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Dentistas
rodaram mais
de 1.000 km

impresso fechado
pode ser aberto pela ECT

Estilo de vida
do Dentista do Bem

Dentista
do Bem
4 coordenadores
e 1 missão: fazer
triagens em
várias cidades

Conheça novidades
do evento, que pela
primeira vez ocorre em
São Bento do Sapucaí

Sorriso do Bem
apolônias

eliana

TdB e Amil Dental dão vida nova
a vítimas de violência

A apresentadora do SBT
declara: “Sou fã da TdB”

Editorial

Te vejo em novembro

Fábio Bibancos
Presidente voluntário da TdB
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Como fazer para que os envolvidos no projeto Dentista do Bem
estejam em sintonia e, juntos, continuem trabalhando na construção
de um mundo onde todos possam sorrir? Com o tempo, a resposta
que encontramos foi o Sorriso do Bem (SdB), um evento de capacitação e premiação dos melhores trabalhos de nossa rede de voluntários.
A primeira edição do SdB aconteceu em 2006. Na época, começávamos a crescer e precisávamos treinar agentes propagadores da
nossa causa. Gente capacitada a ativar o Dentista do Bem em lugares
distantes de São Paulo, onde fica nossa sede. Reunimos, então, 41 dentistas dos quatro cantos do Brasil em um hotel e, por três dias, nós os
capacitamos (ensinamos a cadastrar novos voluntários e mostramos
como fazer as triagens nas quais identificamos os beneficiários do
projeto). No fim, premiamos aqueles que mais tinham trabalhado por
nossos projetos até então. O resultado foi surpreendente. Ultrapassamos a casa dos 1.000 beneficiário – um feito homérico para quem, até
outro dia, tinha apenas 50 voluntários.
Dali em diante, o evento entrou no calendário da TdB. Todos os
anos, entre outubro e novembro, nos reunimos por quatro dias com
os voluntários que mais se destacaram em nossa rede. Juntos, discutimos os rumos do Dentista do Bem e planejamos estratégias para
o crescimento. Além disso, capacitamos novos voluntários para
ativarem o projeto em cidades onde ainda não estamos presentes.
Para fechar o evento, aproveitamos a oportunidade e vamos a público premiar os melhores de nossa rede (um dos convidados sai
do encontro com o título de o Melhor Dentista do Mundo, aquele
voluntário que mais fez pela sua cidade). Com isso, mostramos para
a sociedade a nossa causa e mobilização e propomos que a odontologia seja discutida com mais atenção.
Conforme crescemos, o Sorriso do Bem também cresceu em importância, em relevância, em resultados (se hoje temos 49 mil beneficiários, o Sorriso do Bem é um dos responsáveis). E a premiação se tornou
o principal momento de comunicação com a sociedade. Entretanto, no
fundo, tudo continuava igual: vários dentistas, um hotel e, no último
dia, um teatro e uma premiação.
Neste ano, nós nos reinventamos. De 6 a 9 de novembro, todos
os holofotes da maior rede de voluntariado especializado do mundo
se voltarão para São Bento do Sapucaí. Localizada no interior de São
Paulo, a cidade de pouco mais de 11.000 habitantes receberá a nona
edição do Sorriso do Bem. Ocuparemos toda a cidade para o maior
e melhor evento da história da TdB. Espero te ver por lá.
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55 mil crianças e jovens passaram
por seleção em todo o país

Tem sugestão de temas que quer ler na
“Seja+1”? Do que você gostou? O que não
curtiu? Conte para a gente no e-mail
tdb@qsocial.com.br, informando seu nome
completo e a cidade onde mora. Sua opinião
pode ser publicada neste espaço.
“A revista está cada vez mais com a cara da TdB. Nela,
o dentista se atualiza em relação ao projeto. Gostaria
de ver sempre temas relacionados a gestão, pois é uma
área que não aprendemos na universidade.”

Natalia Rafaela (Contagem, MG)

“A ‘Seja+1’ acrescentou muito, pois é para todos dentistas e amigos, não só aos coordenadores, fazendo com
que as informações cheguem de igual maneira a todos.”

Marlon Mezadri Layber (Piúma, ES)

“Fico ansioso quando vejo que outros dentistas já receberam a nova edição, e eu não. Sinto falta de uma
coluna do tipo ‘A importância da Turma do Bem na
minha vida’, com depoimentos de beneficiários.”

Leonardo Costa (Salvador, BA)
Resposta da TdB:
Como as revistas seguem pelo correio, pode haver
demora na entrega em alguns locais. Lembramos
que a revista fica disponível no site da TdB. Sobre a
coluna com depoimentos, incluímos uma seção com
a história de uma apolônia e valorizamos as declarações de beneficiários da megatriagem. Depois nos
conte o que achou.

“Parabéns pela ideia da revista! Ampliar o alcance
de informações da TdB para todos os voluntários só
pode trazer resultados positivos.”
Renata Vaz (Corumbá, MS)
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TdB por aí

Novidades da rede e dos parceiros da turma
Bailarina da
peça Giselle

Blog em
outra casa

Acordo fechado com o
Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio
2016 definiu que os
dentistas do bem poderão
participar do evento como
voluntários. Cerca de
10.900 atletas olímpicos
e 4.500 paralímpicos
participarão dos Jogos.
Haverá processo de
cadastramento, seleção
e capacitação dos
interessados. Acompanhe
os detalhes na próxima
edição da Seja+1.

Nova parceria
O DSD (Digital Smile Design), criador de uma ferramenta que considera as
necessidades funcionais e estéticas dos pacientes, é o novo parceiro da Turma do
Bem. Cinco dentistas da TdB, eleitos os melhores de 2013, receberam gratuitamente
o curso para utilizar a solução. Em 2014, serão 20 selecionados. Além disso, parte
da renda dos treinamentos será revertida para a ONG. “A gente sempre teve
vontade de fazer algo nesse sentido [de responsabilidade social] até conhecer a TdB,
que é um projeto fantástico”, diz o cocriador do DSD Christian Coachman.
62

Arte por boa causa
A CNB (Companhia Nacional de Bailado), de Lisboa, reverteu parte da renda da peça
“Giselle” para a Turma do Bem de Portugal. A apresentação, que ficou em cartaz de
27 de junho a 6 de julho, prestou homenagem à bailarina Barbora Hrushova, que
se despede de carreira artística, e a Maria Palmeirim, que deixa a carreira de mestra
de bailado na CNB. Com duas horas de duração, a obra, considerada um clássico,
retrata o amor de Giselle por Albrecht, um nobre disfarçado de camponês.

Entre os
melhores
fotos: TdB, Rodrigo de Souza/Divulgação

TdB na
Olimpíada

A Turma do Bem está com
uma nova vitrine: no Brasil
Post, uma parceria do portal
de notícias norte-americano
Huffington Post, um dos
mais conceituados sites
jornalísticos do mundo, e
da Editora Abril. Lançado
em janeiro deste ano, ele
traz notícias e colunistas,
entre eles o presidente
voluntário da TdB, dr. Fábio
Bibancos (www. brasilpost.
com.br/fabio-bibancos), que
abordará ações da ONG e
análises a respeito da saúde
bucal no país.

O programa “Mestres do Sorriso”, exibido
pelo canal pago Discovery Home &
Health, foi um dos finalistas da 4ª edição
do Prêmio de Criatividade e Inovação
em Mídia, na categoria Conteúdo em
Formato Longo, promovido pelo Discovery
Networks Brasil. A série, iniciativa da
Amil Linha Dental e da Turma do Bem,
retrata a transformação por que passam
crianças com graves problemas dentais
atendidas pelos dentistas do bem. Os
episódios estão disponíveis em http://bit.
ly/1rNalzS.

Suelen Dotto,
do episódio 2
de Mestres
do Sorriso
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Rodrigo Giovani (Rio das Pedras),
Osvaldo Magro (Araçatuba),
Walter Silva (Bauru)

Naira Neri (Umuarama), Fabio Lorenzato
(Ribeirão Preto), Hilario Rocha, Fernando
dos Santos, Fabiola Ramos (Pato Branco)
e Karina Oyama Siqueira (Fortaleza)
Lucia Crema (Lins) e Roberta
Suely (Mogi das Cruzes)

Alegria
sem fim
Felicidade é um dos adjetivos
que traduzem o dia a dia dos
dentistas do bem

Rosemary Marqueti
(Cachoeiro de Itapemirim)
e Nicia Paranhos
(Igaraçú do Tietê)

Ligia Magalhães
(São Paulo)

Telma Konishi
(Araraquara)
22
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Luiz Scott
(São Paulo)

Osvaldo Magro (Araçatuba),
Renata Vaz (Corumbá), Luciana Bason
(Pindamonhangaba), Marilia Martins (Guarulhos)
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Megatriagem

55 mil jovens
passam por
megatriagem

Marcar um dia para triar
crianças e jovens de baixa renda,
com graves problemas bucais, e
oferecer a eles tratamento odontológico gratuito merece mesmo
destaque no calendário.
A segunda edição da maior
triagem odontológica do mundo, uma iniciativa da TdB com a
Oral B, ocorreu simultaneamente em 277 cidades de dez países,
sendo que 16 delas foram abertas ao público. Ao todo, foram
triados 55 mil jovens.
“Todas as nossas expectativas
foram alcançadas. Em Brasília,
por exemplo, 57% dos jovens
que apareceram na megatriagem
foram selecionados”, afirma Mariana Fernandes, diretora de projetos da ONG.
Os resultados da megatriagem
não se refletem apenas em números. Trata-se, principalmente, de um
dia de ouvir muitas histórias sobre
os potenciais pacientes, para conhecê-los e também entender melhor a
origem de seus problemas bucais.
12

Fotos: Arquivo Pessoal

Dentistas voluntários
de 277 cidades de 10
países dedicam o dia
a triar adolescentes
com problemas bucais
graves para receber
tratamento gratuito

Pelas mãos do dr. Luiz Simonetti Junior, de Bauru (SP), passaram vários casos, mas um chamou mais a atenção: o de Elielma
Guerra Rodrigues. Aos 15 anos,
aquela era a primeira vez que um
dentista a examinava. Quase todos os dentes estavam prejudicados (leia mais na pág. 15), o que
exigiu um trabalho em equipe.
A jovem é tímida e, para falar,
disfarçava o problema cobrindo a
boca com a mão. Tanto que a diretora da escola em que ela estuda, e que procura estar próxima
do alunos, só soube do problema
no dia da megatriagem.
Elielma começou o tratamento logo depois de ser selecionada:
teve dentes extraídos, foram feitas restaurações, recebeu dentes

Voluntários que
participaram da
Megatriagem
posam com
crianças e jovens
que passaram
pelo evento

13

Megatriagem

Destaques de
bocas de jovens
escolhidos na
seleção

O sorriso atual de
Elielma, no alto, e, no
destaque, como era
até março, antes do
tratamento
Dentistas voluntários
da TdB atuam na
Megatriagem
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Um ano
sem dor
para
Elielma

A AÇÃO EM
NÚMEROS

314 pontos de triagem,
10 países
277 cidades
55 mil jovens
Mais de 1.000 voluntários

sendo 16 abertas ao público

(Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, México, Paraguai, Peru, Portugal e República Dominicana)

triados

49.000 jovens já foram

No total,
ao dentista graças à TdB

Fotos: Arquivo Pessoal

provisórios. Quatro meses depois, faltam ser feitos um tratamento de canal e implantes, estes
últimos ainda em estudo por se
tratar de uma situação complexa.
“Foi um dos casos mais difíceis
que recebemos”, diz a dra. Magali
Arantes, coordenadora da região.
“É muito bom ver que o tratamento devolve a alegria, o sorriso e a
autoestima, com relação ao convívio em sociedade desses jovens”,
completa Simonetti Junior.
Em 2015, a expectativa é dar
continuidade ao trabalho, afirma
Mariana. “A megatriagem deste
ano foi um sucesso. Além dos
números positivos, tivemos uma
grande repercussão na imprensa.
Certamente repetiremos a ação
no próximo ano.”

