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Editorial

Orgulho e Desespero
Lembro-me como se fosse hoje. Era fevereiro de 2008 e a TdB
passava por um grande processo de autoanálise. Na época, começávamos a crescer a um ritmo assustador e temíamos perder o foco do
nosso trabalho.
Deste processo, surgiu a nossa missão: mudar a percepção da sociedade sobre a questão da saúde bucal e da classe odontológica
com relação ao impacto socioambiental de sua atividade.
Hoje, analisando TUDO o que esta frase significa, sinto um misto
de orgulho e desespero.
Orgulho pela certeza de que não nos perdemos no meio do caminho –nosso foco segue o mesmo. Além disso, já avançamos bastante.
Olha o último Sorriso do Bem... Pela primeira vez uma cidade inteira
parou para discutir a odontologia de um ponto de vista social –com
direito a reportagem no Fantástico.
Todavia, a simplicidade de nossa missão esconde um profundo
senso de realidade. E é justamente aí que entra o desespero.
Apesar dos mais de 51 mil jovens, 15 mil voluntários, 600 apolônias e 300 assistentes do bem (números profundamente expressivos),
ainda há muito a ser feito. MUITO (em maiúsculas!).
Segundo o Conselho Federal de Odontologia (2014), 68% dos
brasileiros não sabem que têm direito a tratamento odontológico público! Dá pra acreditar?
Por isso “mudar a percepção da sociedade sobre a questão da
saúde bucal” nunca foi tão importante. Só isto vai transformar este
quadro tenebroso.
Até lá, continuaremos de mangas arregaçadas. E cada jovem que
atendermos será a prova de que não esquecemos nosso objetivo. Até
chegar o dia em que não precisaremos mais existir!

foto: luciana dal ri

Fábio Bibancos
Presidente voluntário da TdB
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A melhor odontologiA é AquelA que
fAz A vidA sorrir pArA quem precisA.

A Amil Dental tem
o orgulho de ser uma
das mantenedoras do
projeto Dentistas do Bem
e manifesta o seu
profundo respeito aos
dentistas voluntários.

Acesse
www.turmadobem.org.br
e saiba mais sobre a maior
rede de voluntariado
especializado do mundo.

Amil Dental – CRO – SP4722
Resp. Técnico: Maria A. F. A. Araujo – CRO – SP 35448
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São

passos

Parabéns pra todos

2) COMPARTILHE O LINK
com todos os seus conhecidos (pelas
redes sociais, pelo Whatsapp, por
e-mail, no dia da festa...), explicando
o trabalho da ONG

Correntistas do banco Itaú que
fizerem parte do programa de
recompensas Sempre Presente
poderão doar seus pontos para a
TdB e, assim, ajudar a ONG no
atendimento de mais jovens. É
simples: os pontos acumulados
após compras com cartão de
crédito (Itaucard International,
Gold ou Platinum e Itaú Uniclass
International, Gold ou Platinum),
que podem ser trocados por
produtos e serviços, têm uma
nova opção de destino: ampliar o
trabalho da TdB. O cliente pode
doar de 100 a 240.000 pontos. Se
doar 72.000 pontos, por exemplo,
ele colabora com o atendimento de
três jovens por um ano.
Informações: https://ww2.itau.
com.br/programasemprepresente/
Parceiro/411/turma-do-bem

Roupas do bem

FOTOS: REPRODUÇÃO/TDB/DIVULGAÇÃO

OBRA-PRIMA
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1) ENTRE NO SITE
e preencha o formulário

3) LEMBRE-SE DE
reforçar o aviso sobre a sua campanha
também no dia do seu aniversário,
quando mais pessoas virão
procurá-lo para dar os parabéns

Que tal transformar seu aniversário numa oportunidade de arrecadação de
recursos para a TdB? Por meio da plataforma do Aniversário do Bem (www.
aniversariodobem.com), é possível criar uma página com a sua comemoração
e chamar os amigos a darem um presente diferente: em vez de comprar algo
para você, eles podem ajudar a colocar mais crianças na cadeira do dentista,
escolhendo o valor que quiserem doar.

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado
fez uma doação especial para a Turma
do Bem: a de uma obra de sua exposição
mais recente, batizada de Gênesis. A foto,
de um gorila em uma floresta de Ruanda,
na África, está prevista para ser vendida
para colecionadores, provavelmente em
uma casa de leilões no exterior. A renda
será revertida para a ONG. A renda será
revertida para a ONG.

