. Mária Cristina Souza, Eliana,
Dra. Rosemary Marqueti e
Dra. Jakeline Dantas
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FOTOS: HAROLDO SABOIA E RAPHAEL VILLAR

Antes da cerimônia de premiação, os
melhores dentistas do mundo desfilaram
no tapete vermelho do Sorriso do Bem

Dra. Madalena Coelho,
Thiago Adorno e Dra. Márcia
Cristina Teixeira Costa

Dr. Paulo Roberto
Bertocchi, Mel Fronckowiak
e Dr. Marlon Leyber

FOTOS: HAROLDO SABOIA E RAPHAEL VILLAR

liana,
ueti e
antas

Sorriso do Bem

Dr. Eric Franco, Lu Grimaldi
e Dr. André Martins

Dra. Cláudia Wolfenberg,
Gisela Reimann e
Dra. Roselena Bautista
Manrique

Dra. Telma Konishi Taira,
Dra. Angemerli Teodoro,
Rodrigo Lombardi e
Dra. Marcia Eriko Chinen

Dra. Elizabeth Téllez Gómez,
Ingra Liberato e Dra. Monica Toro
17
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AS MAIS
ELEGANTES
DA TDB
Conheça as dentistas que mais chamaram
a atenção no Sorriso do Bem 2013
No SDB de 2013, vimos um verdadeiro
desfile de voluntárias bem vestidas. Isso
nos deu uma ideia: por que não escolher as
mais elegantes? O estilista Gilber Lopaka
nos ajudou nessa brincadeira e elegeu as
mulheres que se destacaram pela elegância,
estilo, leveza e atitude.

Martha Colavolpe,
coordenadora de
Salvador/BA

FOTOS: HAROLDO SABOIA E RAPHAEL VILLAR

“Atitude de mostrar
o colo e os braços
sem medo de ser feliz.
Antenada na moda
escolheu um look
clássico. Arrasou!”.

Fabiola Ramos,
coordenadora de
Pato Branco/PRl
“Jovialidade,
simplicidade e beleza.
Quase uma Miss Brasil.
Linda e ponto final”.
18
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Sorriso do Bem
Anna Paula Pintado,
coordenadora de
Araruama/RJ

S

“Uma lady ousada, de
atitude, corte moderno e
look perfeito para chegar
chegando. Amei!”

Camila Câmara,
coordenadora de
Marabá/PA

FOTOS: HAROLDO SABOIA E RAPHAEL VILLAR

“Adorei o jogo de
mostra-não-mostra.
Evidenciou sua beleza
paraense, ousou e
gritou ‘sou quente!’”

Ana Cláudia Teodoro,
coordenadora de
Campinas/SP
“Mais um troféu atitude!!
Comprou a briga da
estampa, mostrou os
braços e deu um toque
despojado com a flor de
pingente”.

Aline Dias Moraes,
Dentista do Bem
de São Paulo/ SP
“Mix que melhor evidenciou
sua beleza. O tom de azul
foi a escolha certa para arrasar na
noite e flanar linda, jovem e fatal”.
19
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O HOMEM POR
TRÁS DO PALCO
WILLIAM PEREIRA é um dos diretores mais requisitados do teatro brasileiro. Mas seu currículo
não para por aí. Grande expoente da ópera no
Brasil, já dirigiu espetáculos por todo o país. Entre
eles, o Concerto de Natal do Largo S. Sebastião, em
Manaus/AM, que reúne quase 5.000 artistas.
Tantas credenciais lhe valeram o convite para
dirigir o Sorriso do Bem. Agora, ele compartilha
um pouco desta experiência com a Seja+1.
Como o convite para dirigir o Sorriso do
Bem chegou até você? O diretor Caetano

Vilela me indicou. Eu conhecia a TdB pelo nome,
mas não sabia da amplitude do trabalho. Fiquei
feliz em trabalhar com pessoas que fazem um trabalho tão bonito, sério e importante.
Quais os desafios de dirigir uma cerimônia dessas? A dificuldade maior é o pouco tem-

po de preparação. Geralmente se entra no local do
evento de manhã e a premiação acontece à noite.
Ou seja, temos meio dia para garantir que tudo se
desenrole sem incidentes.

De onde surgiu o conceito do espetáculo? As manifestações de rua foram marcantes em

2013. Seria um erro não transpor para a premiação. É como se o evento fosse uma extensão da luta
por um Brasil melhor.
Quais foram as maiores dificuldades da
cerimônia? A “logística de comunicação”. São

várias pessoas responsáveis por som, luz, vídeo,
direção de palco, maquinaria, camarins, cantores,
premiados, atores… e se houver um desencontro,
o evento emperra e fica um “buraco” de silêncio
no palco. E, claro, o público percebe.
O backstage deve ser uma loucura.
Como fazer para controlar tanta gente?

Infinitas reuniões de pré-produção, cronogramas,
roteiros detalhados e, principalmente, colocar
pessoas competentes coordenando cada parte do
evento.

Conte-nos uma história engraçada do
Sorriso do Bem? O mais engraçado eram as

reuniões de pré-produção, onde havia um bom
humor que dava um prazer maior, uma alegria
que apareceu na noite do evento.
O que você diria para os voluntários do
projeto Dentista do Bem? Se joguem!

FOTOS: ANTONIO GUERREIRO E HAROLDO SABOIA

O diretor William Pereira conta
para a Seja+1 o que rolou nos
bastidores da premiação do
Melhor Dentista do Mundo
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O Dentista do Bem também pode
estar preparado para o Futuro!

FOTOS: ANTONIO GUERREIRO E HAROLDO SABOIA

O Dentista do Futuro é um profissional que atua com as melhores
práticas clínicas, utiliza modernas ferramentas de gestão e é certificado
para aplicar a Odontologia Preventiva baseada no Equilíbrio Biológico.
Ajudar os premiados trabalhos da Turma do Bem e dar acesso à Odontologia Preventiva para todos é o nosso objetivo.
A Turma do Bem tem condições especiais para conquistar esse
diferencial e juntos construirmos um mundo melhor para todos.

Para saber mais acesse nosso site,
tire suas dúvidas e seja um Dentista do Futuro!
www.dentistadofuturo.com.br
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Gargalhadas

Dra. Angela Rigo, de
Bento Gonçalves e
Dr. Francisco Cerdeira
Cezar, de Itapeva/SP

PRA NUNCA
PERDER ESSE
RISO LARGO
Dra. Nícia Paranhos
Arruda, de Barra Bonita
e Igaraçu do Tietê/SP

Dra. Daiz Nunes,
de Macapá/AP
e Dra. Fátima Porto,
de Belo Horizonte/MG

Dra. Marlei Bonella
Zorzal, de Vitória/ES
16
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Para entrar nessa Turma do Bem
é preciso ser muito feliz!

Dra. Roberta Suely,
de Mogi das Cruzes/SP

Dra. Fátima Porto,
de Belo Horizonte/MG

Dra. Marjorie Lanzarin,
de Passo Fundo/RS

Dra. Ilma Vasconcelos,
de Presidente Epitácio/SP
e Dra. Lucíola Ferreira, de
Jacareí/SP
Dra. Ana Paula Pereira,
de Porto Alegre/RS

Dra. Hellen Mary,
do Rio de Janeiro/RJ

FOTOS: HAROLDO SABÛIA E RAPHAEL VILLAR

ES

Gargalhadas
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Dentista do Bem

FOTO: HAROLDO SABOIA

OS REPRESENTANTES
DE TODA A REDE
Em 2013 eles foram premiados pela qualidade
de seu trabalho, representando todos os voluntários
do projeto Dentista do Bem

24
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Dentista do Bem

FOTO: HAROLDO SABOIA

Dr. Augusto Mariani. Dr. Carlos Henriques. Dr. José Carlos
Ferreira. Dra. Lilian Marson. Dra.
Maria Angela Silva. Ortodontista.
Clínico geral. Protesista. Especialista em dentística. Odontopediatra. Paulistas, capixaba e sul-mato-grossense. Cidadãos. São essas
as caras da maior rede de voluntariado especializado do mundo.
Gente diferente entre si... mas com
valores parecidos. E muita vontade
de fazer a diferença. “Somos uma
categoria muito capitalista e estamos esquecendo a parte humana.
Por isso é bom mostrar que todo
mundo pode fazer sua parte”, resume o Dr. Carlos.
Em 2013 eles se destacaram em
meio aos mais de 15 mil voluntários do projeto. Juntos, foram responsáveis pelo atendimento de 35
novos beneficiários. Tudo isso sem
esquecer a qualidade. “A gente tem
que se colocar no lugar do outro.
Se fosse meu filho, como eu gostaria que fosse tratado?”, explica a
Dra. Maria Angela.
Como consequência, receberam o prêmio de Cinco Melhores
Dentistas da Rede durante o Sorriso do Bem (veja página 10). Fato
que pegou a Dra. Lilian de surpresa. “Quando fui nomeada eu senti
uma emoção sem tamanho. Hoje
eu me sinto privilegiada por carregar essa bandeira”.
PESQUISA
DE SATISFAÇÃO
A escolha dos melhores dentistas
da rede é baseada em uma criteriosa análise do trabalho dos voluntários. Nesse sentido, o grau
de satisfação dos beneficiários é
um dos itens mais importantes do
processo. “(Ouvir a opinião dos

pacientes) é um negócio muito
legal. É um feedback para saber se
eles estão gostando da forma que
estamos trabalhando”, afirma o Dr.
Carlos Henriques.
Para tal, os acompanhamentos realizados ao longo do ano
são indicadores precisos. Através
deles verificamos como andam
os atendimentos e como estamos
impactando a vida dos meninos.
Exemplo? “O Dr. Carlos é muito
atencioso e sempre pergunta se
estou bem. Ele se preocupa de verdade com a gente”.
Mesmo assim, o clínico geral
não se contenta. “Eu queria poder
fazer mais”.

Dr. Carlos Henriques:
“Ouvir a opinião deles
é muito legal”. Na
página ao lado, Dr.
José Carlos Ferreira,
Dra. Lillian Marson,
Dra. Maria Angela Silva
e Dr. Augusto Mariani

OS MELHORES
DOS MELHORES
Em 2013, os Melhores Dentistas das Redes dos 50
Embaixadores da TdB ganharam um certificado especial.
Nele foram reconhecidos os excelentes trabalhos prestados
ao projeto Dentista do Bem. “Quando recebi o certificado
eu fiquei surpreso. Todo o trabalho a gente faz sem
aguardar esse tipo de retorno. Mesmo assim, eu fiquei
contente com o reconhecimento. Foi bem gratificante. Dá
mais força para continuar engajado”, afirma o Dr. Gustavo
Rivera, voluntário de Brasília, um dos 50 voluntários
presenteados com a certificação.
25
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Dentista do Bem

ENCAMINHAMENTO FALSO
Em 2013 nós identificamos três casos de
falsificação de cartas de encaminhamento. No mais
absurdo deles, uma assistente social mandou o pai
ao consultório de um dentista do bem.
Por tal motivo, é muito importante verificar os
e-mails com frequência. Todos os voluntários
recebem por ali uma notificação com o nome do
beneficiário que irão atender.
Além disso, havendo dúvida sobre a veracidade do
encaminhamento, a TdB recomenda que o dentista
do bem entre em contato conosco pelo telefone 11
5084-7276.