Elielma Guerra Rodrigues está com
15 anos, cursa o 8º ano do ensino
fundamental em Bauru, interior de
São Paulo, e diz que vai se lembrar
“para sempre” deste 2014. Até
março, a garota simples, nascida no
interior de Alagoas e caçula de dez
irmãos, nunca tinha ido ao dentista.
Pior: tinha problemas em praticamente todos os dentes devido à falta
de escovação e também à ausência
de oportunidades.
“Eu sentia muita dor de dente. Era
ruim. Eu não falava com quase ninguém, não sorria... Só se fosse com
a boca fechada ou com a mão na
frente, escondendo os dentes”, conta.
A mãe, a dona de casa Maria de
Jesus Guerra Rodrigues, fala que não
tinha condições de pagar o tratamento da filha. “Ela soube na escola
sobre a megatriagem. Vimos que

era a chance que a gente precisava.
Ela não tinha quase nenhum dente
bom, agora está linda. Ainda faltam
algumas coisas, mas os dentistas trabalharam rápido e muito bem. Estou
muito feliz porque antes minha filha
não queria ir para lugar nenhum,
não tinha confiança, e agora tudo
mudou.”
A “antiga” Elielma passou por situações difíceis: “Na escola, me zoavam.
Eu não tinha vontade nem de ir para
a aula. No começo do tratamento,
eu senti um pouco de medo, porque
nunca tinha ido ao dentista”.
“Mas não é tão ruim assim”, diz. “E
hoje está tudo ótimo: todo mundo
conversa comigo, fala que eu estou
bonita”, afirma a “nova” Elielma.
“Não preciso mais cobrir a boca para
falar nem para sorrir.”
15

Pelo país

PANTERAS
ATACAM
NOVAMENTE
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Na ficção, elas são Sabrina a triagem. “Pensamos: só? Ficamos
Duncan, Kelly Garrett e Jill Mun- chateados!”, lembra a dra. Luciana.
roe, três belas, corajosas e inteli“Mas veio o choque: todas, sem
gentes mulheres que trabalham na exceção, precisavam, e muito, do
agência de detetives Charles Town- tratamento. Elas não tinham densend, comandada pelo misterioso tes anteriores, era tudo preto. E,
chefe que jamais aparece, apenas além da dor, carregavam histórias
passa as orientações por meio de de abuso e abandono”, rememora a
um viva-voz, e tem em John Bosley dra. Marília.
seu homem de confiança.
A experiência deu tão certo que
Na vida real, elas são as dras. o Projeto Panteras (como foi apeliHellen Mary Costa (Rio de Janei- dado, em referência ao título brasiro), Luciana Bason (Pindamo- leiro do seriado “Charlie’s Angels”)
nhangaba - SP) e Marília Martins vai se repetir com eles e outros vo(Guarulhos - SP), dentistas que se luntários.
conheceram na Turma do Bem
“A ideia não é sair desbravane se juntaram ao dr. Luiz Roberto do. É movimentar o projeto em
Scott (São Paulo). A missão: fazer cidades onde ele já existe, mas está
triagens em cidades onde ainda parado”, explica o dr. Scott. “Estanão há coordenadores. Nelas, den- mos estimulando grupos em 12
tistas que se cadastram pelo site ou regiões do país”, afirma Mariana
em congressos têm vaga para aten- Fernandes, diretora de projetos da
der, mas não recebem crianças.
Turma do Bem, responsável pelo
“Foi assim, de uma forma des- recrutamento de coordenadores
pretensiosa de sair pelas ruas fa- para as triagens.
zendo o bem”, conta a dra. Hellen,
que esses quatro amigos entraram
em um carro para percorrer mais QUER FAZER
de 1.000 quilômetros (Lorena - SP, TRIAGENS
Guaratinguetá - SP e Barra do Piraí PELO BRASIL?
-RJ) em busca de crianças com gra- 1. Selecione dentistas com
quem você tenha afinidade
ves problemas bucais.
Foram quatro dias intensos. 2.Concilie datas e tempo
O momento mais marcante foi a disponível no grupo
chegada ao CAS (Centro de As- 3.Contate a TdB para
sistência Social) de Lorena. Lá, identificar um roteiro e
apenas sete crianças aguardavam ajudar no apoio logístico

Da esq. para a dir., os
drs. Marília Martins,
Luciana Bason, Luiz
Roberto Scott e
Hellen Mary Costa

foto: Tdb

Quarteto de
dentistas viaja
de carro pelo
interior fazendo
triagens
em cidades
onde ainda
não existem
coordenadores
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Novo Índice

Políticas Públicas

O QUE É IHC?
O Brasil é pobre e desigual: 66%
das famílias dizem ganhar até R$
2.034 por mês, segundo o Datafolha, enquanto 1%, de R$ 13.560 a
R$ 33.900 (veja a pirâmide ao lado).
Mas como caracterizar a classe social de uma pessoa?
“Nas triagens, é preciso muito
cuidado com respostas duvidosas”,
afirma a coordenadora de voluntários da TdB, Juliana Helena Santos.
“Por vergonha, o jovem floreia respostas”, diz.
Pela metodologia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é simples. O salário mínimo
(SM) é a base para as cinco faixas
(veja quadro), que vão de A (20 SM,
R$ 14.500 ou mais) a E (até 2 SM,
R$ 1.449,99).
Na Turma do Bem, utiliza-se
também uma metodologia própria,
o IHC (Índice de Hierarquia de
Complexidade), na seleção de beneficiários: prioriza-se os que estão
com a saúde bucal mais comprometida e não têm condições de pagar
um tratamento.
O IHC traz a identificação do
jovem, a condição de saúde bucal,
a situação financeira e ainda ajuda a
direcionar o tratamento.
Essa ferramenta de triagem foi
readaptada no ano passado para
18

Ubatuba sai
na frente
em políticas
públicas
Coordenadora da TdB
na cidade, a dra. Maria
Cristina de Souza
ajudou a mudar o
cenário da saúde bucal
no litoral paulista

quer
saber mais?
Assista ao vídeo
bit.ly/1x3iEHM

O Brasil é pobre
Renda mensal das família, em %

16%

das famílias ganham
até R$2.034 a R$ 3.390

9%

R$ 3.390 a
R$6.780

9%

R$ 3.390 a
R$6.780

16%

das famílias ganham
até R$2.034 a R$ 3.390

66%

das famílias
ganham até
R$2.034

46%

Renda familiar
até R$1.356

foto: tdb

Índice de Hierarquia
de Complexidade é
reformulado para ser
mais eficaz na triagem
de beneficiários

contemplar a ascensão das classes
C e D. “Ficou mais difícil precisar
quem necessita ser assistido pelos
projetos sociais”, explica Santos.
Hoje são levados em consideração
bens de consumo, renda familiar e
adesão a programas sociais e convênio médico-odontológico.
“Precisamos encontrar crianças e
adolescentes que sofrem do bolso e
dos dentes ao mesmo tempo, o que,
aliás, ainda é uma regra, não exceção”, diz. Por isso quem está com dor
tem prioridade, assim como os mais
próximos ao primeiro emprego.
“[Tem garoto que] diz que o pai
é publicitário, quando, na verdade,
distribui panfletos. Aí vale o bom
senso para aprofundar as perguntas”, exemplifica.
E completa: “Muitas vezes,
ele vai [ao consultório] com sua
melhor roupa”.

A dra. Maria
Cristina Souza, de
Ubatuba (SP)

Em termos de saúde bucal, Ubatuba (SP)
acumula conquistas. Os beneficiários da Turma
do Bem na cidade, que estudam na rede municipal de ensino, têm transporte gratuito para irem
às consultas e recebem os medicamentos necessários para o tratamento. Agora, um dentista
também pode receber desconto em imposto.
A responsável chama-se dra. Maria Cristina
de Souza, coordenadora voluntária do projeto
Dentista do Bem em Ubatuba. Convidada para
integrar a ONG em 2008, ela topou na hora. “Eu
queria muito fazer um trabalho social.”
No ano seguinte, tornou-se coordenadora.
Em 2010, recebeu o título de Embaixadora, concedido pela ONG para coordenadores que mais
se destacam pelo seu trabalho e que passam a
responder pela TdB em sua localidade. “É um
trabalho que faço com muito carinho!”
Se uma criança precisa de um dentista especializado, lá vai ela procurar o colega para
auxiliar. “Este é o papel do coordenador: tentar
ajudar a resolver os problemas que surgem durante o tratamento.”
Quem está acostumado a receber telefonemas
da dra. Cris, como é conhecida, é o prefeito da ci-

dade, Maurício Moromizato (PT). Também dentista, ele assinou o termo de compromisso proposto pela TdB a candidatos em prol da saúde bucal.
Em 2012, diz ela, Ubatuba foi uma das primeiras cidades do Estado de São Paulo a sancionar uma lei para fornecer kit de higiene bucal,
com escova pasta e fio dental, na cesta básica do
município. O transporte gratuito a beneficiários
da TdB veio em agosto de 2013.
Além disso, conseguiu que os remédios receitados pelos dentistas, como antibiótico, fossem
distribuídos gratuitamente aos jovens atendidos
pelos dentistas do bem.
Em abril deste ano, fez com que ao menos um
dentista tivesse redução do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), que, diz ela,
chega a R$ 800 por ano. Pela lei nº 3.752/2014, a
prefeitura fica autorizada a dar desconto de até
20% do ISSQN a profissionais autônomos que
destinarem parte do seu tempo para atender
a população carente. Para isso, é preciso que a
entidade que os representa indique um nome.
“Vamos trabalhar para conseguir que isso seja
oferecido para os demais profissionais da rede.”
Alguém duvida?
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Reunião

4 dias
com a
Turma
do Bem
Coordenadores e dentistas se
reúnem em São Bento do Sapucaí
para conhecer projetos e tirar
dúvidas sobre a organização

20

Dentistas e coordenadores
da TdB reunidos em São
Bento do Sapucaí (SP)

nização, Leonardo Ganzarolli, e respondidas
por um integrante da diretoria. O segundo dia
começou com uma prova.
Em clima de descontração, os dentistas
sentaram-se lado a lado para mostrar o quanto
sabiam e haviam aprendido sobre a Turma do
Bem. Também houve espaço para atividades
de integração, como a elaboração de cartazes
comemorando o sucesso da Megatriagem e a
palestra do coach Marcello Pimentel.