PONTOS PARA
CRIANÇAS

A segunda edição do bazar aconteceu em dezembro na sede da TdB e foi um
sucesso. Em 12 dias, peças de grife foram vendidas com até 80% de desconto em
clima de happy hour, com comida e bebida para os visitantes. Com o apoio de
empresas parceiras, foram postas à venda roupas, acessórios, sapatos, móveis e
peças de decoração. O evento arrecadou R$ 55 mil, e toda a renda foi revertida
para a organização.
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Gargalhadas

sempre rir
Sorrisos de várias cidades iluminaram São Bento de Sapucaí

As dras. Virgínia Maria Martins Barbosa,
de Barcelos (Portugal) e Patrícia
Amorim, de Amadora (Portugal)

Adriana Beatriz
Barbosa, apolônia
do bem

Dra. Naira Neri Santana,
de Umuarama (PR)

Dr. Paulo Umaitá de Abreu, de Lins (SP)
As dras. Thais Helena Cardoso, de Embu das Artes
(SP), Sirlene Grotti, de São Bernardo do Campo
(SP) e Helen Felpoldi, de São Caetano do Sul (SP)

nonononono
(nononono)
Os drs. Nelson Daniel
Sanchez e Rosilaine Alberto,
ambos de São Paulo (SP)

Os drs. Márcia Tezeli, de Campo Grande
(MS), Eric Franco, de Brasília (DF) e
Leonardo Costa, de Salvador (BA)
A dra.
Luciana
Picon,
de Mafra
(Portugal)
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Dra. Marcela Santos Fernandes,
de Santos (SP)

Dentistas e estudantes do bem
Os drs. Maria Angela Silva, de Araraquara (SP), Carlos Henriques
Filho, de Vitória (ES) e Angemerli Teodoro, de Ourinhos (SP)

A dra.
Isabela
Crema
Santos, de
Lins (SP)
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Novo formato,
impacto ampliado

Por quatro dias, 500
pessoas mudaram _para melhor_
o dia a dia de uma cidade inteira.
São Bento do Sapucaí, no interior
de São Paulo, se preparou para receber dentistas, palestrantes internacionais, atores, cantores e empreendedores sociais no maior
evento de saúde bucal, voluntariado e empreendedorismo social
do mundo, o Sorriso do Bem, re12

alizado de 6 a 9 de novembro do
ano passado.
Foi a primeira vez que a Turma do Bem organizou um evento
nesse formato. Antes, o encontro
era feito em hotéis e teatros, fechado apenas para os dentistas.
Pousadas lotadas, trenzinhos
que cortavam as ruas para levar
e trazer convidados, restaurantes
com os melhores quitutes da região e muitos debates, palestras
e capacitações tornaram a experiência inesquecível tanto para
convidados de primeira viagem
quanto para veteranos do Brasil,
da América Latina e de Portugal.
“Estou encantada com a orga-

fotos: tdb

Turma do Bem realiza o maior
evento de voluntariado,
saúde bucal e empreendedorismo
social do mundo no interior paulista

Dentistas lotam a
tenda principal, que
recebeu palestras e
debates durante o
Sorriso do Bem

nização e o clima de um querer
ajudar o outro”, destacou a dra.
Karine Brasileiro, de Vitória da
Conquista (BA), que ingressou
na Turma do Bem em agosto do
ano passado. Para ela, que foi pela
primeira vez ao evento anual da
ONG, conhecer a magnitude do
projeto e a seriedade do trabalho
desenvolvido pelos dentistas a
motivou ainda mais na obtenção
de resultados.
A dra. Gracimara David, de
Taiobeiras (MG), também dentista de primeira viagem no evento,
era só elogios. “Fui surpreendida
do início ao fim, desde a recepção calorosa até a qualidade dos

palestrantes. Todos os detalhes
fizeram um Sorriso do Bem inesquecível, uma aprendizagem para
toda a vida”, disse, ressaltando que
a troca de informações com os
colegas também ajuda a impulsionar o programa.
“Fechar uma cidade é mais impactante do que fazer um evento
em hotel”, destacou a dra. Elizandra Moretto Almeida, de Lençóis
Paulista (SP), que já participou de
seis edições do Sorriso do Bem.
Para ela, a dimensão desse novo
formato pode fortalecer muito o
trabalho da Turma do Bem. “É
uma chamada de atenção.”
Além da tão aguardada pre-