AUMENTO DE VAGAS
O Dr. Augusto Mariani faz coro
ao Dr. Carlos Henriques. “Eu acho
que a gente sempre deveria fazer
mais”. Um exagero para alguém
tão disponível a ajudar.
Só em 2013 o ortodontista
atendeu seis novos pacientes do
projeto. E, sempre que solicitado,
aumenta o número de vagas. Algo
valioso para uma especialidade
com tanta demanda. “Como trabalho numa clínica, tenho condi-

ções de atender mais. Depois, os
beneficiários não acham que vir
aqui é obrigação. Isso é muito gratificante”.
Em sua clínica, ele faz toda a
documentação para instalação de
aparelhos. Tudo isso com um cuidado que encanta todo mundo.
“O que diferencia o tratamento é
proporcionar não só a saúde bucal,
mas também o bem estar da pessoa como um todo”.
REDE DE AMIGOS
Cuidado e carinho também são as
marcas registradas da Dra. Lilian
Marson. Especialista em dentística,
quando recebe um paciente que
necessita de outras especialidades,
faz questão de encaminhar para
outros profissionais. Todos seus
amigos. “Eu ligo para os colegas em
quem confio, que atendem meus
pacientes particulares, e converso
com eles. Alguém sempre ajuda”.
Esta pró-atividade faz diferença.
Caso o beneficiário precisasse ser
reencaminhado pela equipe da TdB,
o processo poderia demorar meses

FOTO: RAPHAEL VILLAR

Dra. Maria Ângela:
“Se todo mundo
entrasse em
contato, o projeto
andaria melhor”
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Dentista do Bem
– dependendo da demanda de cada
cidade e da quantidade de especialistas no projeto. Fato que ela prefere evitar. “O paciente geralmente
está com dor. Não dá para a criança
ficar esperando tanto”.

FOTO: RAPHAEL VILLAR

A IMPORTÂNCIA
DO RELATÓRIO
Protesista, o Dr. José Carlos Ferreira é muito querido pelos beneficiários. E entre suas virtudes,
uma em especial chama a atenção:
o envio de relatórios. “Eu acho importante que a TdB esteja ciente
do que a gente está fazendo”.
Esta atitude facilita bastante o
acompanhamento dos tratamentos, uma vez que reduz a demanda por ligações. Sem contar que
qualifica bastante a troca de informação entre a TdB e o voluntário.
“Eu acho que todo mundo deveria
enviar relatório. Vale a pena dedicar mais cinco minutinhos do seu
tempo para isso, porque contribui
mais ainda com o projeto”.
COMUNICAÇÃO
COM A TDB
Comunicação é também o segredo da Dra. Maria Angela Silva,
que mantém contato constante
com a TdB. O que, em sua opinião, faz toda a diferença. “Eu
acho muito importante falar com
a sede. Ela dá diretriz, tira dúvidas.
É de lá que a rede é gerenciada”.
De fato, esse canal ajuda na
dinâmica do projeto. Através
dele, tomamos ciência das faltas
dos beneficiários, problemas no
tratamento, além de seu término. E agimos rapidamente. “Se
todo mundo entrasse em contato com a sede, o projeto ia andar
muito melhor”.
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O PROJETO
DENTISTA DO BEM
1. Dentista envia cadastro para a TdB

2. Paciente encaminhado para
tratamento - Dentista recebe email
com os dados do paciente
3. Paciente agenda primeira
consulta, identificando-se como
beneficiário do projeto
4. Tratamento – o paciente, acompanhado
de um responsável, deve estar portando a
carta de encaminhamento
5. Especialidade ou radiografia
– procure um colega que possa
atender o beneficiário
6. Fim do tratamento – paciente fica
em controle até os 18 anos. Envie
relatório de procedimentos realizados
Se tiver problema em qualquer uma dessas etapas,
entre em contato conosco pelo telefone 11 5084-7276
ou pelo email dentistadobem@tdb.org.br.

GRUPO
TURMA DO BEM
Para facilitar a comunicação com a rede de dentistas do bem, a TdB criou um grupo no Facebook.
Lá, nós compartilhamos as novidades da organização, além de atendermos solicitações de uma maneira muito mais rápida e eficaz. “No Face a gente
se liga diretamente às coisas de outros voluntários,
vê o que a TdB posta, se informa. É um canal muito eficiente”, resume a Dra. Maria Angela.
Se você ainda não faz parte do grupo, entre agora:
http://goo.gl/mE9oPC.
27
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Minicapacitação

PEQUENO
EVENTO.
GRANDES
RESULTADOS.

FOTO: PAUL PARRO

A Dra. Naira Santana
participou de uma
minicapacitação
e, em seis meses,
realizou um dos
melhores
resultados
de 2013
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Minicapacitação
EM 2013 A TdB se viu diante de
um impasse: como expandir o projeto Dentista do Bem em regiões
estratégicas de forma sustentável
e eficaz? A resposta foi promover
pequenas capacitações para novos
coordenadores na sede da TdB.
As Minicapacitações, como ficaram conhecidas, nada mais são
do que um dia intenso de treinamento, com o objetivo de formar
voluntários aptos a ativar o projeto
nas suas regiões, fazendo triagens
em escolas públicas e instituições
sociais e cadastrando novos voluntários. A Dra. Naira Santana, coordenadora de Umuarama/PR, participou de uma delas e resume bem
sua motivação depois do evento:
“Eu nasci pra ser coordenadora!”.
Quando foi convidada para
o evento, ela sequer conhecia a
ONG. Talvez por isso tenha voltado tão maravilhada para Umuarama. “Trabalho para a prefeitura e
vejo todos os dias as dificuldades
das crianças e dos pais em receber
atendimento. Vivo essa realidade.
O projeto me deu a oportunidade
de ajudar ainda mais, dentro da
minha especialidade”.
Essa motivação se transformou
em números: em pouco tempo ela
ativou o projeto na cidade e cadastrou 10 dentistas, que passaram a
atender 19 crianças. “Incomodei
todo mundo e fiz meus amigos
participarem, uai”, ela explica com
uma simplicidade inspiradora.
O resultado foi óbvio: em apenas seis meses de coordenação, ela
foi chamada a participar do Sorriso do Bem e virou Embaixadora
da TdB, ficando entre nossos melhores 50 coordenadores de 2013.
“Chorei loucamente quando o Fá-

bio Bibancos chamou meu nome.
Nunca podia imaginar. Vocês têm
um dom incrível de motivar as
pessoas”, se derrete.
Mais uma vez, a bola de neve
da motivação a pegou de jeito.
Ela começou a agilizar parcerias,
garantiu o apoio de uma clínica
radiológica e já está procurando
voluntários em outras três cidades vizinhas. Parece que a Nícia
Arruda – a ganhadora do prêmio
Melhor Dentista do Mundo de
2013 (veja na pág. 34) –está fazendo escola. Num de seus arroubos
de alegria, Naira garante: “Quero
cadastrar todos os dentistas da minha cidade!”. Alguém duvida?

ONDE PRECISAMOS DE VOCÊ
Em qualquer lugar, coordenadores voluntários são
sempre bem-vindos. Mas há algumas cidades com maior
necessidade. Ajude-nos a encontrar dentistas dispostos
a fazer mais crianças sorrirem nesses locais!

1
2
10
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8

Palmas – TO
Porto Nacional – TO
Ponta Grossa – PR
Caraguatatuba- SP
Lavras – MG
Varginha – MG
Barretos – SP
Ubá – MG
Mineiros – GO
Governador Valadares – MG

7

5
6

3
4
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AS CIDADES
MAIS SOLIDÁRIAS
DO MUNDO
Com todos os dentistas cadastrados no projeto
Dentista do Bem, Barra Bonita e Igaraçu do Tietê
são exemplos de trabalho em equipe
30

Bar-iga.indd 30

3/22/14 11:39 PM

Capa

FOTOS: LUCAS SCALIZA

S

QUEM CONHECE São Paulo
apenas por sua capital não imagina as maravilhas que o Rio
Tietê “esconde” em seu caminho
sinuoso rumo ao Rio Paraná. São
quilômetros e mais quilômetros
de “águas verdadeiras”, como os
índios tupis já as chamavam há
muito tempo. Tudo isso, margeado por dezenas de cidades com
o melhor que o interior pode oferecer: fartura, acolhimento, tranquilidade, sossego... E, é claro,
solidariedade.
Entre todos esses municípios,
dois merecem destaque especial – as estâncias turísticas de
Barra Bonita e Igaraçu do Tietê,
localizadas a 300 km da capital
paulista. Ali, em meio a quase 60
mil habitantes (Barra tem pouco
mais de 35 mil e Igaraçu, 23), estão os dentistas mais solidários
do mundo!
A Dra. Lilian Domingues é
um destes profissionais e explica
bem a razão de tanta vontade de
ajudar. “Por serem cidades pequenas, todo mundo se conhece.
Então, as pessoas que podem e
têm condição, ajudam”.
O projeto Dentista do Bem
chegou à região em 2007. Primeiro, em Igaraçu, onde em pouco
tempo foi abraçado por todos os
dentistas da cidade. De mansinho, atravessou a ponte Campos
Sales e, com a mesma rapidez, se
espalhou entre os profissionais
da Barra. “Eu acho que a partir
do momento que você percebe
que a maioria dos colegas colabora, acaba entrando pra corrente.
Todo mundo conhece todo mundo. É impossível dizer não”, esclarece a Dra. Fernanda Vieira.
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“A gente é unido. A cidade é pequena. A gente cresceu junto. Então, um conhece o outro e a gente
acaba conversando sobre tudo”,
explica a Dra. Luciani Leal.
E quem perguntar o motivo de
tantos acertos, receberá uma resposta unânime: a motivação do
trabalho. “Eu estou no Dentista
do Bem pra ser solidária, pra fazer minha parte, porque eu acho
que como ser humano e como
dentista eu tenho a obrigação de
ajudar alguém... principalmente
se forem crianças carentes”, resume a Dra. Luciani, ao que a Dra.
Fernanda complementa: “Eu sou
da opinião de que quanto mais se
ajuda, mais se ganha... (E o projeto Dentista do Bem) é um jeito
de colaborar com aquilo que você
sabe fazer. E mudando a vida de
alguém, mudamos a nossa própria vida. Dá paz de espírito, paz
pra trabalhar, deixa centrado.
Tudo isso promove um sucesso
profissional, pessoal”.