Fotos: tdb

Entre as montanhas de São Bento
do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira (SP), 50
dentistas, coordenadores e embaixadores da
Turma do Bem se encontraram com um objetivo: conhecer a fundo todos os detalhes da
organização. Tinham quatro dias, de 15 a 18 de
maio, para voltar a suas cidades com números
e projetos na ponta da língua.
O cronograma extenso mostrava a complexidade da ONG. E a reunião começou quente.
Depois de apresentar as intenções do encontro, os números de beneficiários da TdB e o
orçamento, a equipe da Turma do Bem tomou
assento no meio da roda de dentistas para passarem por uma sabatina.
As perguntas eram deixadas em uma urna,
lidas pelo vice-presidente voluntário da orga-

No terceiro dia, um tema monopolizou o
debate: o Sorriso do Bem. O evento foi colocado à prova. Distâncias, propostas e empecilhos foram analisados por todos. Após horas
de conversa, São Bento do Sapucaí foi a cidade
escolhida pela maioria dos participantes para
abrigar a edição do evento neste ano.
Depois do último jantar, todos foram surpreendidos pela apresentação de “Gandhi, um
Líder Servidor”, monólogo encenado pelo ator

João Signorelli, que foi como voluntário ao interior de São Paulo. A peça de 50 minutos, que
está há 11 anos em cartaz, traz a reflexão sobre
a liderança e a não violência, tendo como protagonista o líder Mahatma Gandhi.
“[A experiência] foi extremamente positiva. A gente volta para casa com energia
para estimular a rede de dentistas voluntários”, resumiu a dra. Renata Vaz, coordenadora em Corumbá (MS).
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A dra. Vanessa Leal,
a deputada Luzia
Toledo, a primeiradama Virgínia
Casagrande, o
ex-presidente do
Tribunal de Justiça,
Pedro Valls Feu
Rosa, a dra. Marlei
Bonella Zorzal, e a
dra. Carolina Serrão;
Abaixo, cartaz contra
a violência doméstica
utilizado no ES

que, ele emite um alerta quando o agressor
se aproxima, grava áudio, mostra localização
por GPS e aciona a polícia.
“[A tecnologia] veio empoderar a mulher”,
destaca a juíza e coordenadora Estadual de
Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, Hermínia Azoury. Segundo ela, a parceria com a Turma do Bem é excelente.
A primeira triagem do Apolônias do Bem
no Espírito Santo ocorreu no fim de março
deste ano. As candidatas ao tratamento odontológico passaram por um exame oral não invasivo e responderam ao OHIP (Oral Health
Impact Profile), que mede o impacto da saúde
bucal na qualidade de vida.
Além da dra. Marlei, a ação contou com o
apoio das dras. Caroline Peisino, Maíra Gama
e Vanessa Barbosa. “As crianças [atendidas
pelo Dentista do Bem] chegam com traumas”,
compara a dra. Caroline. “Mas a violência que
essas mulheres sofrem é na alma”, completa a
dra. Vanessa.

Apolônias
no Espírito
Santo
Programa chega ao Estado em
2014; no total, programa soma
600 mulheres atendidas
Ela tem 52 anos e uma passagem que mudou sua vida. Chamada pelo ex para visitar a
filha, foi torturada por cinco horas seguidas.
Desmaiou. Ao acordar, gemeu. E recebeu golpes no rosto com uma pedra. Fraturou costelas, maxila e mandíbula, teve o pulmão perfu22

rado por uma facada e perdeu dentes.
“Foi Deus que mandou vocês”, disse, ao
participar da triagem do projeto Apolônias
do Bem no Espírito Santo, uma parceria da
Turma do Bem com a Amil Linha Dental que
oferece tratamento odontológico gratuito a
mulheres vítimas de violência doméstica. Vaidosa, ela mostrou a fotografia que havia tirado antes de ser agredida.
“A gente não vai conseguir apagar o sofrimento dela, mas vai ajudar a recuperar o sorriso e a fala”, destaca a voluntária do projeto
Dentista do Bem, que colaborou na triagem
das apolônias, dra. Marlei Bonella Zorzal.
Todas são beneficiárias do Botão do Pânico, iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O dispositivo de segurança, instalado no smartphone, ajuda a proteger mulheres
vítimas de violência doméstica. Com um cli-

Fotos: Divulgação

Da esq. para a
dir., as dras. Marlei
Zorzal, Maira Gama,
Vanessa Leal e
Carolina Serrão

A Turma do Bem recebeu apoio da primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande, e da a deputada estadual Luzia Toledo
(PMDB-ES) na iniciativa.
O Espírito Santo é o terceiro Estado a receber o Apolônias do Bem. No total, somando
os atendimentos de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Estado capixaba, 600 mulheres serão beneficiadas até o fim deste ano. Em 2012,
o programa conquistou o apoio institucional
da ONU Mulheres, entidade da Organização
das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Emponderamento das Mulheres.

16,9 mil mulheres
morreram por
conflito de
gênero entre
2009 e 2011, segundo
estimativa do Ipea*
*Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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Sorriso
transformador

A dona de casa
Nilzete Pereira da
Silva na TdB

A dona de casa Nilzete da Silva Pereira, 54 anos, perdeu alguns dentes – e, com eles,
também muitos sonhos. Sorrir já não fazia parte
do dia a dia, mesmo em ocasiões festivas. Trabalhar ou montar um pequeno negócio estava
fora de cogitação. “A autoestima foi embora há
muito tempo, uns 12 anos”, calcula ela, que tem
quatro dentes na parte inferior e sete na superior da boca. Até que a Turma do Bem mostrou
que existia solução pelo programa Apolônias do
Bem, uma parceria com a Amil Dental.
Veja, a seguir, o depoimento dela.
“Eu não tinha voz ativa em casa. Meu marido
e eu tivemos cinco filhos e ele bebia demais. Ficava violento nessas ocasiões – chegou a quebrar
meu nariz. Por isso, quando ele disse que queria
ir para a Bahia, não me opus.
Mas, em 1994, ele saiu para trabalhar e não
voltou mais. Tinha encontrado um emprego em
outra cidade e vivia bebendo. É um grande mistério: ninguém sabe o que aconteceu com ele, nem
mesmo a irmã.
Eu voltei para São Paulo. Encontrei trabalho
como auxiliar de limpeza. Também atendia pessoas em barraca de temperos na feira. Mas comecei a perder os dentes. Eles estragavam e era
preciso arrancar.
Hoje tenho quatro embaixo e sete em cima –
um fica lá no fundo. Por isso parei de sorrir. A
autoestima foi embora há muito tempo, uns 12
anos. Meus filhos, em festas, dizem: “Dá um sorriso para a foto”. Mas eu não consigo.
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A dificuldade não é apenas em relação a como
me sinto. Tenho problemas para mastigar e até
para falar. Falta um dente bem na frente...
Hoje vivo com o que recebo do Bolsa Família.
Meus filhos me ajudam também. Pagam uma
conta de luz, compram gás, sabe?
Há alguns meses, eu estava na Casa de Isabel
[Centro de Apoio a Mulher, Criança e Adolescente Vítimas de Violência Doméstica], em Itaim
Paulista, onde moro, quando soube que a Turma
do Bem faria triagem para tratar a boca das mulheres. Eu me candidatei e torci muito para ser
escolhida. E fui! Recebi uma carta dizendo que eu
receberia tratamento.
Em junho deste ano, comecei o tratamento.
Colocaram moldes, fizeram exames e tiraram
fotos. Depois, vi no computador como eu vou
ficar logo mais. Nossa! Fiquei bonita, dei uma
renovada boa.
Aquele pessoal [da Turma do Bem] é muito
bom. Me tratam bem, de igual para igual! Eu
chego lá e não tenho aflição. Já serviram almoço,
café. Fazem de tudo! Eu me sinto muito bem lá.
Tenho roupas lindas que não uso porque não
me sinto bonita, mas já separei dois modelitos –
um para o frio e outro para o calor. Vou usar um
deles quando colocarem os dentes. Também estou
pensando em abrir um negócio pequeno, começar
vendendo balas ou o artesanato que aprendo a
fazer na Casa de Isabel, e depois expandir. Antes,
nem pensava nisso.
O tratamento não terminou, mas, graças a ele,
já deixei o passado para trás.”

Fotos: Divulgação

A Apolônia Nilzete Pereira da Silva conta
como o tratamento da Turma do Bem a fez
recuperar a capacidade de sonhar
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Olha quem vai

A Turma do Bem já tem confirmados nomes de
palestrantes que estarão no Sorriso do Bem neste
ano. Entre eles, estão Shabana Basij-Rasikh,
cofundadora e presidente da SOLA (School of
Leadership, Afghanistan); Abigail Noble, que
lidera a área de investimento de impacto no Fórum
Econômico Mundial; Al Hammond, autor do estudo
“Os 4 Bilhões: Tamanho do Mercado e Estratégia
Empresarial na Base da Pirâmide”; o poeta e
jornalista Fabrício Carpinejar; o filósofo Mario
Sergio Cortella; e os empreendedores sociais Eugenio
Scannavino Netto (ONG Saúde e Alegria), Gisela
Solymos (CREN) e Yvonne Bezerra (Projeto Uerê).
O Sorrido do Bem ainda vai contar com o músico
Marcelo Yuka e o chileno Mario Sepúlveda Espinace,
líder dos 33 mineiros que passaram 69 dias do ano
de 2010 presos em uma mina de cobre.

Sorriso do Bem

Monumento
Natural Estadual
da Pedra do Baú,
um dos atrativos
de São Bento do
Sapucaí

TdB inova e
muda formato
do maior evento
da organização
para tornálo o maior de
saúde bucal e
voluntariado do
mundo
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Em uma iniciativa inédita,
a Turma do Bem vai realizar seu
principal evento anual em São
Bento do Sapucaí, no interior de
São Paulo. A ideia é, neste ano, fazer o Sorriso do Bem em diversos
pontos da cidade, com programação simultânea para vários tipos
de público. Antes, o evento – que
reúne coordenadores, dentistas do
bem e estudantes de odontologia
em atividades de capacitação e
premiação – era realizado em teatros, e toda a Turma do Bem ficava
reunida em um hotel.
De 6 a 9 de novembro, haverá

palestras e eventos formatados
para coordenadores novos e veteranos, dentistas do bem e estudantes do bem. E mais: até a disposição em hotéis e pousadas da
cidade foi pensada para permitir
maior interação e proximidade.
Em diversos momentos, serão
promovidos encontros de todos,
em atividades conjuntas no centro da cidade. Com direito a trens
turísticos levando os visitantes de
um ponto a outro.
“Essa segmentação é positiva”,
considera a coordenadora do projeto Dentista do Bem na zona leste

foto: Billy Gibbons

repaginado

de São Paulo, dra. Cláudia Wolfenberg.. “Como tem gente com mais e
com menos tempo de ONG, a programação vai contemplar todos.”
Ela diz que o evento é um
grande motivador –até para
quem não é dentista. Os filhos
da dra. Cláudia, que estudaram
economia, moda e engenharia,
ficam tão encantados com o trabalho e a motivação da mãe que
também participam do projeto.
“Pela primeira vez nós ocuparemos uma cidade inteira. E
muita coisa acontecerá ao mesmo tempo, com atividades espe-

cíficas, inclusive voltadas para a
população local. Ou seja: será o
maior evento que nós já produzimos!”, comemora o presidente-voluntário da Turma do Bem,
dr. Fábio Bibancos.
Segundo Fábio, os convidados
podem esperar um evento único.
“A cidade está abraçando o nosso
projeto de um jeito muito especial.
Isso fará muita diferença”, destaca.
O prefeito de São Bento do
Sapucaí, Idelfonso Mendes Neto
(PSDB), também se mostra animado com o Sorriso do Bem. “Já
começamos bem. São voluntários, público que queremos receber aqui”, afirma.
Para Idelfonso, a expectativa
“é a melhor possível”. Ele diz que
os participantes ficarão encantados com a cidade, que reúne belezas naturais, boa estrutura para
receber visitantes e receptividade
dos moradores.
A tudo isso, soma-se o roteiro
especial que a Turma do Bem desenvolveu. “As atividades que estão
sendo desenhadas serão surpreen-