No alto, dentistas
passeiam com
bonecões,
chamando a
população para a
festa; acima, coreto
com imagens de
bocas de crianças
antes de receberem
tratamento
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TODOS JUNTOS
“O impacto é positivo, repercute muito bem na cidade, inclusive economicamente”, destacou
o prefeito da cidade, Idelfonso
Mendes Neto, sobre o evento,
que foi patrocinado pela Amil
Dental, pela Oral-B e pela Dental
Cremer.
A população da cidade de 11
mil habitantes aprovou. Além de
participarem de uma oficina de
artesanato preparada pelo artista plástico Marcelo Darghan,
os moradores acompanharam
sessões de cinema, com filmes e
documentários, e assistiram às
palestras em espaço reservado.
Artesãos e comerciantes de São
Bento do Sapucaí puderam vender seus produtos em um local
14

fotos: tdb

miação dos melhores dentistas
da rede (saiba mais nas próximas
páginas), os convidados esperavam pelas palestras, que foram
distribuídas ao longo dos quatro
dias de evento. O filósofo Mario
Sergio Cortella; a economista
do Fórum Econômico Mundial,
Abigail Noble; e o mineiro chileno Mario Sepúlveda Espinace,
que ficou preso em uma mina
por 69 dias, foram algumas das
personalidades que participaram
do Sorriso do Bem.
Para Abigail, a reunião mostra como os voluntários se mantêm conectados e abre espaço
para que uns aprendam com os
outros. “[A Turma do Bem] foi
rapidamente expandida para 14
países graças ao engajamento
das pessoas que fazem parte dela.
Cada voluntário faz uma grande
diferença”, afirmou.

No alto, imagens das Apolônias, distribuídas pela praça
do coreto; à esq., bolsas de chita, material típico da
região, entregues aos dentistas; acima, palestra do
mineiro chileno Mario Sepúlveda Espinace

integrado ao Sorriso do Bem.
Isso sem falar nas festas, que
alegravam as noites na praça da
igreja com nomes como o DJ
Marcos Preto e a banda Bamboa
Samba Club.
“Ocupamos uma cidade com
uma equipe de 20 pessoas, da
mesma maneira que a economia
mundial é debatida em Davos
[Suíça] e que Paraty [Rio] discute a literatura. Nós discutimos a
questão social. Se todos começarem a enxergar que uma pessoa
sem dentista não vive, a gente
vai causar o verdadeiro impacto”,
destacou o presidente voluntário
da ONG, Fábio Bibancos.
15

dentistas na
sala de aula
Novos coordenadores se reúnem em
São Bento do Sapucaí para receber capacitação
e ampliar o número de voluntários e beneficiários
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desafios de suas localidades.
Em um dos espaços da
Pousada do Sítio, estavam os
portugueses, com uma bela
vista para as montanhas de
São Bento do Sapucaí. Mas o
que eles olhavam era a tela de
projeção, onde a dra. Madalena
Coelho Penha, eleita a Melhor
Coordenadora Internacional
em 2013, apresentava documentários, estatísticas e cenário

Dentistas de
Portugal, que
participaram de
capacitação

Fotos: tdb

Teve festa? Teve. Palestras interessantes? Sim. Tempo para
bater papo? Também. Mas, para os
coordenadores novos, o Sorriso do
Bem foi o momento de passar por
uma capacitação intensa, com números, depoimentos e orientações.
Divididos entre voluntários
do Brasil, de países da América Latina e de Portugal, eles se
reuniram em locais separados
e discutiram oportunidades e

da saúde bucal no país europeu.
“A odontologia não é reconhecida como um direito”,
disse ela, acrescentando que de
30% a 40% da população em
Portugal tem acesso a dentista.
Além disso, 98% deles estão no
setor privado.
Os novos coordenadores
tiveram oportunidade de tirar dúvidas, como o que fazer
quando a criança volta para a
escola e não aparece mais no
consultório e qual é o limite de
faltas injustificadas para que
ela seja descadastrada. Também puderam avaliar como
angariar mais dentistas e como
fazer uso das marcas Dentista
do Bem e Turma do Bem.
O foco também foi a prestação de contas da ONG, que
é auditada pela Ernst & Young
Terco, uma das maiores consultorias do mundo. O relatório
está disponível no site da TdB
e, segundo a dra. Madalena, é
importante que todos os voluntários tenham acesso a ela,
já que demonstra a seriedade e
o compromisso da organização.
Na mesma pousada, mas
em sala diferente, estavam
os novos coordenadores da
América Latina, que comentavam suas experiências. A dra.
Elizabeth Tellez, coordenadora de Bogotá, na Colômbia,
pioneira da TdB naquele país,
apresentava os desafios da
ONG nos países latinos aos
novos coordenadores. Entre
eles, a importância de implantar políticas públicas e obter
apoio do setor privado.