“A Gente é unido”:
os dentistas de
Barra e Igaraçu já
atenderam quase
300 beneficiários

FOTOS: LUCAS SCALIZA

Hoje todos os 64 dentistas das
duas cidades fazem parte do projeto. A maior parte deles há muitos anos. “Eu entrei para o projeto
porque aqui as pessoas não têm
acesso. Claro que hoje em dia já
melhorou muito. As crianças estão melhores, mais orientadas.
Até porque a rede de Dentistas
do Bem na região é grande e isso
tem um reflexo notório. Mesmo
assim, ainda tem muito que melhorar. As pessoas não têm nem
acesso ao material (escova, pasta
e fio dental). Entre comprar alimento e objeto de limpeza pessoal, claro que elas vão escolher
alimento”, afirma o Dr. Igor Claes, voluntário desde 2012.
Com tanta lucidez e solidariedade, o projeto caminha sozinho
por lá. Já existem quase 300 crianças em tratamento em Barra e Igaraçu. Um número muito expressivo para o tamanho das cidades. E
que surpreende ainda mais com o
elevado nível de satisfação dos pacientes. Prova de que os dentistas
estão fazendo por eles o que fariam
por seus filhos. “Tentamos deixá-los (os beneficiários do projeto)
o mais à vontade possível, tratá-los
como se fossem pacientes particulares e não deixá-los lembrar em
momento algum que o tratamento
é de graça”, pontua o Dr. Igor.
Além disso, as cidades nunca
têm fila de espera. Por estarem
sempre em contato, os voluntários absorvem todas as crianças
com necessidade, até mesmo as
que precisam de especialidades.
E, sempre que necessário, aumentam a quantidade de beneficiários
em atendimento. Resultado de
um trabalho em rede impecável.
32

Bar-iga.indd 32

3/22/14 11:39 PM

Capa

O SEGREDO
DO SUCESSO
CONTINUIDADE

Os dentistas de Barra Bonita
e Igaraçu do Tietê fazem
parte do Dentista do Bem
há muitos anos. Isto facilita
o trabalho, já que todos
compreendem os mecanismos
e necessidades do projeto.

EQUILÍBRIO

As duas cidades raramente
apresentam fila de espera. E
quando têm, em pouco tempo
absorvem as crianças que
precisam de tratamento. Isto
mantém o equilíbrio constante
entre o número de vagas de
atendimento e de beneficiários.

COMUNICAÇÃO

A maioria dos dentistas de Barra
e Igaraçu enviam o relatório de
atendimentos para a TdB. Isso
facilita o acompanhamento do
impacto do projeto e diminui o
nosso gasto com ligações.

EM REDE

Os dentistas da cidade têm um
exemplar trabalho em rede
e estão sempre em contato.
Resultado: triangulando com a
coordenadora, reencaminham
as especialidades entre si, não
demandando a intervenção
da TdB.

OS NOSSOS
DENTISTAS
FORAM MEUS DENTISTAS, Dr. Paulo Fabri e Dr.
Paulo Pereira, e o Dr. Hadel Razuk, os responsáveis
pela minha desenvoltura como profissional.
O Dr. Hadel não me tratou, mas, por frequentar sua
casa, conheci seus afazeres odontológicos. Inesquecível o dia em que saiu dando socos no ar, afirmando
que iria mostrar para seus colegas o sucesso de um tratamento que, no último congresso, muitos duvidaram
dar certo. Parecia que tinha feito um gol num clássico.
Depois, como dentista, percebi o valor da evolução
científica para uma odontologia de excelência.
O Dr. Paulo Fabri me mostrou que a pressa é inimiga da perfeição. Não adiantava correr com o amálgama, porque ele tinha o tempo certo de endurecer.
Por isso, calmamente ia ao laboratório do protético
buscar ou levar alguma prótese, ou mesmo bater papo,
deixando-me livre para brincar com os esguichos de
água. Ali eu percebi a grande vantagem de ser dentista: poder molhar a todos com a seringa tríplice. Deve
ter sido ali também que decidi conversar com os pacientes enquanto trabalho.
O Dr. Paulo Pereira fazia-me sentir num circo
quando tentava de tudo para cuidar de meus dentes
de leite. O tratamento virava uma farra. Ele fazia mágicas com baralho que eram o máximo. Foi com ele
que aprendi ser o consultório um lugar de amigos e
camaradagens.
Quando minha mãe, para aproveitar uma calça
rancheira que tinha rasgado no joelho, costurou dois
remendos de couro, ele me deixava louco, falando:
- Bela calça de via...gem! Depois, só sorrisos e a
lição que me foi dada gratuitamente. Uma face que
existe nas almas bondosas de nossos dentistas, que me
fizeram, sem perceber, copiá-los como exemplos de
vida e de profissão.

FOTOS: LUCAS SCALIZA

QUALIDADE

Como comprova o
acompanhamento realizado pela
TdB, todos os beneficiários do
projeto possuem alto grau de
satisfação.

Dr. Marcondes Serotini Filho é
Dentista do Bem em Barra Bonita/
SP e Pederneiras/SP, Ortodontista e
jornalista profissional.
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A MÃE DE
50 MIL FILHOS

Constante e incansável, a Dra. Nícia se tornou a melhor dentista
do mundo fazendo por todos o que faria pelos filhos

FOTOS: LUCAS SCALIZA E HAROLDO SABOIA

Melhor Dentista do Mundo
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Melhor Dentista do Mundo

SE A TdB TIVESSE UMA MÃE, o seu nome
seria Nícia Paranhos Arruda. E a afirmação não
é gratuita. Casada e mãe de dois filhos, há muito
tempo essa paulista de Dois Córregos/SP arrebata todo mundo com seu jeito maternal. “Sou
assim, sempre receptiva com quem me cerca.
Com a TdB não poderia ser diferente. Gosto de
me sentir útil, ajudando em tudo”.
E como ajuda. A Dra. Nícia entrou para o
projeto Dentista do Bem em 2007, assumindo a coordenação de Igaraçu do Tietê/SP. Em
pouco tempo já havia cadastrado todos os
dentistas do município.
Ao esbarrar nos limites da cidade, reinventou-se e inventou o projeto noutro lugar. Atravessou
o rio Tietê e trouxe Barra Bonita para a maior
rede de voluntariado especializado do mundo.
Logo todos os dentistas do município já eram voluntários da Turma do Bem.
Mas o que poderia ser motivo de orgulho
para muitos, para ela virou preocupação.
“Todo ano fico na torcida para que outro
profissional se instale na cidade. E, fora cadastrar mais dentistas, preciso continuar fazendo triagens para ‘abastecer’ minha rede de
voluntários (com jovens beneficiários) e dar
continuidade ao projeto”.
Como se não bastasse, saiu pelo mundo cadastrando dentista. O que, de novo, não é exagero.
Só em 2013 ela trouxe 15 novos voluntários para
a TdB. Achando dentista do bem até no metrô.
“Sempre trago comigo fichas de cadastramento.
A pasta fica no carro. Desta vez, estava no Metrô
em São Paulo e reconheci um dentista que fazia
um curso comigo. Daí pra ele se cadastrar, foi um
pulinho. Tenho um refinamento em reconhecer
(possíveis) voluntários, e isso me ajuda muito”.
Seu trabalho, organizado e incansável, representa a grande qualidade que queremos replicar
na TdB: a continuidade. Há quatro anos, ela realiza o trabalho mais constante da organização.
E ainda por cima nos ajuda com o acompanha-

Dra. Nícia recebendo
o prêmio de Melhor
Dentista do Mundo:
“Significa que não passei
por essa vida em branco,
que fiz a diferença”

mento periódico da rede de pacientes e dentistas
do bem. Afinal, como ela mesma diz: “mãe não é
aquela com quem sempre podemos contar?”
Resultado de tanta dedicação: em 2010 e 2011
esteve entre os cinco melhores dentistas do mundo. Em 2012 só não repetiu o feito porque fez
parte do júri que elegeu os cinco melhores trabalhos do ano, ficando “só” entre os 20. Incansável,
como só as mães conseguem ser, em 2013 não se
acomodou e foi reconhecida como Melhor Dentista do Mundo. “Sempre penso na mudança na
vida das pessoas atendidas pelo projeto, como
um exercício para não perder o ‘foco’. E é isso
que me ‘move’. É uma responsabilidade que me
faz bem, quanto mais tenho que fazer, maior é o
tempo que arrumo”.
E, assim, sempre preocupada em dar o exemplo, ela colocou mais de 42 mil jovens e 15 mil
voluntários debaixo das asas... Questionada sobre
o que significa ser dentista do bem, é categórica.
“Significa que não passei por essa vida em branco, que eu fiz a diferença”.
É ou não uma supermãe?!
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Focada em
PFs, Tammy
Allersdorfer
transformou o
GRAACC num
campeão de
captação de
recursos

TAMMY ALLERSDORFER é a
maior captadora de recursos do
país. Só em 2013 ela levantou quase R$ 58 milhões para o GRAACC
(Grupo de Apoio ao Adolescente e
à Criança com Câncer). Dinheiro
utilizado na operacionalização do
hospital da instituição, referência
no tratamento de casos de alta
complexidade.
Sua trajetória começou na Fundação Abrinq. “Na época não
existia carreira em 3º setor. Eu trabalhava com seguros. Mas me sensibilizei e tomei gosto por isso”. Em
2001 foi contratada pelo GRAACC
e em pouco tempo promoveu uma
revolução. “Sempre achei que as
doações deviam ser pulverizadas.
Quando vim pra cá percebi que
existia uma base pequena de contribuintes mensais. Pensei em inverter e convidar mais pessoas”.
Investiu tempo, dinheiro e muito

E A TDB COM ISSO?
Visando garantir a
sustentabilidade da
organização, a TdB está
trabalhando para pulverizar a
sua fonte de receitas (veja na
página 38). O que, segundo
Tammy, é fundamental.
“Muitas pessoas doando é
melhor do que depender de
um único doador”.