Quer
participar?
Coordenadores e
dentistas têm até
6 de outubro para
baixar o relatório de
atividades que está
no site da TdB (tdb.
org.br), preenchê-lo e
enviá-lo para o e-mail
dentistadobem@
tdb.org.br para
fazer parte do
Sorriso do Bem
2014. Os resultados
serão avaliados e
os melhores serão
convidados a
participar do evento.
Ou seja, ainda há
tempo de investir
em atendimentos e
conquistar sua vaga!
Para estudantes,
as inscrições estão
encerradas.
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Boas
surpresas
Dentistas falam sobre
a importância e as
expectativas sobre o
Sorriso do Bem

DAVOS DA SAÚDE
Mas por que toda essa mudança? Será um evento único, uma
espécie de Fórum Econômico
Mundial, que reúne os maiores
nomes da economia mundial
em Davos, na Suíça. O Sorriso
do Bem, neste novo formato,
caminha para ser o maior evento de saúde bucal e voluntariado do mundo.
Tudo isso terá alguns retornos, como valorização dos profissionais que compõe a rede, inclusão da saúde bucal na agenda
brasileira e democratização de
informação sobre o tema. Mas,
o maior, orgulha-se o dr. Fábio,
será “mais jovens atendidos pelos dentistas do bem”.
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A embaixadora da
TdB Izilda Lotufo, em
edição anterior do
Sorriso do Bem

Paisagem de São
Bento do Sapucaí

Fotos: arquivo pessoal e Geraldo Francisco da Silva/Divulgação

dentes. Temos certeza de que este
será o melhor Sorriso do Bem da
história”, sinaliza o dr. Fábio.

Pergunte a um dentista
ou coordenador da Turma
do Bem sobre qual foi o
Sorriso do Bem inesquecível. Na maior parte das vezes, a resposta será o último
a que foram.
Há uma explicação para
isso. Todos os anos, a equipe que desenvolve o evento
busca inovações. Novos palestrantes, formatos diferentes, apresentações únicas.
Por isso cada nova edição traz embutida vários
elementos-surpresa
para
encantar e instruir quem é
convidado.
A embaixadora da Turma do Bem Izilda Lotufo
está na expectativa e diz
que a cidade paulista de
São Bento do Sapucaí viverá uma “revolução”. “Vai
ser fantástico. Espero que
seja um espaço de troca de
informações muito produtivo”, destaca.
Segundo ela, a divisão
dos participantes em grupos foi uma excelente ideia.
“Poderei encontrar soluções para pequenos entraves com quem está há mais
tempo na Turma do Bem e
também passar minha experiência para pessoas que
estão começando agora”,
diz ela, que há quatro anos
faz parte da ONG.

De tirar o fôlego

No meio de tantas atividades, pausa para passeios e
descobertas em São Bento do Sapucaí, que fica na Serra da
Mantiqueira, bem na divisa com São Paulo e Minas Gerais.
Turismo rural? Tem. Turismo ecológico? Também. Esportes
de aventura? Sim, incluindo escalada, trekking e mountain
bike. Pesca, observação de pássaros e caminhadas são
algumas das opções que o visitante encontra à disposição.
Considerada a capital paulista do montanhismo, a cidade
abriga o Monumento Nacional da Serra do Baú, composto
por três formações rochosas: a Pedra do Baú (1.950 m),
o Bauzinho e a Ana Chata. De cima da principal delas, é
possível ter a vista completa em 360º de toda a região e
aproveitar para contemplar o pôr-do-sol.
Ok, não é preciso um bom condicionamento físico para
as trilhas. Quem sobe por São Bento do Sapucaí tem o
caminho mais fácil até o cume do Bauzinho.
Em novembro, quase verão, a cidade também tem opções
de tirar o fôlego, como cachoeiras. E não são poucas. Dos
Amores, do Encontro, do Toldi, do Tobogã, a maior parte
delas com bases que permitem o banho.
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Na telinha
da web

30

Praça do
Coreto, ponto
turístico da
cidade

Fotos: tdb e Arquivo Prefeitura de São Bento do Sapucaí

A Turma do Bem preparou Sorriso do Bem 2014 será transmitido pela
uma surpresa para quem quer internet e terá conteúdo exclusivo, ancorado
acompanhar as novidades do
por Mel Fronckowiak e Thiago Adorno
Sorriso do Bem 2014 sem sair de
casa: a TV TdB. O portal de vídeos e interatividade trará informações sobre o evento, além de tudo sobre a estada de atores,
conteúdos exclusivos.
atrizes, cantores e personalidades
A TdB escalou um time de que apoiam a causa da Turma do
peso para fazer a alegria dos in- Bem. São esperadas, entre outros,
ternautas. A atriz e modelo Mel a atriz e madrinha da TdB Lu GriFronckowiak, protagonista da maldi e a cantora Maria Gadú,
novela Rebelde (Record) e hoje que já encantaram outras edições Mel Fronckowiak
e Thiago Adorno,
parte do elenco de A Liga (Band), do Sorriso do Bem.
que participarão do
vai abastecer o portal com postaO link para o endereço da TV Sorriso do Bem
gens em vídeo.
TdB estará disponível em www.
Foram convocados ainda turmadobem.org.br.
o ator e apresentador Thiago
Adorno e as jornalistas Micheline Alves e Regina Ricca.
No sábado, 8 de novembro, às
20h, todos os olhos estarão voltados à premiação de Melhor Dentista do Mundo, que, desta vez,
não será realizado em um teatro.
A cerimônia neste ano será desenvolvida exclusivamente para ser
transmitida ao vivo pela internet.
O público que estará em casa
também poderá participar. A TV
TdB terá espaço para a votação
dos internautas no coordenador
mais mobilizador e atuante no
Brasil. Será possível conferir também o Prêmio Estudante do Bem,
conferido ao aluno de Odontologia com o melhor trabalho.
Quem acompanhar o evento pela internet também saberá

Coordenadores
podem obter patrocínio
Época de eleições... para os coordenadores. Na disputa pela web, aberta ao público, eles têm espaço para obter a simpatia
do internauta.
A TV TdB terá uma área reservada para
a votação do público no coordenador mais
atuante. Cada um ganhará um espaço e poderá ter o patrocínio de até quatro empresas que queiram ter sua imagem vinculada
a uma causa social e promover a cidade em
que estão instaladas. A renda da ação será
revertida para a TdB.
Os coordenadores podem entrar em
contato com as companhias de sua
cidade e apresentar o projeto ou passar o contato de um representante da

empresa à ONG, para que a TdB faça a
articulação. A TdB se encarrega do fechamento do contrato e das tratativas
finais em ambos os casos.
Segundo Fernando Santos, coodenador
de captação de recursos – pessoa jurídica
da TdB, são esperados 1 milhão de visitantes na TV TdB. O portal ficará cerca de um
mês no ar.
“Essa é uma oportunidade para a empresa mostrar seu posicionamento social e
para o dentista de divulgar a mobilização
de sua cidade”, destaca.
Para ter mais informações, basta entrar
em contato com a equipe de captação da
TdB, no telefone (11) 5084-7276.
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Pinga-fogo

“As contas
da TdB são
auditadas”
Ricardo Correa,
superintendente da
TdB, responde a
perguntas feitas por
voluntários sobre as
finanças da ONG

A Turma do Bem arrecadou neste
ano R$ 2.468.000 de oito mantenedores. O que é feito com esse dinheiro? Para gerenciar o atendimento

dos beneficiários, a TdB mantém contato constante com os 15.000 dentistas
voluntários e 49 mil jovens. Para isso
são necessários funcionários e uma
estrutura. A maior despesa da ONG
é com a folha de pagamento. São 32
funcionários contratados em regime
de CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho). Além disso, por mês, são
gastos R$ 60.000 com água, energia,
telefone, correios, internet, contador
e auditoria, entre outras despesas de
escritório. São R$ 720.000 por ano.
E, quanto mais crescermos, mais gastaremos. Afinal, a estrutura precisa
acompanhar a demanda da rede de
beneficiários e dentistas do bem.

Ricardo Correa, na
TdB, em São Paulo
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Foto: TdB

Se a TdB tem oito mantenedores,
por que ela precisa de doação de
pessoas físicas? Para aumentar nos-

sa saúde financeira. Quanto maior o
número de doadores, melhor para a
organização. Porque diminui a nossa dependência de um único tipo de

fonte de renda. Imagine que o Brasil
entre numa grande crise e que algum
de nossos mantenedores precise deixar de nos apoiar. O impacto disso
em nossas contas seria gigantesco.
Além disso, com a doação de pessoas
físicas, estamos criando um fundo de
reserva que vai permitir que a organização se mantenha crescendo de
modo sustentável.
Qual é o salário do presidente da
ONG, Fábio Bibancos? Ele, como

os demais 15.000 dentistas da rede, é
voluntário, não é remunerado.

QUEM
As contas da ONG são auditadas? PATROCINA
Sim. Anualmente nós pagamos R$ A TURMA
30.000 para a Enrst&Young Terco DO BEM
auditar nossas finanças. Além disso, passamos por uma auditoria do
Ministério da Justiça, que renova
anualmente nosso título de Oscip
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público). Nossa prestação
de contas é pública e está disponível
em nosso site.

Já que a TdB é uma Oscip, por que
não faz parcerias com o governo? O

estatuto da Turma do Bem não nos
permite firmar esse tipo de parceria.
Deste modo, mantemos autonomia
para continuar exigindo que os governantes criem políticas claras e sérias na área da saúde bucal.
Tem alguma dúvida? Envie sua questão
para tdb@qsocial.com.br

• Amil Linha
• Dental
• Apsen
• Farmacêutica
• Dental Cremer
• Heraeus Kulzer
• Instituto EDP
• Oral-B
• Vale

DOAÇÕES
Os R$ 80.442
arrecadados
pelos Amigos da
Turma (pessoas
físicas) estão
formando um
fundo de reserva
para a ONG (até
o mês de maio)
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NOVO NA
TURMA?