estudante
do bem vai a
voto popular

No treinamento,
dentistas tiram
dúvidas, trocam
experiências e
discutem como
ampliar o programa
em suas regiões

O concurso Estudante do
Bem, em que universitários
apresentam um painel com o
caso de um jovem de baixa
renda com graves problemas
bucais, foi tão acirrado que
a Turma do Bem mudou a
forma de escolha.
A equipe pediu aos
dentistas que participaram do
Sorriso do Bem para votarem
entre os três melhores.
Concorreram os de Carlos
Eduardo Fraga (SP), Fernanda
Oliveira Brelaz Melo (PA) e
Luan Machado Rosseto (SP).
Todos ganharam tablets,
oferecidos pela empresa
odontológica Heraeus
Kulzer. Carlos Eduardo,da
Uninove, foi o vencedor,
com o estudo de caso de
Deivid, um adolescente com
poucos dentes e que ouviu
do dentista da rede pública
que teria de usar dentadura.
“Os alunos acham que
todo mundo tem acesso ao
dentista”, avalia o estudante.
Saiba mais em:
http://bit.ly/estudantedobem
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a voluntária
que faz a tdb
crescer
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Foi de uma maneira um
tanto inusitada que a dra. Ana
Carolina Massaro, 43 anos, de
Marília (SP), conheceu a Turma do Bem. Cansada de andar
no Ciosp (Congresso Internacional de Odontologia de São
Paulo), viu o estande da ONG,
onde um pipoqueiro convidava dentistas para assistirem
ao documentário “bocadamata”. “Entrei para descansar e,
sensibilizada, saí voluntária.”
Era janeiro de 2009. Como não
havia coordenador na cidade, em
outubro foi convidada para uma
capacitação. E daí não parou mais.
Em cinco anos, montou uma rede
de 80 dentistas e fez várias triagens para buscar o público-alvo
do projeto: crianças e jovens de 11
a 17 anos em condição de vulnerabilidade social, com graves problemas bucais e mais próximos ao
primeiro emprego.
Mesmo sendo avessa a política, arregaçou as mangas e
procurou prefeito, vereadores e
secretários. Engajou-os na causa
e mostrou que a prevenção é um
dos caminhos. Conquistou políticas públicas: em Marília, kits
de higiene bucal (pasta, escova
e fio dental) são distribuídos
nas escolas públicas e nas UBSs
(Unidades Básicas de Saúde). E
tanto beneficiário quanto acompanhante recebem vale-transporte durante o tratamento.

Beneficiários do programa
Dentista do Bem da cidade também ganham medicação gratuita do município. Desde janeiro
deste ano, 600 famílias carentes
passaram a ter, mensalmente,
nas cestas básicas, o kit de higiene bucal, em mais uma vitória
da dra. Ana Carolina.
“Agora quero que essas conquistas virem lei”, diz a voluntária.
“E quero mais. Quero que políticas públicas na área de saúde
bucal alcancem o Estado e o país.”
Eleita por um júri de integrantes
da sociedade civil, ela recebeu o título de melhor dentista do mundo no Sorriso do Bem, maior
evento de saúde bucal do mundo,
em São Bento do Sapucaí (SP).
Como uma das principais
porta-vozes da ONG, a dra. Ana
Carolina sabe que tem muitos
desafios pela frente. Cadastrar
novos dentistas é apenas um
deles. Buscar doações de pessoas físicas é outro. “Eu queria ter
mais tempo. Já passou até pela
minha cabeça largar tudo e viver só do programa, tamanho é
o meu amor pela causa”, afirma.
Na ONG, a dentista quer deixar um legado: “Daqui a um ano,
eu gostaria que todos tivessem um
bom‘case’para estar entre os melhores dentistas do mundo, porque isso
significaria que mais crianças estariam na cadeira dos dentistas, resgatando a dignidade e a autoestima”.

foto:TdB

Coordenadora
de 80 dentistas
no interior de
São Paulo,
a dra. Ana
Carolina Massaro
apresenta uma
explosão de
resultados e é
eleita Melhor do
Mundo em 2014