FOTO: HAROLDO SABOIA

A MÁQUINA
DE MILHÕES

esforço nessa empreitada. “Nossa
base não cresceu do dia pra noite.
Fomos crescendo e investindo. Gastamos, em média, R$ 150 mil para
arrecadar R$ 1 mi. E com essa arrecadação, fizemos o hospital crescer”.
Hoje as PFs são responsáveis
por quase 60% do budget do
GRAACC. O que em 2013 representou R$ 32.702.849. “A nossa
base de doadores está perto de
150 mil pessoas”.
Para acompanhar o crescimento, a equipe precisou aumentar.
Atualmente a área de captação
de recursos da instituição conta
com 170 pessoas. “Porque pedir é
fácil, mas precisa de uma equipe
pra organizar”.
Claro que nem tudo são flores.
Para Tammy, a burocracia estatal
ainda é um empecilho às doações.
Para ela, se houvesse uma política
clara de incentivo fiscal, as pessoas
teriam mais interesse em colaborar. “Nos EUA, por exemplo, existem muitos incentivos fiscais para
doações de PFs. Aqui isso ainda é
muito incipiente”.
Mesmo assim, as previsões para
2014 são ousadas. “Esperamos
captar um total de R$ 64.510.470,
sendo que desses R$ 35.811.098
virão de pessoas físicas”.
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Dra. Selma Rocha:
“Peguei todas as
minhas agendas de
amigos e familiáres”

PROCURA-SE
UM AMIGO
De olho na sustentabilidade,
o projeto Amigos da
Turma busca doadores que
viabilizem o atendimento de
novos beneficiários

O MAIOR DESAFIO DE uma organização social é garantir a sustentabilidade financeira. Afinal, como toda
empresa, ela necessita de infraestrutura: escritório, funcionários, computadores, internet, telefone etc. E tudo
isso tem custo.
Na TdB, por exemplo, cada jovem
atendido pelo projeto Dentista do
Bem gera um gasto anual de R$ 100.
“Todo beneficiário selecionado por
nós é cadastrado em nosso sistema,
conferido, encaminhado por carta registrada e acompanhado por telefone
até os 18 anos”, afirma Ricardo Corrêa, superintendente da organização.
Por não aceitar verba pública,
quem paga essa conta é a iniciativa
privada. “Hoje nós possuímos oito
mantenedores: Trident, Instituto
EDP, Vale, Oral-B, Amil Linha Dental, Dental Cremer, Apsen Farmacêutica e Heraeus Kulzer. Cada um
deles investe um valor anual fixo que,
somado, nos permite atender nossos
42 mil beneficiários. Ou seja, para
expandir os atendimentos, precisamos encontrar fontes alternativas de
renda. O que também vai aumentar
a nossa saúde financeira, já que deixaremos de depender de apenas oito
doadores”, explica Ricardo.
O caminho encontrado para isso
foi focar os esforços nas doações de
PFs. Hoje a organização conta com,
aproximadamente, 360 doadores.
Um número muito incipiente, segundo Corrêa. “Para começar a virar a
balança para esse tipo de doação, nós
precisamos de um banco de dados
com pelo menos 1.200 pessoas contribuindo com R$12 por mês”.
Pensando nisso, foi lançado o projeto Amigos da Turma. Ele funciona
assim: os voluntários do Dentista do
Bem fornecem à TdB uma lista com

FOTO: PAULO MIGUEL MARTINS

Amigos da Turma
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Amigos da Turma
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os contatos de 20 amigos. “Podem ser
parentes, amigos próximos, pacientes.
O importante é que eles já conheçam
o projeto e estejam sensibilizados com
o trabalho. Aí, nós ligamos e oferecemos a possibilidade deles viabilizarem
o atendimento de um novo beneficiário. E as doações podem ser feitas via
cartão de crédito e boleto bancário”,
descreve Ricardo.
A CAÇADORA DE AMIGOS
Até agora, 97 voluntários se engajaram no projeto. Mas uma, em especial, tem chamado a atenção. Coordenadora de Curitiba/PR e Cubatão/
SP, a Dra. Selma Rocha Santos enviou
um mailing com 70 pessoas. “Peguei
todas as minhas agendas de amigos
e familiares. Todos eles conhecem o
projeto. Eu sempre to falando disso,
divulgando. Alguns inclusive já participaram da ação da guirlanda (veja
página 40)”.
A motivação de tanto empenho é
simples: oferecer a possibilidade dos
amigos ajudarem uma causa social.
“Hoje em dia a maioria das pessoas tem vontade de ajudar, mas vê na
imprensa um monte de ONG que
desvia dinheiro. Então, é legal quando aparece um projeto de alguém de
confiança”.
Para quem ainda não participou do
projeto, a Dra. Selma faz um apelo.
“Todo mundo tem uma agenda de telefone de família e de amigos. É só copiar e mandar. Quando a ONG ligar
pode ser que a pessoa ajude ou não.
Mas vai que ajude. Vai que a maioria
ajude. É importante tentar. Porque é
preciso para o projeto crescer”.
Se você quiser participar do projeto, envie um e-mail com os contatos
de 20 pessoas (nome, e-mail e telefone) para amigosdaturma@tdb.org.br.

UMA AMIGA
INESPERADA
Há, no entanto, muitas pessoas
que chegam ao projeto por outros
canais. É o caso de Thaís Klein
Gunnewiek. Após assistir ao
programa Mestres do Sorriso,
exibido no canal Discovery
Home & Health (ver página 44),
a publicitária se comoveu com o
trabalho dos dentistas do bem e
resolveu ajudar. “Quando eu vi o
programa, pensei. ‘Poxa, porque
não sou dentista para ajudar essas
crianças? ’ É um ato tão simples
e se todos pensassem assim,
milhares de crianças poderiam
ser ajudadas. Um tratamento
odontológico pode mudar toda
a vida de uma criança, no modo
de se relacionar com o próximo,
de lidar com os problemas, de
enxergar a vida”.
Na época as ferramentas de
doação ainda não estavam
finalizadas. Mesmo assim, com um
pouco mais de dificuldade, ela não
hesitou em doar. E nos comunicou
por email: Assisti agora a tarde
o programa (...) e me apaixonei.
A iniciativa de vocês é linda (...).
Acabei de fazer uma doação para
a ONG de vocês e quero poder
ajudar sempre. (...) Muito obrigada
e parabéns pelo trabalho realizado!
“As ações sociais sempre me
tocaram e sei que pequenos atos
fazem muita diferença. Por isso,
quando conheci melhor a Turma
do Bem, resolvi ajudar como eu
podia, pois me identifiquei muito
com a ONG”, explica.
Hoje, quem quiser se tornar um
amigo da turma só precisa acessar
nosso site (http://goo.gl/e4Je41) e
preencher um cadastro simples.
Em pouco tempo nossa equipe de
captação entrará em contato para
formalizar a doação.
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O CAÇADOR
DE SIM
“O NÃO VOCÊ JÁ TEM. Se não se jogar, não
tentar, nunca vai conseguir o sim”. É com essa
simplicidade que o Dr. Rodrigo Leal, de São
Paulo/SP, explica o sucesso de sua participação
na campanha de natal da TdB.
A ação se desenvolveu assim: Durante o Sorriso do Bem, entregamos a nossos voluntários
um kit contendo uma guirlanda decorativa, feita à mão pela equipe da TdB, e 20 cartões personalizados com a foto de beneficiários do projeto
Dentista do Bem. O objetivo? Vender estes cartões, a R$ 100 cada, para, assim, expandir a rede
de amigos da turma (veja mais na página 38) e
garantir o tratamento de 20 novos jovens.
O Dr. Rodrigo era um dos participantes do
evento e se lembra muito bem da apresentação
da campanha. “Quando apresentaram a ação
da guirlanda, deu vontade de comprar todos os
cartões. Aí eu percebi que o foco não era esse,
mas sim colocar vinte sementinhas, mostrar o
projeto. Com o número de pacientes, amigos e
familiares que eu tenho, se não conseguisse vender 20 cartõezinhos eu me matava”.
Com esse entusiasmo, arregaçou as mangas
e foi em busca dos “sim”. Em pouco tempo fechou a primeira guirlanda. “Aí eu liguei e pedi a
segunda”. E a terceira. “A maioria dos pacientes
ajudou. Tinha gente que não conseguia dar cem
reais, aí eu pegava 30 daqui, 30 de lá. Quem não
conseguia pagar na hora, eu passava em 10 vezes no cartão e dava do meu dinheiro. O importante era a pessoa querer ajudar”. Total: R$ 6.000

e 60 novas crianças em atendimento.
A estratégia para tanto sucesso foi simples
como a sua vontade de ajudar. “Eu pegava o
papelzinho e colocava o nome do paciente.
Quando o pessoal entrava no consultório via a
guirlanda e tava lá: ‘Fulano de tal ajudou essa
criança’. Aí eu explicava, ‘tem essas crianças
aqui, aqui e aqui, é um valor simbólico’”. Claro
que nem todo mundo topou de cara. “Uns ficavam mais desconfiados. Outros menos. Mas
explicando o projeto, ele é adotado com facilidade. Isso é gostoso. E quem ficava meio assim
eu mandava entrar no site, procurar no Google.
Tinha programa no Discovery Home & Health.
Fica fácil.”.
Após a ação, sobrou a sensação de dever
cumprido. E, além de todas as expectativas, a
mudança na relação com os próprios pacientes.
“Teve um paciente que eu fui agradecer e me
disse: ‘eu que tenho que agradecer por você me
deixar ajudar no projeto’”.
Como o Dr. Rodrigo, outros 125 voluntários
participaram da ação. Desse modo, uma rede de
novos amigos da turma se formou e a ação da
guirlanda foi a mais bem sucedida da história
da TdB. Ao todo, quase três mil cartões foram
vendidos, garantindo uma captação total de R$
257.000 – e, claro, o encaminhamento de 2.570
novos beneficiários para o projeto Dentista do
Bem. Resultado que poderia ser ainda maior.
“Se tivesse mais tempo de campanha eu completava 5, 6”, finaliza.

FOTOS: HAROLDO SABOIA E ARQUIVO PESSOAL

Destaque da ação de natal, o Dr. Rodrigo Leal ajudou
a TdB a colocar 60 jovens na cadeira do dentista
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O Dr. Rodrigo
vendeu 60
cartões: “O não
você já tem. Se
não se jogar nunca
terá o sim”
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Apolônias do Bem

PARA
ALÉM DA
ESTATÍSTICA

A CADA 5 SEGUNDOS uma mulher é vítima
de violência no Brasil. E a cada 15, a agressão é
física. Ou seja, enquanto você lê essa matéria, dezenas de brasileiras estão sentindo na pele o horror dessa estatística. A maior parte delas, dentro
de casa, ameaçada por um membro da família.
Segundo a pesquisa Percepções sobre a Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil, realizada pelo Instituto Avon/Ipsos em 2011, seis
em cada 10 brasileiros conhecem alguma vítima
de violência doméstica. Desse total, 63% tomaram alguma atitude para ajudar. A Dra. Hellen
Mary faz parte desse grupo. Além de voluntária
do projeto Dentista do Bem, ela é um dos 59
profissionais credenciados na rede Amil Linha
Dental que atendem as beneficiárias do Apolônias do Bem. “Eu aceitei participar do projeto
porque achei ser uma maneira de ajudar essas
mulheres que foram tão maltratadas no decorrer da vida. Resgatar o sorriso de quem há tanto
tempo não sorria mais”.