Entenda como trabalha a
maior rede de voluntariado
especializado do mundo

Quem somos
A Turma do Bem (TdB) é a maior
rede de voluntariado especializad
o
do mundo, presente em todos os
Estados brasileiros, em 12 países
da
América Latina e em Portugal

Como
trabalhamos
Coordenadores ativam
o projeto Dentista do
Bem em suas regiões
• Recrutam dentistas
voluntários
• Organizam triagens
de beneficiários em
escolas públicas e
instituições sociais
As informações são
enviadas para o
escritório da TdB.
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Escritório da TdB
cadastra o dentista
voluntário e os
beneficiários, estes
usando o Índice
de Hierarquia de
Complexidade
(mais pobres, com
graves problemas
bucais e mais
próximos ao
primeiro emprego
são priorizados)

Nosso impacto

O que queremos
Nossa missão é mudar a
percepção da sociedade
sobre a questão da
saúde bucal e da classe
odontológica com relação
ao impacto socioambiental
de sua atividade

15 mil dentistas já
atenderam 49 mil
beneficiários no

projeto Dentista do
Bem, de 2002 até hoje
O que fazemos
Procuramos jovens pobres com
graves problemas bucais e os
encaminhamos para tratamento
gratuito nos consultórios de
dentistas voluntários

dúvidas!
E-mail: dentistadobem@
tdb.org.br
Telefone: 11 5084-7276
Facebook: http://on.fb.
me/1nYn77C

Software cruza
os dados para
saber onde
há dentista
voluntário
mais próximo
ao paciente
selecionado

Paciente e
responsável
levam carta de
encaminhamento ao
dentista; tratamento
é iniciado
Dentista
voluntário
recebe e-mail
com informações
do beneficiário;
paciente
selecionado recebe
telefonema da TdB
para agendar a
primeira consulta

Se o paciente não
levar a carta ou
for suspeito, ligue
para a TdB

Dentista envia
relatório à TdB
comunicando
conclusão do
tratamento;
beneficiário é
acompanhado
até completar 18
anos de idade

35

Cinco dicas

Aplicativos ajudam
dentistas e outros
profissionais a
concluírem o que
têm de fazer sem
perder o foco

Filmes

filmes que
inspiram

Obtract
Tem Mac e quer bloquear
de fato os sites que deixam
você fora de foco? Depois de
monitorar suas atividades e
identificar as distrações, o
aplicativo cria obstáculos para
fazê-lo voltar à produção.
Quanto mais tempo passar em
um site por lazer, mais difíceis
são os testes que tem de resolver
para continuar a usá-lo.
Preço: gratuito
Site: http://obtract.com
Idioma: inglês

Rescue Time
É possível monitorar quanto
tempo você passa em sites.
Vale escolher monitoramento
total, 24 horas por dia ou em
momentos específicos. OK,
como ninguém é máquina, o
aplicativo avisa que oscilações
ao longo do dia são normais,
apresentando gráficos com a
sua produtividade. Há opções
para definir quanto tempo você
planeja gastar em sites e e-mail.

Estes três documentários têm cenas e
palavras que tiram qualquer um da zona de
conforto, mas revelam que muitos querem
e já estão transformando o mundo

Preço: gratuito
Site: www.rescuetime.com
Idioma: inglês

Evernote

Unstuck
Como você está se sentindo?
Vale escolher entre 10
características, como
desmotivado e despreparado,
e determinar o quanto cada
uma interfere em sua rotina.
Em oito passos, será preciso
responder se você está
emperrado em uma tarefa
profissional ou pessoal e o
que faz quando não consegue
evoluir. O aplicativo dá o
diagnóstico e indica soluções.
Preço: gratuito
Site: https://www.unstuck.com
Idioma: inglês
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Pense no que está programado para o
dia seguinte. Atendimentos, almoço,
compras. Basta lançar tudo no
aplicativo, com possibilidade de marcar
as que foram resolvidas. Se quiser
deixar alguma para trás, o programa
avisa: manda mensagem para você
concluí-la. Há opção para salvar nota
de voz e imagem, além de sincronizar
dispositivo móvel e desktop.
Preço: gratuito
Site: http://evernote.com
Idioma: português

Pomodoros
A técnica é uma das mais
conhecidas para focar uma
atividade. Você tem 25
minutos para dedicar-se
integralmente a ela. Depois
disso, pode encarar uma
pausa curta. Há diversos
sites e aplicativos com
essa proposta. Este é em
português e permite ver
as conquistas de outros
usuários.
Preço: gratuito
Site: http://pomodoros.com.br/
Idioma: português

QUEM SE
IMPORTA
A partir das histórias
de vida de 18 pessoas
que arregaçaram
as mangas para
transformar
realidades
adversas, entre
eles Muhammad
Yunus (Prêmio
Nobel da Paz) e Bill
Drayton (fundador
da Ashoka), o
longa retrata o
empreendedorismo
social no Brasil e no
mundo.
https://itunes.apple.
com/br/movie/quem-seimporta/id564390852

EU MAIOR
Algumas das mais
brilhantes mentes do
Brasil compartilham
experiências de vida
que ampliaram suas
percepções de si
mesmos e do mundo,
respondendo a duas
perguntas milenares,
mas mais atuais do
que nunca: “Qual o
sentido da vida?” e
“O que é felicidade?”.

UMA VERDADE
INCONVENIENTE
O documentário analisa
o aquecimento global
a partir da perspectiva
do ex-vice-presidente
dos Estados Unidos,
Al Gore. E revela como
nossas ações podem,
numa escala curta de
tempo, fazer ruir o
planeta Terra. Críticas
à parte, rendeu o Oscar
da categoria, em 2007.

http://www.eumaior.
com.br/

http://vimeo.
com/24857305

Outro filme te inspira? Compartilhe!
Envie um e-mail para tdb@qsocial.com.br
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Perfil

ALFIERI CASALECCHI,

diretor comercial da Amil Linha Dental

Em busca
de propósito

foto: Alexandre Mendes/Divulgação

Executivo que
está há 27 anos
na empresa diz
que seu foco
é dar acesso à
odontologia de
qualidade a um
maior número de
brasileiros
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Era 1987 quando o então estudante de comunicação social Alfieri
Casalecchi entrou pela primeira vez
na Amil, como trainee. Após 27
anos na mesma empresa e tendo
passado por diversos setores, o atual diretor comercial da Amil Linha
Dental , mantenedora da Turma do
Bem e parceira no projeto Apolônias do Bem, conta que precisa se
dedicar a “trabalhos com propósito”.
“Acordo cedo todos os dias
para colocar energia no que pode
mudar as coisas para melhor. Meu
foco atual é que mais brasileiros tenham acesso a uma odontologia de
qualidade e resolutiva”, afirma.
A maior parte de sua carreira foi
dedicada à área de negócios corporativos. Durante 15 anos, trabalhou diretamente com executivos
de recursos humanos de empresas
clientes. Isso aumentou seu interesse por entender mais as pessoas e
se aproximar delas, “uma verdadeira riqueza”, segundo Casalecchi.
Essa lição ele trouxe de berço.
Nascido em Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, o torcedor do
fluminense conta que morava próximo a uma comunidade pobre. A
avó, matriarca italiana, “nos ensinou
a ajudar o próximo, e sempre com
alegria”, algo que ele procura repassar aos quatro filhos e às duas netas.
Atualmente, o diretor comercial colabora com uma instituição

no Rio de Janeiro que tem uma
proposta de apoio material, social
e educacional aos mais pobres.
No Grupo Amil, o voluntariado
também é estimulado: além de
iniciativas de responsabilidade
social corporativa, como um movimento de combate à obesidade
infantil, há ações assistenciais que
dependem da participação direta
dos funcionários.
Desde a infância, a relação de
Casalecchi com dentistas sempre
foi tranquila. “Nunca tive medo.
Meu padrinho é um excelente dentista, um craque, e sempre confiei
muito nele.”
Também diz não ter medo de
errar. Uma de suas frases preferidas, de Albert Einstein, diz que
quem não errou nunca tentou
nada de novo. “Procuro trabalhar
com pessoas motivadas, ousadas e
que não tenham medo de assumir
riscos”, ressalta.
Aos 51 anos, Casalecchi afirma
que é feliz. Continua trabalhando
para realizar seus sonhos de criança – não revelados – e se diz admirado pelos resultados obtidos pela
Turma do Bem com outras crianças, aquelas que não têm como
pagar por um tratamento odontológico. “Aprendo muito com essa
experiência. Hoje entendo perfeitamente o valor de um sorriso.
Tanto quanto a falta dele.”
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Parceria

Círculo
virtuoso

Dentistas
do Bem
aproveitam
desconto da
Dental Cremer,
batem meta
de R$ 1 milhão
em compras
e patrocínio
para a TdB
dobra de valor
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Sempre que um voluntário da
rede da Turma do Bem liga para a
Dental Cremer, se identifica como
um dentista do bem e faz um pedido de material, o valor da compra
vai para uma planilha especial.
Especial porque, quando a soma
dessa planilha atinge a meta de R$ 1
milhão em compras, a Dental Cremer dobra o valor combinado com
a ONG de repasse pela mantenedoria, aumentando, assim, o poder de
alcance do trabalho da TdB.
A meta foi batida em maio, pela
primeira vez desde outubro de 2013,
quando esse desafio foi proposto.
Os dentistas também são favorecidos diretamente pelo acordo, já
que ganham descontos especiais nos
produtos, que podem chegar a 30%,
dependendo do número de beneficiários atendidos. De acordo com a
Dental Cremer, 3.000 clientes úni-

cos da rede já compraram produtos por essa tabela exclusiva. Além
disso, os melhores dentistas da rede
serão premiados com compras grátis durante o Sorriso do Bem, que
acontece em novembro.
A dra. Sandra Borghi Frascino,
coordenadora da TdB em Araçatuba (SP), é uma das dentistas do bem
que fazem parte dessa planilha.
“Acho de extrema importância
valorizar quem apoia nosso trabalho social. No caso da Dental, contamos com produtos de alta qualidade a preços diferenciados, o que é
melhor”, afirma.
Fernanda Avelar, gerente de
marketing da Dental Cremer, afirma que a intenção vai além de contemplar o dentista do bem. “O profissional que não faz parte da rede,
ao saber dos benefícios e do trabalho da Turma do Bem, também
pode se tornar um dentista do bem.”
“Reconhecemos que a TdB faz
um trabalho diferenciado de valorização da odontologia. Por isso
o foco de ação social da Dental é a
TdB”, afirma Avelar.

COMO GANHAR
DESCONTO NA
DENTAL CREMER
Dentista do Bem que...
• Ainda não está atendendo
nenhum beneficiário: até 10%
de desconto
• Atende de 1 a 4 beneficiários:
até 20% de desconto
• Atende de 5 a 9 beneficiários:
até 25% de desconto
• Atende mais de 10
beneficiários: até 30% de
desconto

Importante: as compras têm de ser feitas pelo 0800-727-7565, e o desconto é referente à quantidade de
beneficiários atendidos no mês. Mais informações: (11) 5084-7276 ou pelo e-mail dentistadobem@tdb.org.br.

Foto Arquivo Pessoal

Sandra Borghi,
coordenadora
da TdB em
Araçatuba (SP),

Parceria

O coordenador
de Salvador, dr.
Leonardo Costa

O único adesivo três-em-um com carga disponível no mercado:
Primer, Adesivo e Dessensibilizante em um mesmo frasco.