Dra. Ana Carolina
Massaro, durante
o Sorriso do Bem
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quarteto

fantástico

Coordenadores de Araçatuba, Vitória, Denise e Brasília, ao lado da dra.
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Ana Carolina Massaro, compõem o ranking dos melhores dentistas do mundo

vanessa leal tavares barbosa

rafaela nazaré de oliveira

eric jacomino franco

48 anos, recebeu em 2012 o título de Melhor Dentista do Mundo por seu empenho em expandir a rede de voluntários
da Turma do Bem não somente em Araçatuba (SP), onde mora, mas por várias
cidades da região. Na ONG há seis anos,
afirma que, desde o primeiro dia como
voluntário, sua preocupação era “não dar
despesa para a ONG, mas lucro”. Passou
a organizar festas para arrecadar recursos, que mobilizam centenas de pessoas.
Estar entre os cinco melhores coordenadores da ONG, avalia, é um voto de confiança. “Espero conseguir corresponder.”

53 anos, é uma das principais articuladoras da TdB em políticas públicas.
Conseguiu que 78 prefeitos e secretários
de saúde do Espírito Santo recebessem
representantes da ONG para debater a
necessidade de inclusão do kit de saúde
bucal nas farmácias populares. “Foi uma
semente, porque o processo é longo e
difícil”, diz. “Quando entrei na Turma do
Bem, em 2011, achei que era só fazer triagens e captar novos dentistas. Mas vi que
era um trabalho mais amplo, porque só
atender jovens não ia resolver, eu tinha
de solucionar o problema.”

35 anos, coordena os dentistas voluntários de sua cidade, Denise (MT), e os do
município vizinho, Arenápolis, ajuda na
capacitação de outros coordenadores e
conseguiu que o kit de higiene bucal fosse
implantado como política pública. Mesmo morando em uma cidade pequena e
pobre, com 8.523 habitantes, a dentista se
tornou uma das coordenadoras que mais
arrecadou recursos para a organização,
em que atua desde 2008. Estar entre os
cinco melhores traz mais responsabilidade, afirma. “Vou ter de trabalhar mais,
porque a gente acaba virando exemplo.”

37 anos, diz que entrou para a TdB em
2009 “com o desafio de mudar a cabeça
altamente mercantilista e tecnicista” dos
dentistas que atuam no Distrito Federal.
Confessa que a tarefa não tem sido fácil.
Mas, por ser coordenador do curso de
odontologia da Universidade Católica de
Brasília, diz estar realizando “um verdadeiro projeto de sementes do bem”. Pioneiramente, incluiu numa das disciplinas
do primeiro ano o tema “O Papel do Terceiro Setor na Odontologia”. “O caminho
acadêmico é essencial para que consigamos notoriedade científica.”

fotos: tdb

oswaldo magro filho
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Top 5 dos
voluntários
Os mais bem
avaliados no
ano têm a
responsabilidade
de representar
toda a rede

Durante o ano de
2014, eles atenderam muitos
beneficiários _e bem. O resultado veio no Sorriso do Bem,
em São Bento do Sapucaí (SP),
quando os drs. Kelly Juliane de
Souza, de Ourinhos (SP), Mauro Humberto Timo, de Salvador
(BA), Nívea Ferreira Tavares,
de Ubatuba (SP), Renata Descio, de Pindamonhangaba (SP)
e Susane Nery, de Teresina (PI)
foram premiados como os cinco melhores dentistas da rede.
O processo de seleção dos
melhores voluntários é meticuloso: primeiro, há uma
avaliação objetiva, em que são
levados em conta o número de
atendimentos, a quantidade de
novos casos e quantos deles fo-

ram finalizados.
Depois, os beneficiários respondem uma pesquisa sobre
os profissionais. Só então é
que se chega a um ranking dos
melhores voluntários do ano
da Turma do Bem.
No evento, todos puderam
ouvir uma seleção de atendimentos em que as crianças e seus
pais elogiam a atuação dos profissionais, e foi aí que a emoção
tomou conta dos voluntários.
A dra. Susane mal acreditou ao ouvir seu nome na lista do Top 5. “É muita surpresa para mim. Isso é resultado
de um trabalho que eu faço
com muito amor. É isso o que
eu sei fazer. Sempre atendi
meus pacientes da TdB como

um ANo depois...