O projeto surgiu para denunciar a “inexplicável” dificuldade das vítimas de violência doméstica conseguirem tratamento odontológico.
Afinal, as agressões acabam afetando a dentição.
Como seguir em frente com a marca do terror
estampada na cara?
O Apolônias começou em São Paulo. Com
o sucesso, foi expandido para o Rio de Janeiro,
onde a Dra. Hellen fez questão de participar.
“O projeto é inovador. De valorização do ser
humano, da mulher. Por isso eu me engajei
nele”, explica.
Hoje, 400 mulheres já foram impactas. Três
delas, pelo trabalho da dentista. Que, além disso,
arregaçou as mangas e ajudou nossa equipe a fazer as triagens que identificaram as beneficiárias
cariocas. “Pra mim, esse projeto é muito importante. Ser um instrumento que vai devolver o sorriso pra essas mulheres, não tem preço. Dentro
da minha profissão, essa é uma das coisas mais
importantes que eu estou fazendo”.
Com tanta dedicação, começou a colecionar
histórias lindas, que faz questão de compartilhar. “Eu tenho uma história com a dona Maria
da Conceição. Ela só olhava pra o chão. Nunca
conversava. Respondia com monossílabos. E
quando eu fiz as obturações dos dentes anteriores e peguei o espelho pra mostrar, ela abriu um
sorriso tão grande. Foi a primeira vez que ela
completou uma frase pra mim. ‘Nossa doutora,
como o meu sorriso está bonito’. Eu nunca tinha
ouvido a voz dela direito. Fiquei muito feliz de
poder oferecer essa alegria pra ela”.

FOTOS: MÁRIO PRÍNCIPE E ANA OLIVEIRA ROVATI.

Parceira no projeto Apolônias
do Bem, a Dra. Hellen Mary é
exemplo de engajamento
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Reconhecimento
Apolônias
do Bem
“Essa é uma
das coisas mais
importantes que
estou fazendo”.

A

FOTOS: MÁRIO PRÍNCIPE E ANA OLIVEIRA ROVATI.

O OUTRO LADO
DA MOEDA
S.S.L.B., 53 anos, é uma
das apolônias atendidas
pela Dra. Hellen Mary.
Ao longo de sua vida,
ela colecionou uma série
de relacionamentos
tumultuados. Hoje ela
frequenta o Centro de
Referência de Mulheres
da Maré, onde tem acesso
a acompanhamento
biopsicossocial completo,
e está reconstruindo a vida
com um novo companheiro.
O projeto Apolônias do
Bem veio ajudar essa
transformação. “Estava
sem condições de fazer
tratamento e precisando
muito. Veio em boa hora.
Fiquei um pouco insegura
por não conhecer, mas
ainda bem que não desisti,
Foi a melhor coisa que
poderia ter acontecido”.
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OS BASTIDORES
DE UM SORRISO
A Dra. Thais Cardoso conta
para a Seja+1 como foram
as gravações do programa
Mestres do Sorriso

LUZES, CÂMERA, AÇÃO! Nada
de ar-condicionado para não fazer
barulho, um monte de gente da
produção ocupando todos os espaços do consultório. Tudo pronto para começar a gravação de um
dos seis episódios da série Mestres
do Sorriso, levado ao ar pelo Discovery Home & Health em outubro do ano passado. Desta vez o
circo foi armado no consultório
da Dra. Thais Cardoso, em Embu
das Artes/SP.
“Foi uma experiência completamente inusitada na minha vida,
ainda mais porque nunca pensei
que pudesse passar uma mensagem para as pessoas sem ter formação em televisão”, conta Thais.
“Fiquei bem ansiosa, mas depois
relaxei e deu tudo certo”. O truque
usado para “relaxar” Thais foi bem
simples. “A diretora mandou que
eu agisse normalmente, como faço
no meu dia a dia com os pacientes.
Aí ficou fácil.” Quando ela se viu
na TV, a surpresa: “Não é que eu
fiz direitinho?”, ri Thais.
No programa, ela atendeu a garota Lilian, de 11 anos, uma jovem
com sérios problemas bucais. Por

FOTOS: MARCIO SCHIMMING E VINICIUS ALMEIDA/ TdB

Mestres do Sorriso
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Mestres do Sorriso

conta da agenda apertada do programa, Thais teve apenas uma semana para realizar o tratamento,
o que incluía a colocação de um
aparelho na garota. “Esse dia foi
maravilhoso. Quando ela se olhou
no espelho e se viu com o aparelho
e o dente provisório, um incisivo
central, foi uma choradeira aqui
na clínica”, relembra Thais. “A Lilian é uma menina muito esperta,
meiga, bem especial”.
Thais não exagera quando fala
que o programa ajudou a divulgar o trabalho da TdB para um
público mais abrangente. “O programa serviu até para a gente, com
formação odontológica, ter uma
visão melhor de como anda essa
realidade caótica da saúde bucal
brasileira”. O Mestres do Sorriso
com a Dra. Thais também encantou em especial um espectador-mirim, que virou uma espécie
de “soldado” da causa da higiene
bucal em Embu das Artes.
“Foi muito engraçado. O filhinho de uma prima, de apenas três
anos, ficou tão impressionado
com a história da Lilian, que agora não só pede para a mãe escovar

“Quando ela se
olhou no espelho
e se viu com o
aparelho, foi uma
choradeira”

os dentinhos dele várias vezes ao
dia como passa o dia contando a
história para todo mundo e ensinando as pessoas a escovar os
dentes direitinho.”
Quem não viu ou perdeu algum
episódio do Mestres do Sorriso,
pode assistir à série toda no Youtube: http://goo.gl/NO1WTz.
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FOTO: GLÁUCIA CRISTINA RODRIGUES

Mudança de
hábito: após aumentar
o controle de estoque,
a Dra. Natália começou
a economizar
nos gastos do
consultório.
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O SEGREDO
ESTÁ NO
CONTROLE
REGRA BÁSICA: organização
e controle rígido de estoque resultam em maior economia no
consultório. O que não é nenhuma novidade, mas nem sempre
é seguido pela maioria das pessoas. A Dra. Natália Rafaela, de
Belo Horizonte/MG, começou a
colocar “ordem” em sua clínica
em agosto do ano passado. E em
pouco tempo já sentiu a diferença
– principalmente no bolso.
“Tenho uma lista-base, na
qual minha secretária tem o controle total de cada produto do
meu estoque. Quando o material
atinge uma quantidade mínima,
ela já me avisa. Como agora tenho essa lista pronta e um cálculo
de material que gasto a cada três
ou seis meses, principalmente
luvas, gazes e anestésicos, já faço
uma compra maior.”
Segundo a Dra. Natália, o
caminho para uma gestão mais
competente e, portanto, mais
“econômica”, é um só. “Quando
tenho de comprar em grande
quantidade, faço sempre dois orçamentos com dentais daqui de
BH. E imediatamente já ligo para

Com um pouco de organização
e muito controle, a Dra. Natália
Rafaela diminuiu consideravelmente
o seu gasto com dental

PARA ALÉM DA ECONOMIA
Graças à parceria entre Dental Cremer e TdB,
além dos descontos exclusivos para dentistas
do bem, que variam entre 10% e 30%, de acordo
com o número de jovens em atendimento, os
voluntários premiados no último Sorriso do Bem
estão comprando de graça na empresa. Esse é o
caso da Dra. Rosemary Marqueti, de Cachoeiro do
Itapemirim/ES. “Eu fiquei entre os cinco melhores
coordenadores regionais e ganhei nove meses de
dental grátis”.
Tal benefício é baseado no ticket médio das
compras realizadas na Dental em 2013. O que para
ela, que já era cliente da Cremer antes mesmo da
parceria com a TdB, faz toda a diferença. “Esse é o
terceiro mês que eu estou utilizando os descontos
da Cremer. Tenho R$500 de compras mensais e eu
sempre me programo para comprar dentro desse
valor. Ou seja, ainda não tive gasto com dental e já
economizei R$ 1.500”.
Além disso ela destaca outra qualidade do
benefício. “Estou sendo atendida do mesmo jeito.
O material chega no prazo e eles atendem os
dentistas do bem de um jeito especial”.
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a Cremer, porque tenho acesso
ao preço deles pelo site. Não tem
erro, o preço da Cremer é sempre
mais em conta, em média 30%. E
se algum material for mais caro,
eles cobrem o preço e aplicam o
desconto para dentistas do bem”.
A Dra. Natália conta que no
último Ciosp aproveitou para fazer compras para o seu consultório, e já chegou com a cotação de
outras duas dentais. De um total
de três mil reais, na Cremer obteve um desconto de mais de 400
reais. “Mas só passei a conseguir
um preço menor, repito, depois
que eu e a minha secretária, a
Marilda, começamos a fazer esse
controle eficiente do material.” A
organização, segundo ela, resultou em outro fator interessante:
menos “amolação”. “Se você faz
compras picadas toda semana,
fica com vários boletos para pagar. Teve uma ocasião que me vi
com 30 boletos para pagar. Prefiro fazer a compra maior, com
desconto, e ter um único boleto
para pagar.”
Apesar de seu consultório ser
pequeno, com apenas uma cadeira, a Dra. Natália afirma que esse
tipo de gestão pode ser aplicada
sem erro em clínicas maiores.
“Você precisa ter funcionários
que façam anotações rígidas do
uso do material. Se você abrir um
pacote de qualquer coisa, é preciso lançar numa planilha: menos
um. Antes eu abria um pacote de
qualquer material e esperava ele
acabar para pensar em comprar.
Dá certo trabalho, mas quando
você começa a ver resultados e
economia nas despesas, você fica
muito feliz.”

CONTROLANDO
O ESTOQUE
O consultor de Marketing de Serviços
Odontológicos Daniel Brito dá dicas para
melhorar o seu controle de estoque.
•
NÃO COMPRE PRODUTOS POR
IMPULSÃO, COMPRE APENAS O
NECESSÁRIO. A INOVAÇÃO É MARCA
DA ODONTOLOGIA, POR ISSO EVITE
COMPRAS EXAGERADAS E ESTOQUES
DESNECESSÁRIOS.
•
CRIE UMA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE
POR DEMANDA. COLOQUE EM PRIMEIRO
PLANO OS INSUMOS QUE MAIS SAEM,
SENDO TRÊS UNIDADES PELO MENOS;
EM SEGUNDO PLANO OS QUE MENOS
SAEM, SENDO DUAS UNIDADES E EM
TERCEIRO PLANO OS QUE RARAMENTE
TÊM USO, SENDO UMA UNIDADE.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

•
JAMAIS COMPRE PRODUTOS NA FALTA,
POIS PAGARÁ O PREÇO DA URGÊNCIA,
ALÉM DAS TAXAS DE ENTREGA ETC.