Ganho
compartilhado
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A parceria da Turma do Bem
com a Heraeus Kulzer, empresa
que oferece produtos de odontologia estética, prevenção, prótese
e periodontia, rende novos frutos. A partir de 2015, a TdB passa
a receber uma quantia variável da
companhia de origem alemã.
Sempre que a meta de vendas
de produtos da multinacional for
superada, a TdB será beneficiada.
A mantenedoria pode até ser dobrada. Este acordo com a Heraeus
Kulzer, que é fabricante de produtos como Gluma, Charisma Diamond e AGFA Dentus E-Speed,
foi anunciado durante a reunião
de alinhamento entre dentistas e
coordenadores em maio deste ano.
Para a coordenadora de Marília (SP), dra. Ana Carolina Massaro, a parceria entre a Heraeus

Kulzer e a Turma do Bem é muito
bem-vinda. “Para a companhia, é
uma chance de fortalecer a responsabilidade social; para a TdB,
é a chance de devolver a saúde
bucal e, principalmente, a dignidade de crianças e jovens atendidos pela ONG”, assinala.
O coordenador de Salvador,
dr. Leonardo Costa, diz que os
produtos da companhia são usados nas clínicas das universidades e, muitas vezes, continuam
na lista dos profissionais depois
de se formarem. “Há uma espécie
de memória afetiva”, explica ele,
que é professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
A união entre a Heraeus Kulzer e a Turma do Bem, opina
Costa, é positiva: “Mais empresas
deveriam fazer isso”.

Gluma® 2Bond é ideal para:
• Adesão em restaurações diretas com
resina composta;
• Tratamento de áreas com
hipersensibilidade dentinária;
• Adesão em restaurações indiretas.
foto: tdb

Companhia de
origem alemã
Heraeus Kulzer
aumentará
mantenedoria
para a TdB
quando vendas
de produtos
superarem meta

lummecomunica.com.br

Experimente o sistema adesivo Gluma® 2Bond

Inclusão

Colunista

TRATAMENTO
INCLUSIVO
Manual ensina como atender no consultório
um paciente com deficiência visual
Dados do último Censo, rea
lizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), mostram que a
deficiência visual é a que mais atinge os
brasileiros (23,9%). Cerca de 6,5 milhões
de pessoas afirmaram ter problemas de
baixa visão, e mais de 506 mil, que são
cegas. Esse número corresponde a 3,5%
da população brasileira.
E o que fazer quando um paciente
com deficiência visual chega ao con
sultório? Para orientar seus voluntá
rios, a Turma do Bem, em parceria
com a ONG Vez da Voz, elaborou o
Vez do Bem, manual com informações
sobre atendimento inclusivo.

1

Apresente-se ao paciente,
tocando de leve no seu braço,
e ofereça ajuda para levá-lo até
a cadeira. Mais ou menos assim:
“Olá, sou o dr., você quer ajuda?”

2

Caso ele aceite,
fique à sua frente;
ele irá segurar no
seu ombro, cotovelo
ou braço. É pelo
movimento do seu
corpo que ele saberá
o que fazer. Avise de
obstáculos. Nunca
segure a bengala

Use
as redes
sociais a
seu favor

4

Para que ele sente, leve
a mão dele até o braço ou o
encosto da cadeira
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3

Descreva o lugar,
explicando o que há
na frente e nos lados

Baixe a íntegra do manual em bit.ly/1lIE4Yk

Fotos: tdb

Antes de iniciar
o tratamento,
explique o que e
como irá fazer.
Faça-o sentir os
instrumentos
com as mãos, se
possível, antes de
levá-los à boca

ilustrações: vini marson

5

Quem me conhece sabe que
gosto um pouco das redes sociais.
E, pelo fato de passar muito tempo
conectado, eu vejo alguns erros co
metidos tanto por dentistas quanto
por profissionais de outras áreas.
Redes sociais, como o Face
book, são armas poderosas na
divulgação de nosso trabalho, mas
muitas pessoas confundem o pro
fissional com o pessoal. Darei aqui
algumas dicas para que vocês evi
tem gafes em suas redes.
Redes sociais são ótimas fontes
de captação de novos clientes, e, o
melhor, são gratuitas.

Tenham dois perfis. Um pessoal e
outro profissional. Nem todos os seus
pacientes são seus amigos e vice e versa.
Seu perfil profissional não deve ter
religião, partido político ou time de
futebol – ou seja, não deve ter opinião.
Ele deve se limitar a divulgar o seu
trabalho e orientar os pacientes. Deixe
opiniões para o seu perfil pessoal.
Uma boa opção é utilizar seu perfil
pessoal para divulgar o profissional.
Utilize seu perfil profissional para
compartilhar cursos e congressos
de que você participa, dicas de
higienização, textos com novidades
e curiosidades odontológicas, fotos
de tratamentos oferecidos por você
e, por que não, para alcançar novos
voluntários para a TdB.

DR. THIAGO
GIMENES,
coordenador regional
do projeto Dentista do Bem
em Votorantim (SP)
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10 perguntas para...

Eliana,

apresentadora
projetos futuros? Tanto na Record
quanto no SBT tive a felicidade de
conquistar e me consolidar como vice-líder no horário, só ficando atrás da
Globo. E muitas vezes ainda alcançamos a liderança por alguns períodos.
Esses ótimos resultados são comemorados por mim, por toda a minha
equipe e pela emissora. No ano passado, renovei meu contrato com o SBT.
Espero continuar lá por muito tempo.

“Sou tiete”, declara a apresentadora Eliana sobre a Turma do
Bem. Fã assumida do “trabalho
transformador” da ONG, ela tem
uma longa trajetória na TV. Eliana
foi descoberta por Silvio Santos aos
14 anos e fez sucesso com as crianças na TV e na música. Chamou a
atenção da Record, que a tornou
a primeira mulher no comando
de um programa de auditório nas
concorridas tardes de domingo.
Em 2009, retornou ao SBT, onde
comemora a vice-liderança de
audiência. Empresária, 40 anos,
dirige a Editora Master Books e o
portal DaquiDali, com 3 milhões
de acessos por mês.

Qual o momento mais marcante
nestes cinco anos de programa?

Cada domingo é um novo desafio.
O jogo nunca está ganho. Por outro
lado, o programa me possibilita emoções tão diferentes e intensas como
unir irmãos que não se viam havia
40 anos ou pular de paraquedas sobre as incríveis ilhas com formato de
palmeiras em Dubai.

Você saiu do SBT pensando em voltar? O convite da Record, em 1998,

A apresentadora
Eliana no cenário
de seu programa
no SBT

era interessante financeiramente e de
enorme crescimento. Foi lá que tive a
oportunidade de me tornar uma comunicadora para toda a família. Claro que voltar para o SBT mexeu com
meu coração. Ver que Silvio Santos, o
visionário da minha carreira na TV,
reconhecia e valorizava meu trabalho,
me deu imenso orgulho.

Como e quando você descobriu
a Turma do Bem? Acompanho o

trabalho social do [presidente voluntário da TdB] Fábio Bibancos
há muito tempo. Ele conseguiu criar
uma rede que se multiplica e gera
um efeito gigantesco em alcance e
em profundidade, pois muda significativamente a vida de cada uma
das pessoas atendidas.

Como foi deixar o público infantil e
descobrir o público jovem e adulto?
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Qual é a sensação de comandar um
programa na vice-liderança de audiência aos domingos? Vai renovar
o contrato no SBT? Quais os seus

O que acha do trabalho desses dentistas voluntários? Todos estão de

Foto: Artur Igrecias/SBT

“Nada
vale mais
que um
sorriso”

Senti medo, insegurança. Mas acreditei e me dediquei muito. Além de
sair do território conhecido e vitorioso do universo infantil, fui direto para
o horário mais concorrido da TV, as
tardes de domingo. E era a única
mulher nesse espaço historicamente
dominado por nomes de peso, todos
homens: Silvio, Gugu e Faustão.

parabéns e servem de exemplos para
profissionais de tantas outras áreas.
Se cada um dedicar uma parte de seu
tempo e de seu talento para ajudar
quem precisa, teremos uma sociedade mais equilibrada e integrada.

Antes de conhecer a TdB, você tinha
consciência de que tantas crianças
nunca tinham ido a um dentista e
não conseguiam sorrir? Fui apresen-

tada a essa triste realidade pela Turma do Bem. E colaboro sempre que
sou útil porque nada, nada mesmo,
vale mais que um sorriso.

“Para mim, é uma
honra poder estar
junto de dentistas
que fazem esse
trabalho tão
transformador”

Você já participou do Sorriso do Bem. Gosta da ideia de
artistas premiarem os melhores dentistas do mundo? Para

mim, é uma honra poder estar junto
de dentistas que fazem esse trabalho
tão transformador. A noite de premiação é deles, e nesse dia sou tiete!

No ano passado, você disse que,
como mulher e como mãe, emocionou-se com o projeto Apolônias do
Bem e levantou a placa “Machismo
Mata”. Qual a sua avaliação do projeto? Como reverter esse quadro de
violência contra a mulher? Trazer

de volta a possibilidade de sorrir para
mulheres que estão física e emocionalmente destruídas é uma iniciativa
de enorme sensibilidade e importância. Eu me emocionei muito ao ver
no rosto delas a autoestima recuperada para um novo começo de vida.
O fim da violência contra a mulher
começa com a conscientização de nós
mesmas, de que não se pode aceitá-la. É preciso denunciar e procurar
seus direitos. Assim, o homem que
ainda age com violência vai entender, um dia — espero!—, que não
tem este direito.
Fale um pouco sobre os trabalhos sociais que você desenvolve e quais os seus planos.

Sou madrinha da AHPAS, que realiza o transporte de crianças em tratamento de câncer. Também participo
do Teleton e, ano passado, tive a honra de me tornar a nova madrinha
dessa ação tão importante em prol
da AACD.
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Doação

Fada dos Dentes

entra para a Turma
Campanha usa
personagem
infantil para
atrair doadores
individuais para
a organização

A TdB ganhou um reforço e
tanto para sensibilizar as pessoas
sobre a importância de seu trabalho: a Fada dos Dentes. Ela é a personagem principal de uma campanha que pretende apresentar as
atividades da ONG e atrair novos
doadores, tudo isso num cenário
leve de história infantil.
Segundo a versão oficial da
história, quando um dente de leite
cai, devemos deixá-lo debaixo do
travesseiro para que uma fada providencie a troca dele por moedas.
Assim, um novo dente crescerá no
lugar e aquele que caiu se transformará em uma estrela no céu.
De acordo com a versão da Turma do Bem, narrada pelo ator Tarcisio Filho, qualquer um pode ser
a fada gente boa, ou melhor, um
Amigo da Turma, e contribuir com
o tratamento dentário de crianças
pobres, fazendo uma doação à
ONG a partir de R$ 12 mensais.
A campanha foi concebida
voluntariamente por Thiago Minamisawa, 29 anos, um produtor
que trabalha com animação para

o canal Disney Junior.
“Conheci a TdB quando estava
trabalhando como assistente de direção da série ‘Mestres do Sorriso’.
Após um tempo, fechamos uma
proposta para realizar o vídeo de
divulgação da campanha”, conta.
Além de autor da ideia de usar
a Fada dos Dentes como protagonista, Thiago é um dos roteiristas,
ao lado de Caio Leão e Jhonatas
Mendonça, da equipe de comunicação da Turma do Bem. Além
deles, a peça contou com a trilha
do músico Eduardo Queiroz, animação de Thiago Soares e efeitos
sonoros de Eric Christani.
As ilustrações da animação
foram inspiradas no universo da
artista Rosana Urbes, que já trabalhou com longa-metragens de
animação e com ilustrações para
livros infantis.
“Espero que o vídeo alcance
um grande público e que se reverta
em muitas doações para a campanha Amigos do Bem”, torce Tiago.
Para assistir ao vídeo, basta ir
ao endereço: http://bit.ly/1AzzmiI