“Eu não mandava relatório a tempo, era indisciplinado com isso. Mas fui
tão bem recebido aqui, tão mimado, e aprendi tantas coisas sobre o trabalho
interno da ONG, que entendi a importância dos relatórios e estou muito mais
comprometido”, prometeu. “Sobre os atendimentos, acho que a vida nos dá
tanta coisa boa que é nosso dever retribuir um pouco.”
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Além da entrega dos prêmios aos cinco melhores dentistas da rede, o dr.
Carlos HenriquesViveiros Galvão de Sá Filho, de Vitória (ES), também foi
homenageado.
Em 2013, ele não pôde comparecer ao Sorriso do Bem para receber seu
prêmio como um dos melhores voluntários do ano, devido a um problema
de saúde. Em 2014, porém, lá estava ele, pronto para abraçar o troféu.

meus pacientes particulares.
Faço o que posso, mas não
pensei que fosse ser premiada. Estou muito agradecida.”
O dr. Mauro lembrou que
conheceu o trabalho dos Dentistas do Bem em 2011, no
Ciosp (Congresso Internacional de Odontologia de São
Paulo).
Ao ouvir o dr. Leonardo
Costa, coordenador de Salvador, falar sobre as triagens para
a seleção de beneficiários, dr.
Mauro se interessou também
pelo trabalho da ONG fora dos
consultórios.
“É muito gratificante porque você ajuda quem está realmente precisando”, afirmou.
Representante de Ourinhos, a dra. Kelly disse que o
título foi muito inesperado,
pois ela, modesta, não se via
como uma das melhores da
rede. “Acho que sou uma das

menores formiguinhas que
temos por aqui, não faço tanta
coisa, como os outros, só no
meu consultório... Estou muito surpresa e feliz.”
“Cada sorriso das crianças
é uma alegria. A felicidade
deles, o aparelho que eles querem colocar... Isso faz valer a
pena”, resumiu a dra. Renata,
após a premiação.
A dra. Nívea encarou o
prêmio como uma nova missão e incluiu nela sua coordenadora regional, a dra.
Maria Cristina Silveira: “Eu
me comprometo, com minha
coordenadora, a fazer mais
e melhor por Ubatuba e por
onde mais eu passar”.
Ela teve o aval da dra. Maria Cristina, que a parabenizou
por sua dedicação e seu comprometimento com os beneficiários da cidade. “A dra. Nívea
é um exemplo a ser seguido.”

Da esq. para a dir.,
os drs. Kelly Souza,
Nívea Tavares, Renata Descio, Susane
Nery e Mauro Timo
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eles quere m mais
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“É possível fazer mais.”
Se você conversar com os embaixadores da Turma do Bem, escolhidos entre os melhores coordenadores regionais do programa
Dentista do Bem, vai ouvir a frase
acima com frequência.
Não que eles tenham feito pouco, não. Atenderam um número
crescente de jovens, ajudaram a
mudar políticas públicas em saúde
bucal, contribuíram na captação
de recursos para a TdB, recrutaram mais voluntários, mobilizaram a mídia local e organizaram
triagens em suas cidades. Mas,
independentemente do resultado,
eles querem ir além.
A dra. Bianca Machado
Bahiense, de Itapemirim e Ma-

rataízes (ES), acrescentou alguns
quesitos a essa lista. Um deles foi
a conquista de cursos profissionalizantes gratuitos e remunerados para seus beneficiários. Conseguiu ainda que o kit de higiene
bucal se transformasse em política pública em Itapemirim.
Também organizou com o
Rotary a 1ª Noite de Boteco Solidário, um evento em que 50%
da renda foi destinada à Turma
do Bem e que terá sua segunda
edição neste ano. A dentista ainda criou uma ação de valorização da rede de voluntários que
coordena. Fez fotos em estúdio
com os profissionais e os pacientes e conseguiu que elas virassem
capa de revista da região. “As

Embaixadores
da TdB, escolhidos
entre os melhores
coordenadores
do mundo

foto: tdb

Embaixadores
da TdB ampliam
resultados e
criam soluções
para aumentar
o número de
jovens na cadeira
do dentista

crianças ficaram felizes também.”
Apesar de tudo isso, diz que
não esperava o título.“É uma surpresa ser escolhida embaixadora”,
afirma a dra. Bianca.
Foi a mesma reação do dr. Augusto Mariani, de Campo Grande
(MS), que se tornou dentista do
bem no fim de 2011. De cara, pediu dez crianças para tratar. Depois,
mais dez. “Conforme terminávamos os tratamentos, solicitávamos
outros jovens. A clínica oferece todas as especialidades e isso facilitou
nosso trabalho”, diz ele, que passou
a coordenador no ano passado.
Em 2013, quando foi escolhido
um dos cinco melhores dentistas
da rede, nem a esposa sabia que
ele era voluntário. “Eu não tinha