K

•
NÃO COMPRE NO PRIMEIRO OU NO
MAIS FÁCIL, FAÇA COTAÇÕES E COMPRE
NAQUELE QUE MAIS LHE OFERECER
BENEFÍCIOS.
•
AO UTILIZAR OS PRODUTOS DO
ESTOQUE, É FUNDAMENTAL DAR BAIXA
NO PRODUTO RETIRADO E PELO MENOS
UMA VEZ POR SEMANA CONTAR O
MESMO.
PARA SABER MAIS, ACESSE:
http://goo.gl/vLU0pt
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PARA SEMPRE
DENTISTA DO BEM
Conheça Regiane Marton, a mulher à frente da
Heraeus Kulzer do Brasil, nova mantenedora da TdB
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Mantenedores
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Mantenedores
DENTISTA, FARMACÊUTICA e
gestora de negócios. Regiane Marton é a cabeça do escritório brasileiro de uma das maiores indústrias de
materiais odontológicos do mundo.
Engana-se, porém, quem pensa que
sua carreira profissional sempre foi
focada no mundo corporativo. Pelo
contrário. Quando se formou cirurgiã-dentista, tal possibilidade nem
passava por sua cabeça. “A odontologia foi minha primeira escolha,
meu primeiro sonho”.
Atuou na área clínica nos seis
primeiros anos de carreira. Época em que seu caminho cruzou
pela primeira vez com a TdB.
“Sempre me interessei por causas sociais e assim que descobri
a ONG (através de uma matéria
veiculada em um veículo de comunicação) comecei a fazer parte
do grupo, realizando o tratamento de uma criança”, o Hugo Leonardo , hoje com 22 anos.
Entre tantas lembranças do tempo de voluntária, uma tem lugar
especial em sua memória. “O momento mais marcante foi quando
eu recebi a placa de dentista do
bem, pensando: ‘Nossa que título
legal de se receber!’. Pois, eu realmente não esperava receber, já que
a ação era feita de coração sem esperar nada em troca”.
Em 2006, Regiane iniciou sua
trajetória na Heraeus Kulzer, como
Responsável Técnica. Ocupação
que, aos poucos, foi preenchendo
toda a sua agenda, até chegar o dia
em que precisou deixar o consultório para se dedicar apenas ao mundo corporativo. “Sair da área clínica foi uma decisão muito difícil. E
não foi uma opção, foi a falta dela.
O mundo corporativo exigia cada

vez mais e a faculdade de farmácia
caminhava em paralelo com a empresa. Só sobravam os domingos
para a clínica”, relembra sorrindo.
Completamente inserida no
universo da odontologia, mas cada
vez mais distante dos atendimentos, como ser dentista do bem?
A resposta demoraria a aparecer.
Nesse ínterim, inevitavelmente,
precisou se desligar do projeto. E
do jovem Hugo Leonardo.
Trilhou uma longa jornada
de aperfeiçoamento, até que em
2013 foi convidada a assumir a
presidência da Heraeus Kulzer no
Brasil. “Sempre gostei de abraçar
todos os desafios que me colocavam e isso foi me impulsionando
muito dentro da empresa. Até que

Regiane durante
assinatura da
parceria: “Sempre
me interesse por
causas sociais”
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fui convidada para um programa
de treinamento e preparada para
assumir esse cargo, o que aconteceu um pouco antes do esperado,
porém no momento certo”.
Nos primeiros meses no novo
cargo, em meio a uma montanha
de projetos e desafios, surgiu a
oportunidade de voltar à Turma, desta vez como mantenedora. Afinal, uma vez dentista
do bem.... “O ambiente que criamos à nossa volta define a forma
como vivemos. Ou seja, a consciência social é muito importante
para o nosso crescimento, seja
pessoal, profissional. Portanto,
ser melhor implica em querer
um mundo melhor e para isso
cada um tem que fazer a sua parte, dentro do mundo que vive”.
Em pouco tempo a empresa se
tornaria a mais nova mantenedora
da Turma do Bem. Entretanto, até
o fechamento da parceria, muita
água rolou: encontros, reuniões,
e-mails. E uma surpresa. “Durante
a negociação, a equipe da TdB foi

me apresentar o projeto. Eu deixei, pois não queria interromper.
Ao final de todos os slides, falei:
‘Eu já conhecia a causa, pois já
fui voluntária’. Ver o olhar deles de
surpresa foi o mais interessante”.
A assinatura do contrato aconteceu durante o Sorriso do Bem.
Motivo de muito orgulho para Regiane. “Foi uma experiência gratificante e uma surpresa, pois o Fábio não havia contado como seria
aquele momento... Fiquei muito
feliz em receber diversas demonstrações de carinho dos dentistas
do bem que estavam presentes”.
Questionada sobre o que podemos esperar da parceria, não
hesita. “Toda a equipe da Kulzer
está muito engajada e animada.
Diariamente trabalhamos com
o objetivo de construir projetos
que beneficiem toda a turma. Esse
promete ser um ano de grandes
ações e muito trabalho entre a
equipe Kulzer e a TdB”. Impossível
duvidar. Afinal, essa é a palavra de
uma eterna dentista do bem.

Q
FOTO: HAROLDO SABOIA

“Toda a equipe
da Kulzer está
muito engajada
e animada com a
parceria”
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Qualidade, precisão e tradição.
Optosil® Comfort Putty e Xantopren® VL Plus, garantem segurança e conforto para o paciente. Podem ser
utilizados para técnica de impressão de dupla moldaFOTO: HAROLDO SABOIA

gem, para checagem de adaptação interna de próteses ﬁxas e para técnica de reembasamento.
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O MESTRE
CERVEJEIRO
DA TURMA
Cansado das cervejas
brasileiras, o Dr. Felipe
Cação decidiu fazer a sua
no quintal de casa

COMO TODO BOM BRASILEIRO, o Dr. Felipe Cação, coordenador de Santos/SP, sempre foi
apaixonado por cerveja. Após um
intercâmbio na Alemanha, sua
paixão ficou mais exigente. Lá, ele
descobriu que a bebida ia muito
além da loira estupidamente gelada
que nos acostumamos a beber no
Brasil. “Ali eu conheci um monte
de cervejas especiais, diferentes, e
gostei muito”.
Algum tempo depois, visitando os Estados Unidos, ficou impressionado com a quantidade de
cervejarias artesanais do local. “Na

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Na casa do dentista
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Na casa do dentista
Califórnia, é feio se um pub não
tiver a própria cerveja”. Resultado: com o paladar mais refinado
e a experiência de que era possível produzir a sua cerveja, decidiu
mergulhar de vez no universo cervejeiro. “Até porque não aguentava
mais beber essa coisa aguada que
vendem no Brasil”.
Juntou-se a quatro amigos, fez
um curso de homebrewing (como
é chamada a fabricação caseira de
cerveja), consultou alguns livros e
blogs, comprou o equipamento básico e começou a produzir a bebida
no quintal de casa. “Não é nada
difícil e a possibilidade de brincar
com sabores e produzir a sua cerveja é incrível”, conta.
O resultado da primeira experiência, entretanto, não foi dos melhores. “A gente errou em alguma
etapa do processo. O que não pode.
A produção é um processo químico.
Tem que fazer tudo certinho, dentro
dos padrões. Então na primeira vez
todo mundo erra”. Mesmo assim
não desanimou. Continuou tentando, até impressionar os amigos.
“O amigos elogiaram bastante. Mas
ainda tem muito o que melhorar”,
pontua, exigente.
Hoje ele segue a produção.
Cada leva produz 20 litros de cerveja, que demoram 40 dias para
ficar prontos. Tempo de espera
que pode impacientar os mais
apressados, mas que faz toda a diferença no resultado final. “Toda a
fabricação de cerveja demora esse
tempo. Você precisa de 20 dias
pra fermentar, de 10 dias pra maturar, quando ela fica descansando, e mais 10 dias pra carbonatar,
formar espuma. Se atropelar esse
processo, não fica bom”.

O Brasil já possui 200 microcervejarias registradas, e só no ano
passado 31 novos produtores solicitaram registro ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) – o que ainda não
é o caso de Felipe. Pelo menos, por
enquanto. “Ao fazer o curso, a ideia
inicial era ter nossa própria cervejaria artesanal e abrir um lugar,
servir porções...”, ele conta.
O sonho continua valendo.
Quem sabe os voluntários da Turma do Bem ganhem um cervejaria
artesanal familiar em Santos daqui
a algum tempo?

“Não aguentava
mais beber essa
coisa aguada que
vendem no Brasil”
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EU SOU DENTISTA
DO BEM!
Adesivo acrílico ajuda a
identificar os voluntários do
projeto Dentista do Bem

COMO APLICAR?
O artesão e voluntário da TdB Marcelo Darghan
dá dicas de como usar melhor o seu logo:
O artesão e voluntário da TdB Marcelo Darghan dá dicas
de aplicação para você usar melhor o seu logo:
“O adesivo é um objeto de design. Deve ser identificado
imediatamente por quem o vê. Para isso é importante
que seja posicionado na altura dos olhos, entre 1,50m e
1,70m. A escolha da parede também é importante: pense
em um local que tenha visibilidade de diversos ângulos,
evite corredores e as paredes escondidas.
Caso decida colocar o adesivo em uma parede onde haja
vários quadros, é possível colocar uma moldura em
sua volta. Isso vai evidenciá-lo. Mas o ideal é que essa
sinalização seja usada em uma parede sem nenhum outro
objeto por perto.
É legal que a cor da parede seja contrastante com o preto.
Cinza, laranja , fúcsia, vermelho, verde, amarelo e azul
são cores modernas e que compõem bem com o adesivo,
harmonizando e destacando a marca do Dentista do Bem.
Nota: é importante que a parede esteja bem limpa para a
aplicação do adesivo.
Mãos à obra.”