A ideia da TdB é distribuir o vídeo de 30
segundos para emissoras de TV e negociar
com elas a veiculação gratuita do material,
para multiplicar o público que conhece
a organização e também mostrar que é
possível colaborar com a causa a partir de
um valor baixo. Tem um bom contato aí na
sua cidade? Entre em contato com a gente
pelos e-mails comunicação@tdb.org.br ou
amigosdaturma@tdb.org.br.
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divulgação

MULTIPLIQUE ESSA IDEIA
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Amigos da Turma

Coordenadoras
usam WhatsApp
para disseminar
informações
sobre o projeto
Amigos da
Turma
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O WhatsApp, quem diria,
é muito mais que um aplicativo
para trocar mensagens no dia a
dia. Nas mãos das dras. Marcia
Tezeli e Elci Alves Salvador virou
ferramenta de captação de recursos para a Turma do Bem.
Tanto Marcia, coordenadora de
Campo Grande (MS), quanto Elci,
coordenadora de Brasília (DF),
usaram o aplicativo para montar
grupos de conversas pelo celular
e apresentar a proposta do Amigos da Turma a seus conhecidos.
A ideia deu resultado: no caso de
Marcia, das 25 pessoas do grupo,
23 se tornaram doadoras, incluindo seu ex-marido.
“Tive o cuidado de selecionar
os amigos que já conheciam o
trabalho da TdB e o meu, como
coordenadora. Eles sabiam do
que se tratava, tinham se mostrado favoráveis à contribuição, mas
ainda não tinham tido chance de
participar. Criando um grupo no
WhatsApp, eles souberam dessa
oportunidade”, afirma.
Elci aproveitou reuniões de família e amigos, redes sociais e o
WhatsApp para apresentar dados
do Brasil sobre atendimentos odontológicos e contar suas experiências
pessoais. Acabou criando uma rede
de doadores: “Consegui 19 doadores a partir de mais de 70 nomes
enviados por um mailing e grupos
do WhatsApp. O primeiro ponto foi

falar do que acompanho em cada
atendimento: sorrisos e autoestimas
recuperadas. O trabalho gera paixão, pois modifica vidas”.
Um dos amigos da família que
se tornou doador foi Leonardo Júnior Paulo Balduíno, 33 anos. Morador de Taguatinga (DF), o consultor de banco de dados começou
a doar quando ouviu de Elci que
um novo programa seria implantado. “Ela sempre fala sobre a ONG
e, quando surgiu a oportunidade
de doar, a gente passou a ajudar. Eu
geralmente colaboro com igrejas
e outros projetos. Contribuir com
trabalhos em que eu acredito já faz
parte da minha rotina.”
“A sensação mais legal desse
trabalho é ver o quanto os amigos
e conhecidos dos nossos dentistas
voluntários admiram e confiam
no trabalho social deles. Através
dessas ligações vemos o quanto
eles são admirados e o quão bem
estão fazendo às suas cidades”, afirma Hilário Rocha, coordenador
do Amigos da Turma.
Segundo Rocha, o coordenador voluntário mais efetivo na indicação de doadores foi Osvaldo
Magro Filho, de Araçatuba (SP).
Dos 166 nomes enviados pelo Melhor Dentista do Mundo de 2012,
55 se tornaram Amigos da Turma.

JÁ SÃO MAIS
DE MIL AMIGOS
Atualmente, são 1.074 Amigos da
Turma, que contribuem com R$
12 mensais. Toda a arrecadação
vai para um fundo de reserva, que
ajuda a manter a sustentabilidade
da ONG. Para se manter bem
informado sobre a TdB, os
doadores também passarão a
receber gratuitamente a "seja+1".

Foto: TdB

Aplicativo
ajuda a
atrair
doadores

A dra. Marcia
Tezeli, que usa o
WhatsApp para
atrair doadores
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Cultura

‘Palavra de
Rainha’, monólogo
da atriz Lu
Grimaldi, dá
vida a uma das
personagens mais
controversas da
história do Brasil e
de Portugal
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Dona Maria I, que viveu de
1734 a 1816, é uma das figuras
mais importantes da história de
Portugal e do Brasil. Mãe de D.
João VI, veio para o Brasil com
a família após a invasão de Napoleão. Para uns, era louca. Para
outros, piedosa. É nessa mulher
cheia de contradições que a atriz
Lu Grimaldi, madrinha da Turma do Bem, mergulha na peça
“Palavra de Rainha”.
A ideia de uma peça que trouxesse os conflitos da monarca
nasceu em Portugal, durante a
visita dos 20 melhores coordenadores de 2011. Lu voltou de
um museu com o tema de um
dos grandes projetos de sua vida,
encenar um monólogo. “Era meu
sonho.”
Enquanto esteve na Europa,
Dona Maria era a piedosa. Mandou soltar presos políticos, fundou as academias reais de Ciências e da Marinha, criou escolas
e a Biblioteca Nacional de Lisboa.
Mas, em um intervalo de dois
anos, perdeu o marido, o príncipe herdeiro e uma filha. No total,
cinco dos seis filhos morreram.
Passou pela Revolução Francesa,
que em 1789 deixou cortes de
toda a Europa em polvorosa. “Ela
era louca mesmo? Cada um vai
julgar”, antecipa.
Com 1h10 de duração, a peça
vai mostrar as idas e vindas da
primeira rainha portuguesa, que
desembarcou no Brasil em1808.

PARTE DA
RENDA SERÁ
REVERTIDA
PARA A TdB
A peça “Palavra de Rainha”
estará em cartaz em São
Paulo de 13 de setembro a 30
de novembro, sextas (21h30),
sábados (21h) e domingos
(20h), no Teatro Viradalata
(rua Apinajés, 1.387). O
espetáculo tem apoio do
Programa de Ação Cultural,
da Secretaria de Estado
da Cultura de São Paulo,
apresentação do Instituto
Votorantim, patrocínio da
EDP e realização da TdB.
Ingressos à venda em
www.ingressorapido.com.br.

foto: tdb

Piedosa
ou louca?

O texto do premiado dramaturgo Sérgio Roveri traz passagens
de tempo, criando uma dinâmica especial. Mika Lins assume a
direção. “O convite para dirigir
Lu Grimaldi, uma atriz que admiro pelo talento e competência,
e com um texto de Sergio Roveri
escrito para ela foram os grandes
motivadores”, diz Mika.
Em maio do ano passado, durante a leitura da peça em Portugal, Lu arrancou lágrimas da plateia. “Não esperava”, ressalta ela.
Sérgio conta que também se surpreendeu. “Foi uma experiência
muito boa. Serviu para analisar
o que era mais potente na peça e
fazer ajustes”, diz ele.
Para Lu, essa “é uma novidade,
um desafio. Quero fazer perfeito.”
“Todos se empenharam muito
para ser o mais fiel possível à história, para de fato tentar entender
aquela mulher”, destaca Sérgio.

Lu Grimaldi,
durante ensaio na
Turma do Bem
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Na casa do dentista

A dra. Ana
Scatolin alia a
profissão de
dentista à de
atleta e conta
como se prepara
para participar
de uma prova de
triátlon de longa
distância
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Ana Scatolin, 45 anos, é uma
dentista com uma rotina aparentemente normal. Começa a
atender em seu consultório em
Guarapuava (PR) às 8h e encerra às 18h. Mas quem olhar com
atenção sua agenda encontra
compromissos diários além das
consultas e da missão de deixar
as duas filhas no colégio: aulas
de natação, corridas de 10 km e
outros 10 km pedalando.
Ana é uma triatleta e estava se preparando para encarar
uma prova de Ironman 70.3 em
Foz do Iguaçu (PR). Essa modalidade consiste em cumprir
1,9 km de natação, 90,1 km de
ciclismo e 21,1 km de corrida.
É metade do Ironman “oficial”,
que ela diz sonhar poder participar em 2015.
Desde janeiro, tem dois treinos diários, de 1h20min cada
um, todos os dias da semana. E
não descansa nem nos finais de
semana. “Os treinos são mais
longos no sábado e no domingo”, afirma.
Ela começou a correr em 2012
numa prova de rua organizada pela
Associação de Dentistas de Guarapuava. “Eu era completamente sedentária, mas ganhei, pois só duas
mulheres participaram”, conta, rindo. Tomou gosto pelo atletismo e,

À esquerda,
Ana Scatolin em
meio a medalhas
e troféus em
seu consultório,
e, acima, após
provas de que
participou
fotos: Arquivo Pessoal

Correr,
pedalar,
nadar

desde então, já perdeu a conta de
quantas provas já disputou.
Sua alimentação tende a ser
equilibrada, mas ela afirma que
não há restrições. “Estou fora do
peso, como bem, bebo vinho,
sou tranquila quanto a isso.”
Ao ser questionada se sua
carreira como atleta contribuiu
com a de dentista, é direta: “Na
verdade foi o contrário. Sou
apaixonada pela minha profissão, sempre fiz muitos cursos,
especializações, fui também
presidente da ABO [Associação
Brasileira de Odontologia] daqui, tem o trabalho voluntário
com a TdB e com a Pastoral da
Criança na parte de saúde bucal.
Quando saí da ABO, ficou um
vazio, e o atletismo supriu bem
tudo isso”.
As perguntas dos pacientes
sobre o troféu exposto no consultório são recorrentes. Ela
conta que há sempre o espanto inicial quando explica que é
seu e que o conquistou por ter
ficado em segundo lugar numa
prova de triátlon, mas há também apoio e até quem tenha começado a correr para seguir seu
exemplo.
Segundo ela, qualquer um
pode virar triatleta. “Basta se
organizar para isso, todo mundo tem tempo.” E até compara o
atletismo ao voluntariado: “Tanto em um quanto no outro, a satisfação só sente quem faz, não
tem como explicar. Completar
uma prova dá uma sensação
muito boa. Mas ser voluntário,
que exige um tempo muito menor de dedicação, dá um bem-estar enorme, ver aquelas carinhas de agradecimento...”
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Dia das Crianças

PRO DIA SER
MAIS FELIZ!
Costurados à mão, presentes
para o Dia da Criança vêm
carregados de histórias
de transformação

Criadas voluntariamente pela estilista Sarita Dal Pozzo, que
passou por marcas como Ellus, Levi´s, Sommer e Zoomp,
e com estampas da designer Ana Laet, que assina coleções
de Maria Bonita, Le Lis Blanc e Huis Clos, as camisetas
bordadas pelas 12 famílias que formam o Projeto Costurando
o Futuro retratam espécies da fauna pesquisadas pelo IPÊ;
R$ 45 cada uma, em www.lojadoipe.org.br

A Lua Nova, ONG que acolhe mulheres
grávidas em situação de risco social
em Sorocaba (SP), faz bonecas de pano
personalizadas. Basta mandar foto ou
descrição da criança. R$ 84; pedidos
pelo e-mail luanova@luanova.org.br;
modelos prontos a partir de R$ 55, em
www.fractald.com.br
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Fotos: divulgação

Dona Lili, 75 anos, chegou ao
Brasil em 2004 e, com a filha e
a neta, criou o grupo produtivo
Pipa Carioca, na comunidade do
Terreirão no Recreio (RJ). Foi lá
que nasceram Mimi e Mingau,
uma dupla feita à mão com
costura delicada. R$ 59,90 cada
um, em www.redeasta.com.br

UM SORRISO A
R$ 12 POR MÊS
Quer melhor presente do que um sorriso? Com R$
12 por mês, o projeto Amigo da Turma coloca uma
criança na cadeira do dentista. A doação pode ser feita
pelo site turmadobem.org.br. Presenteie uma criança!