contado”, afirma o dr. Augusto, acrescentando que dessa vez
mandou mensagem para ela ao
saber que se tornara embaixador.
Da família, a mulher já foi
escalada para ajudá-lo na captação de recursos neste ano.
“Com certeza, ela vai me ajudar
a conseguir mantenedores.” O
irmão, dr. André Mariani, também entrou para a lista, e hoje é
dentista do bem.
“[O dr. Augusto] chegou,
abriu o grupo da Turma do Bem
no Facebook, para me mostrar
que eu poderia ajudar em minha especialidade. Ele gosta de
conversar, é muito comunicativo, e logo me tornei dentista do
bem”, diz o dr. André.
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Mel Fronckowiak entrevista
Thiago Adorno e Rafael
Cortez no coreto da praça
de São Bento do Sapucaí

ranking
das 5+

1.

As atrizes
Ângela Dip e
Flávia Garrafa
apresentam o
dr. Cleferson
Ferreira de
Moura

Olinda (PE),
dr. Cleferson
Ferreira de Moura

2.

São Paulo (SP),
dra. Claudia Maria
Rebouças Wolfenberg

3.

Umuarama(PR),
dra. Naira
Neri Santana

4.

Todas as palestras
e premiações estão
disponíveis para o internauta,
incluindo os shows de Maria
Gadú e Wanda Stuart
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ANCORADA PELA ATRIZ E
modelo Mel Fronckowiak e pelo ator
e apresentador Thiago Adorno, com
reportagens das jornalistas Micheline
Alves e Regina Ricca, a TV TdB , canal
da Turma do Bem na internet, exibiu
toda a programação de São Bento do
Sapucaí para quem não estava lá. Foram mais de 100 horas de gravação,
que resultaram em 174 vídeos, que
tiveram 400 mil visualizações de 86
países e audiência de 40 mil pessoas
na cerimônia de premiação.
“E a TV TdB permanece no ar”,
avisa Caio Leão, diretor de comunicação. Em janeiro, a ONG entrevistou os candidatos à presidência do
Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (Crosp).“Será mais uma
ferramenta para a organização disseminar sua missão e seus programas.”

5.

Brasília (DF),
dr. Eric Jacomino
Franco

fotos: tdb

PERDEU
O SORRISO
DO BEM?
ASSISTA NA
TV TDB!

Macapá (AP),
dra. Daiz da
Silva Nunes

cidade mais solidária
Para amplificar o trabalho dos dentistas do bem em
suas regiões, a Turma do Bem lançou um desafio pela internet: eleger o voluntário que representasse a cidade mais
solidária do mundo. O mais votado levaria para casa o título. O dr. Cleferson Ferreira de Moura fez Olinda, na região
metropolitana de Recife (PE), chegar ao topo do ranking.
“Comecei divulgando nas redes sociais. Depois pedi
ajuda a amigos, pacientes e grupos do WhatsApp. Quando
vi, família e amigos estavam mobilizados. Um foi mandando o link da votação para o outro. E foi se propagando,
tornando-se um viral”, conta.
“Olinda é uma cidade onde as pessoas se unem para
buscar soluções para os seus problemas. O povo é hospitaleiro e acolhedor, com cidadãos e cidadãs preocupados
com a coletividade”, afirma.
“Mas, como na maior parte do país, reflete uma prática
odontológica excludente, em que apenas uma pequena
parcela da população tem acesso a uma odontologia de
qualidade”, completa.
“Todos possuem o direito de sorrir. E, enquanto eu puder fazer a diferença, mesmo que seja na vida de apenas
uma criança, estarei junto da Turma do Bem. Isso, para
mim, faz a vida valer a pena.”
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Festa estrelada
Famosos do Brasil e do exterior dão apoio ao trabalho
da Turma do Bem no evento anual da ONG

Rafael Cortez
(humorista)

elegância no
tapete vermelho

Glamour é pouco para definir a passarela
em que se transformou o Sorriso do Bem 2014
A dra.
Fabíola
Schreiber,
de
pretinho
nada
básico