FOTO: SYD LUCAS

QUANTO MELHOR a apresentação
de seu consultório, mais credibilidade
e confiança você passa a seus clientes.
A Dra. Vanessa Leal, coordenadora de
Vitória/ES, sabe disso. Ela foi um dos
primeiros voluntários a utilizar o logo
do projeto Dentista do Bem em forma
de adesivo. “Sempre desejei ter algo que
me identificasse como participante do
projeto de voluntariado. Quando vi o
adesivo à venda na Capacitação 2013,
não tive dúvidas em adquirir”, conta.
Para ela é importante que não a
vejam apenas como uma boa dentista,
mas também a reconheçam como uma
pessoa que vai além da profissão. A realização do voluntariado é um diferencial
na percepção de seus clientes, que agora
conhecem sua preocupação social.
Em seu consultório, a peça foi colocada na parede da recepção, onde
todos podem ver, e passou a despertar
interesse. “Logo perguntam o que é, e a
secretária explica o projeto. Na ação de
captação de recursos da guirlanda foi
ótimo: ela explicava e já sugeria a doação...”, explica.
O logo de acrílico é composto por
várias pequenas peças – são as partes
que formam a logomarca em si. Há um
forte adesivo atrás de cada uma dessas
peças, e uma guia para montá-las corretamente. É fácil, como Vanessa explica: “Aplicar o logo foi extremamente
lúdico e divertido!”.
Você pode encomendar a sua entrando em contato com a TdB em São
Paulo, e cada unidade sai por R$ 130.
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“Aplicar o logo
foi extremamente
lúdico e divertido!”.
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Dica de viagem

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

“Bogotá é a capital da Colômbia e reúne o
centro financeiro, político e cultural do país.
Visitá-la é chegar num lugar que te acolhe
com braços abertos e oferece tudo o que você
precisar. Antiga e futurista, com colinas e
belas zonas verdes que lhe dão vida, a cidade
é sofisticada, encantadora e cosmopolita.
Aqui, o viajante vai encontrar um lugar
pitoresco, conhecido por sua arquitetura
colonial, suas esplêndidas igrejas, seus
magníficos museus, sua coleção de arte précolombiana em ouro e exibida no espetacular
Museu do Ouro, ícone do nosso país.
É impossível entediar-se na cidade. Há
atividades para todos os gostos. Quem é da
vida noturna encontrará diferentes estilos
e ambientes em discotecas, bares, pubs e
fábricas artesanais de cerveja. No Centro
Histórico de La Candelaria, compra-se
antiguidades no mercado de pulgas. No

Parque Simón Bolívar pode-se descansar e depois
admirar o entardecer dos mirantes de La Calera ou
de Monserrate. Há ainda festivais de música e teatro e
feiras de livros.
A gastronomia também merece ser explorada:
a oferta de comida típica e estrangeira é ampla e
reconhecida como uma das melhores da América
Latina.
Bogotá reúne o melhor da Colômbia e está a
2650 metros acima do nível do mar. Ou seja, MAIS
PERTO DAS ESTRELAS!”
Dra. Elizabeth Téllez, coordenadora regional
de Bogotá, Colômbia
Saiba mais: www.colombia.travel
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Bogotá/COL

Dica de viagem
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Porto/POR
“A cidade do Porto possui um notável conjunto
de ruas e arquiteturas de enorme valor histórico.
Para além da variedade de estilos, que nos podem
transportar ao mundo da mitologia clássica, os
edifícios e a malha urbana do centro histórico do
Porto valeram-lhe a designação de Patrimônio
Cultural da Humanidade, em 1996.
A pé, de carro, trem elétrico ou de barco, há
sempre uma forma de conhecer a cidade. Uma
delas é fazer um cruzeiro num Barco Rabelo e
admirar as seis pontes que cruzam o Rio Douro,
ou desfrutar a delícia de um almoço a bordo de
uma embarcação, enquanto contempla a bela
paisagem ribeirinha. Acredite, serão três horas
inesquecíveis.

O famoso Vinho do Porto é outra
especialidade da cidade. Bebida generosa,
produzida exclusivamente na região, distinguese pela diversidade de tipos, intensidade do seu
aroma e sabores. É de não perder uma visita ao
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.
Outra visita obrigatória: o conhecido Mercado
do Bolhão, de 1850. Tem uma estrutura singular,
caracterizando-se pela beleza própria da
arquitetura neoclássica, com zonas de peixarias,
talhos, hortícolas e florais.
E o Porto é cada vez mais palco de noites
animadas, com oferta variada e de qualidade.
Numa palavra: aventure-se!”
Dra. Madalena Coelho, coordenadora
regional da cidade do Porto, Portugal
Saiba mais: www.portoturismo.pt
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CHURRASCO
É COISA
SÉRIA

de 2012
o pelas
ções de
dú e da
uguesa
o), além
ação de
ridades

O Dr. Paulo Bertocchi, coordenador
de Farroupilha/RS, dá dicas
preciosas de como fazer um
verdadeiro churrasco gaúcho

OS GAÚCHOS VÃO JURAR que
foram os inventores – assim como
os argentinos ou os uruguaios. Entretanto, o churrasco nasceu muito
antes dos pampas sul-americanos
serem ocupados. Mais precisamente quando o primeiro homem
juntou o fogo à carne da caça.
Milhares de anos depois, avançamos na tecnologia e na forma de
preparar a comida, e hoje é comum
encontrar diversos tipos de molhos, recheios e acompanhamentos
para o churrasco. Mas há quem
garanta que inventar demais pode
estragar tudo. “Churrasco de gaúcho não tem frescura: boa churrasqueira, fogo, carne, sal grosso, um
bom vinho no inverno e uma cervejinha no verão. Só isso!”, clama o
Dr. Paulo Bertocchi, churrasqueiro
de mão cheia e coordenador da cidade de Farroupilha/RS.
Nessa matéria, ele dá algumas
dicas para qualquer um fazer
um digno churrasco gaúcho em
casa, esteja você no Rio Grande
ou no Amapá. E por que deveríamos confiar nas dicas de Bertocchi? Talvez porque o homem
tenha três churrasqueiras em
casa, só por isso.
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Gastronomia

DICAS DO
BERTOCCHI
Um bom churrasco depende de uma boa
churrasqueira, um bom fogo e, principalmente,
de um bom corte de carne. O segredo é não
inventar Aqui vão algumas dicas:
1) É IMPORTANTE SEMPRE VERIFICAR
AS CONDIÇÕES DA CHURRASQUEIRA.
Se estiver úmida, ela pode prejudicar o
fogo, gerando muita fumaça. Uma boa
churrasqueira é aquela que “puxa” bem o
fogo. Ou seja, não faz muita fumaça.
2) O FOGO É MUITÍSSIMO IMPORTANTE.
Podemos utilizar o carvão e uma boa lenha,
criando uma boa brasa. O fogo de lenha
deixa um gostinho bem campeiro, o que é
maravilhoso. Entretanto, é preciso queimar
bem a lenha antes de colocar a carne.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL/PAULO ROBERTO BERTOCCHI

3) A ESCOLHA DA CARNE TAMBÉM É
FUNDAMENTAL. Ela deve sempre ser
nova, apresentando um vermelho vivo
e um aroma agradável. A idade altera o
seu sabor, o que prejudica o churrasco.
(Algumas churrascarias utilizam alho para
disfarçar esse gosto, mas isso não é correto.
O verdadeiro churrasco gaúcho não tem
frescura: é carne, sal grosso e fogo).
4) APÓS ESPETAR A CARNE, É HORA DE
SALGÁ-LA. Nunca esfregue o sal grosso
na carne, pois ele penetra e a deixa salgada
demais.
5) A CARNE DE UM CHURRASCO NUNCA
DEVE SER BEM PASSADA, o que a
deixará dura e sem gosto. O bom assador
sabe que a carne está no ponto só pelo
seu aspecto, mas se tiver dúvidas faça um
pequeno corte.
6) NUNCA DEIXE A CARNE MUITO PERTO
DO FOGO, a perderá todo o suco e pode
queimar.
7) BATA O SAL E SIRVA, sem se esquecer de
cortá-la perpendicularmente ao sentido das
fibras. Assim teremos uma carne macia.

8) UM CORTE QUE NUNCA FALTA NO
CHURRASCO GAÚCHO É A COSTELA
Quando formos comprá-la, devemos
verificar a espessura do osso: quanto mais
fino, mais jovem é o novilho, portanto mais
macia será a costela.
9) UM CORTE QUE NUNCA FALTA NO
CHURRASCO GAÚCHO É A COSTELA, ou
um corte único. Podemos mesclar com uma
picanha, ou até outro tipo de carne, como
o galeto (frango), porco ou ovelha – sempre
lembrando que esses tipos de carne vão
requerer temperos especiais.
10) JAMAIS FALTARÁ NUM CHURRASCO
GAÚCHO O FAMOSO SALSICHÃO OU
LINGUIÇA. Há muitos tipos de linguiça
(toscana, de frango, de pernil), mas a mais
gostosa é a campeira ou gaudéria, que é feita
de carne selecionada de gado, totalmente livre
de cartilagem e nervos, com um pouco de
toucinho de porco e temperos como sal, alho,
cebolinha e salsa. É maravilhoso.
PS: Aqui no Sul, o churrasco sempre vem
acompanhado de um bom chimarrão.
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Cinco dicas

EU SOU UMA
SECRETÁRIA
DO BEM!

Você sabe qual a sua
importância dentro do
consultório? Aqui vão cinco
dicas para você se tornar
uma secretária do bem.

2

1

TENHA
ESSÊNCIA

As pessoas mais
encantadoras são as que
têm atitudes simples,
que enchem os dias de
vida. Porque para viver
de verdade é preciso se
relacionar, permitir-se amar
o outro, um amor generoso,
que torna qualquer
passagem por este mundo
algo realmente válido.

TENHA ATITUDES
DE GENTILEZA

Um gesto de gentileza, um
sorriso acolhedor ou uma palavra
de conforto podem fazer toda a
diferença. Para um cliente que
chega nervoso e inseguro, ser
recebido por uma equipe disposta
a ouvi-lo pode ser uma injeção de
ânimo e coragem.

3
5

APRENDA
ALGO NOVO
TODOS OS DIAS

A educação pode chegar de diversas
formas. Aprenda com o outro. Todos nós
temos algo a ensinar. É possível entregar
ou receber conhecimento todos os dias.

4

MUDE O MUNDO
E AS PESSOAS

Nossa única missão é
mudar o mundo e as
pessoas para melhor. Pense
nisso, busque se associar
a projetos e pessoas que
buscam fazer algo que
tenha impacto no mundo.
Deixe sua contribuição.

CUIDE-SE

Invista na sua imagem,
ela diz muito sobre você.
Ninguém compra seu talento
e competência se não descobrir
que você os tem. Entre dois
candidatos a uma vaga de
emprego ou promoção na
carreira, certamente a escolha
irá recair naquele com a melhor
imagem, trato e apresentação.
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Top Five

LIVROS QUE
INSPIRAM
Nosso dia a dia envolve muito suor e correria. Mas sempre
buscamos ideias e pensamentos que possam nos ajudar a fazer
um trabalho ainda mais contundente. Listamos aqui alguns dos
livros que nos servem de inspiração:

DES
A

EMPREENDEDORES
SOCIAIS

O BANQUEIRO
DOS POBRES

CONTRA UM
MUNDO MELHOR

Luis Felipe Pondé

LONGO
CAMINHO PARA
A LIBERDADE

Esse livro é essencial
para todo mundo
que procura entender
o fenômeno do
empreendedorismo
social. Ao mostrar casos
dos empreendedores
que estão resolvendo
alguns dos problemas
mais sérios do planeta,
os autores nos fornecem
novas ideias para o
mundo corporativo.