Com alguns retalhos doados
e muita criatividade, o Grupo
Aritama, liderado por Ana
e Francisca na comunidade
de Vila das Canoas, em São
Conrado (RJ), dão vida aos
simpáticos robozinhos Tim e
Tina; R$ 59,90 cada um, em
www.redeasta.com.br
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Inovação

Tábua
de tubo
O estudante de engenharia Felipe dos Santos
Machado rodou o mundo com sua invenção: uma
tecnologia que transforma recipientes de pasta de
dente em material para construção
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riências. Cortava os objetos com
a tesoura, em um processo que
deixava suas mãos machucadas;
depois, aquecia e moldava.
Foi apresentar à banca examinadora e riram. “[Os avaliadores]
acharam que a proposta era grande demais”, conta Felipe. “Era um
projeto novo, bastante complexo.”
Mas ele acreditava que aquele
era o princípio de algo transformador. A tábua de tubo poderia
substituir a madeira em construções. Não corria o risco de sofrer a
ação de cupins nem se deteriorava
com a água.
Por isso, entre aulas e estágio,
focava o experimento. “Muitos
conceitos de engenharia eu não
sabia aplicar”, conta. Mas conseguiu chegar ao processo ideal, com
níveis de resistência e durabilidade
superiores aos da madeira. Estava
criada a Tábua de Tubo.
A invenção foi implantada em
parquinhos de cinco escolas da
cidade e ganhou o apoio da prefeitura. Graças à descoberta, Felipe rodou o mundo. Foi ainda o
primeiro colocado no Programa
Bayer Jovens Embaixadores Ambientais, promovido pela empresa
alemã, em parceria com o Pnuma

Felipe dos Santos
Machado rodou o
mundo com sua
invenção

fotos: Arquivo Pessoal

Até há pouco tempo, um
tubo vazio de pasta de dente
saía do armário do banheiro
direto para o lixo. No ambiente,
levava até 300 anos para se decompor, deixando um rastro de
metais, tinta e plástico.
Em 2010, para um trabalho
para o ensino técnico em mecânica, o estudante Felipe dos Santos
Machado, hoje com 20 anos, decidiu dar outro fim a ele: transformá-lo em tábuas sustentáveis.
Vindo de uma família simples,
do bairro de Canudos, em Novo
Hamburgo (RS), Felipe teve parte
de sua inspiração no trabalho do
pai, que trabalhava na fabricação
de paredes divisórias.
Pela frente, tinha de ainda que
driblar a timidez. Dois anos antes, havia desenvolvido um problema de pele, que deixou seu
rosto “em carne viva”. “Era uma
dor muito grande, sangrava, tinha cheiro de pus. Eu tinha um
problema de autoestima muito
grande, até para me relacionar
com os colegas. Eu tinha vergonha de sair de casa.”
Deixou a timidez de lado e foi
conversar com um professor. Sob
sua orientação, fez diversas expe-

(Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente), e vencedor do Prêmio Jovens Inspiradores, parceria entre a Veja.com e a
Fundação Estudar.
Também concorreu e ganhou
o prêmio de R$ 30 mil no quadro
“Jovens Inventores” do programa
“Caldeirão do Huck”, exibido na
Rede Globo. Fábio Bibancos, presidente voluntário da Turma do
Bem, foi um dos jurados e destacou: “É muito legal o que você faz.
Obviamente, nota 10”.
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Turismo

Gastronomia

A FRUTA DOS SÁBIOS

A minha cidade tem...
Paisagens de filme, pontos turísticos encantadores e gastronomia
de dar água na boca. Conheça duas cidades da região Sudeste
indicadas por dentistas da Turma do Bem e programe a visita

O dr. Guilherme
Pacheco, de Caçapava
(SP), ensina a fazer
mousse de chocolate
com banana para
‘comer rezando’
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Dr. Guilherme
Pacheco, o
chef Gui, posa
com a mousse
que criou

São Luiz do
Paraitinga (SP)

Mousse de chocolate com
creme de avelãs e bananas
Ingredientes:
1 lata de creme de leite
1 pote de 350g de creme de chocolate com
avelãs (tipo Nutella)
1 caixinha de chantilly
1 pacote de cookies com gotas de chocolate
4 bananas-nanicas
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o creme de leite
com o creme de avelãs. Reserve. Bata o
chantilly seguindo as instruções de preparo.
Reserve. Triture os cookies até formar uma
farofa. Corte as bananas em rodelas. Em um
refratário, intercale camadas de farofa de
cookies, o creme, as bananas e o chantilly.
Mantenha em geladeira até a hora de servir
(pelo menos duas horas).

fotos: Arquivo Pessoal/Paulo Roberto Bertocchi

Banana é banana em português,
inglês e espanhol. Dedo (banan, em
árabe) seria a origem do seu nome,
que, em “botaniquês”, é Musa sapientium, a fruta dos homens sábios.
Consumida de Norte a Sul do
Brasil, ganha destaque nesta edição
porque São Bento do Sapucaí (SP),
palco do próximo Sorriso do Bem,
é uma das grandes produtoras da
fruta mais popular do país.
Rica em sacarose, frutose, glicose, fibras, sais minerais e vitaminas,
a banana possui poucos lipídios,
sendo, portanto, de fácil digestão.
Atua também como calmante
intestinal, estimula a produção de
serotonina, melhora a circulação
sanguínea e a pressão arterial. E
também previne câimbras.
Quer mais? Nas mãos do coordenador voluntário de Caçapava (SP),
o dr. Guilherme Pacheco, ou melhor, do chef Gui, que fez um curso
de gastronomia e diz estar na “fase
de inventar sabores”, transforma-se
em uma receita de “comer rezando”.
Para quem aprecia uma sobremesa
rápida e saborosa, a mousse de chocolate com creme de avelãs e bananas “é básica e sofisticada”, garante.
Tá esperando o quê para ir para
a cozinha?

Guapimirim (RJ)

“Quem pensa em São Luiz do Paraitinga
se lembra da enchente que destruiu parte do
município em 2010. O Rio Paraitinga cobriu
centenas de imóveis. Mas o município se reergueu e
manteve a tradição festeira.
Para começar o ano com alegria, há o Festival das
Marchinhas, um pré-Carnaval em que só as músicas
tradicionais têm vez. O Carnaval segue a mesma
linha, com blocos tomando as ruas.
Maio é o mês da Festa do Divino Espírito Santo.
As ruas são decoradas para a procissão e há danças
folclóricas e bingos. Também é servido o afogado,
um tradicional cozido de carne e batatas.
Junho tem arraial, julho é temporada de inverno,
agosto abriga a Festa da Cozinha Caipira. Em
setembro, é realizada a Semana Elpídio dos Santos,
em homenagem ao compositor e maestro que
nasceu na cidade. Há festa para todos os gostos!

“Guapimirim significa ‘rio pequeno dos
aguapés’. O rio que deu nome ao município era
o local por onde as tropas passavam, levando
mercadorias para o sertão das Minas Gerais,
trazendo ouro e pedras preciosas.
A cidade foi emancipada em novembro de
1990 e localiza-se num vale cercado pela Serra dos
Órgãos, na base do Pico Dedo de Deus, importante
símbolo turístico do Estado.
Em Guapimirim está uma das áreas mais
preservadas da mata Atlântica do Rio. A cerca de 60
km da capital do Estado, é destino certo e ponto de
encontro de praticantes de alpinismo, motocross,
trilhas a pé ou em motocicletas e quadriciclos.
Kartistas de todo o Estado e aeromodelistas visitam
Guapimirim para praticar esporte.
A cidade atrai ainda mochileiros e amantes da
natureza. Para quem gosta de respirar ar puro, será
um passeio imperdível!”

Dra. Adriana Vieira Barbosa,
coordenadora da Turma do Bem
em São Luiz do Paraitinga
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Dra. Sabrina Rocha Ribeiro,
dentista da Turma do Bem
www.guapimirim.rj.gov.br
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Horóscopo

Este ano é regido por Júpiter. Ele
nos traz novas possibilidades e
um olhar diferente sobre a nossa
vida. Neste semestre, o entusiasmo
renasce, e as oportunidades estarão
disponíveis para alimentar nossa
vontade de fazer mais e melhor!
Por Alexandre Rodrigues

ÁRIES O convívio social favorece
setor profissional, estudos e novas
amizades. Parcerias no trabalho
serão exercício contra individualismo.
Abra caminho para a sua verdade e a
essência do que deve ser feito.

TOURO Momento de mudar
julgamentos sobre pessoas e
lugares do cotidiano. Período
para consolidar relacionamentos e
concluir projetos. Esclareça antigas
questões que envolvam família e
resolva antigos problemas.

GÊMEOS Novos valores e interesses
tendem a influenciar seus projetos.
Perceberá a importância do quanto são
úteis ou desnecessárias certas ambições.
Hora de mudar conceitos e refletir sobre
impacto de excessos cometidos.
CÂNCER Expanda o leque de metas,
pois o momento é favorável para
olhar o futuro. Mas será turbulento:
envolva-se, mas não exagere nas
expectativas. Acabe com antigos
medos e más impressões de seus
relacionamentos.
LEÃO Momento para mudar
visões materiais, profissionais, de
relacionamento e espiritualidade. É
hora de amadurecer e entender o
passado. Estimule a imaginação com
novos ideais. Reveja planos e inicieos com prudência.
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LIBRA Mudanças em andamento em
diversos aspectos. Hora de pensar
mais em si. Relacionamentos serão
testados, podendo mudar de dinâmica.
Oportunidade para mudar com
consciência padrões antigos.
ESCORPIÃO Momento de
receber recompensas, para os que
amadureceram e se transformaram
no último ano. Reavalie valores e
perceba onde e com quem vale se
desgastar. Preste atenção mais na
essência do que na forma.

SAGITÁRIO Júpiter também é o
regente deste signo, propiciando
um grande ano. Bom momento
para viagens e estudo. Não é hora
de se limitar, mas de expandir.
Aproveite e se movimente em
direção ao seu novo futuro.
CAPRICÓRNIO Oportunidades
em novas parcerias, revisões das
atuais e expansão de sociedades.
Lembre-se, porém, da sua
identidade e de se expressar
claramente. Realize seus desejos,
renove padrões e corra atrás!
AQUÁRIO Ritmo acelerado, então
cuide para não sobrecarregar
tempo, saúde e pessoas de que
gosta. Vida afetiva mais intensiva,
não perca esperanças no amor.
Aproveite para descobrir e
explorar outros ambientes.
PEIXES Possibilidade de buscar prazer
na vida profissional. Aproveite para
mudar hábitos que não te ajudam.
A espiritualidade será um grande
elixir para o equilíbrio. Aproveite para
impressionar as pessoas.

Isso é inclusão!
Obrigado a você que
ajudou a levar alegria
a milhares de jovens
ilustrações: freevector.com

horóscopo

mantenedores

VIRGEM Relacionamentos em foco
e novas oportunidades sociais e
profissionais. Repense se existe
desgaste. Hora de mudar a atitude, mas
mantenha a cumplicidade para enfrentar
horas difíceis em boa companhia.
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