Com o equivalente a
US$ 27, Muhammad
Yunus começou um
banco em Bangladesh
que tirou milhares de
famílias da pobreza.
Essa autobiografia
conta como isso
virou realidade,
evidenciando as
ideias de Yunus que,
longe da frieza dos
financistas, valoriza o
ser humano.

Compilado de ensaios
curtos, o livro traz
duras críticas à
hipocrisia de nosso
tempo. Ou, como o
autor define: “Um
grito contra essa mania
de fazer um mundo
bonitinho, bonzinho,
que eu não acredito”.
Leitura obrigatória
para quem quiser
confrontar as
próprias ideias.

Depois de mais de um
quarto de século na
prisão, Mandela foi
solto em 1990, virou
presidente de seu país
e ganhou o prêmio
Nobel da Paz por levar
a África do Sul a um
governo multicultural
e democrático.
Essa autobiografia
inspiradora conta a
história de sua luta.

John Elkington e Pamela
Hartigan

Muhammad Yunus

Nelson Mandela

Algum livro te inspira? Mande um email para
comunicacao@tdb.org.br e conte sua história pra gente
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10 perguntas para...
Mel Fronckowiak
1,18 milhão de seguidores no Twitter,
quase 615 mil likes no Facebook e
impressionantes 180 mil followers no
Instagram. E faz questão de utilizar
todo esse poder para ajudar a TdB.
Nessa entrevista, ela conta um pouco
de sua história.
Você saiu de casa relativamente cedo. Isso mudou o seu
modo de enxergar o mundo?

Sair de casa faz exatamente isso com
a gente. Os horizontes ampliam. Tive
que me virar, trabalhava, cuidava da
casa, administrava as saudades da
família. A gente amadurece nessas
experiências. Na zona de conforto
ninguém cresce.
Como você foi parar na televisão e como isso transformou
sua vida? Eu fazia jornalismo no

Modelo. Atriz. Cantora. Poetisa. Voluntária. A atriz Mel Fronckowiak é
um fenômeno multimidiático. Tornou-se conhecida em todo o Brasil
em 2011, após o sucesso da novela
Rebelde. Hoje soma uma multidão
de seguidores nas redes sociais: são

Quem você escolheria como
exemplo a seguir e qual personagem você sonha em interpretar? Tem muita gente que eu

admiro pela capacidade camaleônica
de se transformar e nos surpreender. Mas meus exemplos de vida são
aqueles que eu conheço internamente, com as qualidades e os defeitos,
fora das luzes desse universo. Adoraria interpretar uma personagem
num universo lúdico, poético.

FOTOS: DIVULGAÇÃO E HAROLDO SABOIA

“A TDB
É POESIA”

Sul e acabei sendo convidada para
trabalhar como modelo em SP. Depois comecei a fazer comerciais para
a televisão e surgiram os testes para
novelas. Quando eu vi já estava lá.
Isso mudou completamente o ritmo
da minha vida. Foi tudo bastante rápido. Este é um meio de muitas vaidades e é preciso não acreditar nesse
lugar que as pessoas te colocam.
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10 perguntas para...
Em meio ao turbilhão da novela Rebelde, você achou
tempo para escrever um livro
de poesia (Inclassificável, Ed.
Rubra). Por quê? Fui escreven-

do como sempre escrevi na vida.
Acho que foi meu jeito de desabafar.
Quando acabou a turnê, percebi que
os textos tinham um fio condutor
interessante. Falavam das miudezas
da vida que nem sempre a gente percebe. Quis dividir um sonho antigo
com o público. Quem eu sou estava
ali em forma de palavras e um tanto
de coragem.
Como e quando você descobriu a Turma do Bem? Desco-

Grande do Sul. No Sorriso do
Bem, o que sentiu quando viu
tanta gente de faixa? A faixa é

Em sua opinião, qual a importância do projeto Dentista do Bem? O projeto é um

Sua participação no Sorriso
do Bem mostrou uma pessoa
muito politizada. Você acha
que falta isso ao Brasil? Acho

bri através de amigos. Demorei a
entender a forma como ela funcionava de fato, mas depois, não tinha
mais como não fazer parte. A TdB
é poesia também, faz curvas nas linhas retas da vida. O sorriso é um
símbolo disso.

FOTOS: DIVULGAÇÃO E HAROLDO SABOIA

convite para que as pessoas olhem
além de suas próprias janelas. O
projeto instiga o bem compartilhado, o olhar para o outro, o movimento circular que é viver.
Ano passado você participou
da Maior Triagem Odontológica do Mundo. O que achou
da experiência? Achei lindo. Foi

um dia de chuva forte no RJ, mas a
triagem estava lotada. A gente ficava
percebendo as reações das crianças.
O público mais carente demora a entender que são tão importantes como
qualquer outro.
Você já foi Miss Mundo Rio

sempre um signo que nos remete importância. Nos concursos de beleza,
uma importância exterior. No Sorriso
do Bem, enaltecia outras qualidades,
o altruísmo, esse encontro de quem
precisa com quem pode ajudar.

“A TdB faz curvas
nas linhas retas da
vida. O sorriso é um
símbolo disso”

que o Brasil está passando por um
momento interessante. Me incomoda quando apenas apontamos o
dedo. Ninguém nos tirou da brincadeira, não somos espectadores dos
rumos políticos do país, por mais que
muitas vezes nos coloquemos nessa
posição. Fazer a diferença começa
com os pequenos exemplos.
Voltando à sua carreira, quais
são os projetos para o futuro?

Estar feliz é o meu projeto para o futuro. Não sei em qual área isso vai se
configurar. Mas esse ano eu quero
olhar para o que eu estou fazendo e
saber que dos meus olhos transbordam amor.
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Horóscopo

DENTISTA
Saiba como os signos ajudam
sua vida profissional
Por Marcelo Dalla
(www.marcelodalla.com.br)

ÁRIES Os arianos costumam tomar
decisões e agir rapidamente. No
consultório, têm tudo à mão, de
forma que não percam tempo. São
perfeitos para solucionar situações
emergenciais. Podem também
oferecer alternativas pioneiras.
TOURO Os taurinos primam
pela segurança, pelo conforto e
pela praticidade. No consultório,
têm tudo do bom e do melhor.
Costumam ser caprichosos e
excelentes em tratamentos
estéticos, pois são regidos por
Vênus, o planeta da beleza.
GÊMEOS Os geminianos são
sociáveis, versáteis, curiosos e
adaptáveis. São ótimos professores
e comunicadores. Seus consultórios
estão sempre movimentados, com
livros e informações à disposição dos
pacientes. Têm especiais habilidades
mentais e manuais.
CÂNCER Os cancerianos são
cuidadosos, sensíveis e protetores.
Tratam com carinho e primam pela
segurança. São bons no cuidado
com crianças. Em seus consultórios
existem detalhes que tornam o
ambiente aconchegante.
LEÃO Os leoninos são alegres,
efusivos e criativos. Valorizam a
vocação e realizam o trabalho com
muito prazer. Fazem os pacientes se
sentirem especiais. Apreciam o lazer,
a diversão e também podem ser
bons no trato com crianças.

VIRGEM Os virginianos são prestadores
de serviço por natureza, pois gostam
de se sentir úteis. São muito criteriosos,
precisos e detalhistas. Preocupam-se
com a saúde, a higiene, a limpeza e a
excelência em suas técnicas de trabalho.
LIBRA Equilíbrio é a palavra-chave do
signo. Têm bom gosto e se preocupam
com a ética. Trabalham bem em
equipe. Seus consultórios são belos e
harmoniosos. Costumam ter talentos
artísticos, o que os tornam perfeitos
para tratamentos estéticos.
ESCORPIÃO Os escorpianos são
bons em diagnósticos, pois têm
talento para a investigação. São
inteligentes e perspicazes. Costumam
ser ótimos cirurgiões e gostam de ir à
raiz da questão para curar e extirpar
de vez qualquer problema.
SAGITÁRIO Os sagitarianos são
entusiastas, otimistas e expansivos.
Podem ser bons mestres. Em seus
consultórios é comum encontrar
diplomas de cursos realizados no
estrangeiro. Estão sempre frequentando
palestras, congressos e workshops.
CAPRICÓRNIO Os capricornianos
primam pelo profissionalismo.
Procuram demonstrar sua
competência e credibilidade.
Estipulam metas e atingem o objetivo
almejado. Também se preocupam
com o bom aproveitamento do
tempo e dos materiais.

AQUÁRIO Os aquarianos estão
sempre de olho no futuro e nos trazem
as novas soluções. São criativos,
inventivos, originais e revolucionários.
Preocupam-se especialmente com
causas humanitárias e solidárias.
PEIXES Os piscianos são sensíveis,
imaginativos e intuitivos. Conseguem
se identificar com seus pacientes e
compreender suas questões. Em seus
consultórios, desdobram-se para
fazer com que todos se sintam bem.
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OBRIGADO
MANTENEDORES,
NOSSOS
VOLUNTÁRIOS
AGRADECEM

15 MIL
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TODOS SAEM GANHANDO
COM ESSA CORRENTE.
SÓ COM ORAL-B DENTISTA DA TURMA DO BEM RECOMENDA
O QUE HÁ DE MELHOR PARA A SAÚDE BUCAL, GANHA
PRÊMIOS EXCLUSIVOS E AJUDA A DISSEMINAR SORRISOS
PELO BRASIL.
CADA ESCOVA VENDIDA, AJUDA A TDB
A CHEGAR A MAIS CRIANÇAS QUE NECESSITAM
DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.

1.
2.
4.

CADASTRE-SE NO SITE
WWW.RICARDOELETRO.COM.BR/ORALB

RECEBA SEU CÓDIGO PROMOCIONAL

VOCÊ GANHA CRÉDITOS
DE 20% NA RICARDO ELETRO
EM CADA ESCOVA COMPRADA**

3.
5.

6.

UTILIZANDO O SEU CÓDIGO
PROMOCIONAL, SEUS PACIENTES
TERÃO 10% DE DESCONTO
NAS ESCOVAS ELÉTRICAS ORAL-B*

TROQUE SEUS CRÉDITOS
POR PRODUTOS NO SITE
DA RICARDO ELETRO***

PARTE DAS VENDAS DE CADA
ESCOVA SERÁ REVERTIDA
PARA OS PROJETOS DA TURMA DO BEM

P&G-Mar/2014. *Oral-B® Professional Care 500™ e Oral-B® Professional Care 5000™.
**Será considerado o preço final de cada escova constante na nota fiscal. ***Verifique o regulamento e o modo de utilização.
Créditos não válidos para pagamento de frete.
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