Tamara
Bertoldo,
voluntária
da Turma
do Bem,
com look
poderoso

Em sentido horário, Ângela Dip (humorista),
Ingra Liberato (atriz), Flávia Garrafa (humorista),
Melissa Gurgel (modelo),Thiago Adorno (ator
e apresentador), Nanda Costa (atriz) e Vanessa
Gerbelli (atriz)
João Vitti
(ator)

Wanda Stuart
(cantora)

Marcelo Darghan
(artista plástico)

A dra. Livia Fugisawa
mesclou renda e
transparência
A dra. Lucia
Leme ousou
no brilho
e na renda

Lu Grimaldi
(atriz)
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A dra. Sirleni
Grotti arrasou
nos acessórios
29

figurinha

Dentistas
receberam
álbum para
completar
em 4 dias;
teve bafo,
estratégia
coletiva e
mensagem
eletrônica para
conseguir todos
os cromos
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“Você tem a 41 ou a
122?” No intervalo de palestras na
tenda principal, durante o Sorriso
do Bem, quem passasse pela praça
do coreto de São Bento do Sapucaí
(SP) e não soubesse de nada acharia que a conversa era um código
secreto de dentistas.
Reunidos em pequenos grupos, eles procuravam números
e sondavam o desempenho dos
colegas. Bastava chegar mais perto
para desvendar o mistério: o que os
profissionais queriam mesmo era
completar o álbum de figurinhas.

A Amil Linha Dental ofereceu um livro para ser preenchido
até o fim do evento, com as
fotos de cada um dos participantes
do Sorriso do Bem. Os dentistas
tinham direito a cinco pacotinhos
todos os dias.
As dras. Roberta Sueli, de Mogi
das Cruzes (SP); Bia Queiroz, de
São Paulo; Fabiana Mello, de Cotia
(SP); e Hellen Mary Costa, do Rio
de Janeiro, ousaram na estratégia
para reunir os cromos. Amigas há
cinco anos, elas decidiram completar apenas um antes de partir

fotos: tdb

premiada

para os demais. “Vamos unir nossas forças e nossas figurinhas, procurar as que faltam e atingir nosso
objetivo”, destacou a dra. Fabiana.
Com a tática, elas foram as primeiras a preencher o livro. Com
quem ficaria a relíquia não seria
problema. “Agora vamos aos outros”, sinalizou a dra. Roberta.
Trocas eram apenas uma forma de conseguir as imagens faltantes. Valeu até brincar de bafo e
tentar virar as figurinhas batendo
nelas com as palmas das mãos.
Procurar cromos também
contribuiu para aproximar os dentistas que ainda não se conheciam.
A partir deles, era possível saber
quem era quem e ensaiar uma
aproximação _mesmo que o tema
fosse as figurinhas.
Frases como “Você me tem repetida?”, “Tenho umas 10 minhas”
e “Ele me deu eu”, ouvidas aqui
e acolá, deixavam transparecer a
alegria de quem se via no álbum.
“Uma amiga me deu minha figurinha”, comemorava a dra. Alessandra Barros,de São José dos Campos
(SP). “Tenho várias de mim”, riu a
dra. Lya Frias, de Sumaré (SP).
No meio da diversão, a dra.
Ligia Magalhães, de São Paulo,
parecia compenetrada. Sozinha,
sentada em um banco para colar
os cromos, ela contou que sempre teve álbuns. Mas que havia
doado alguns. “Esse aqui? Não
vou dar, não”, disse, segurando o
álbum da Turma do Bem.
Teve gente que saiu com o
álbum incompleto. Tristeza? De
jeito nenhum. O intercâmbio continuou no Facebook.

Dentistas do bem preenchem álbum na praça

Patrocinadores do SdB
investem em novidades
Os mimos para os participantes do Sorriso do
Bem foram além do álbum de figurinhas. A Amil
ainda deu um roupão para os participantes. A
Dental Cremer ofereceu às mulheres serviço de
manicure. Enquanto tinham suas unhas feitas,
era possível saber sobre os descontos dados aos
dentistas do bem. Já no estande da Oral-B, os
profissionais encontravam produtos como pasta
e escova de dentes e podiam conhecer os últimos
lançamentos da empresa.
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‘não desistir é
uma forma de
irrigar o sonho’
Num país que é a sétima
maior economia do mundo,
pessoas sem acesso à saúde bucal “são mais do que excluídas:
são vítimas”, afirma o filósofo
Mario Sergio Cortella, um dos
palestrantes do Sorriso do Bem
2014. Ele avalia que o trabalho
da Turma do Bem, sozinho,
não altera o cenário de carência da população a serviços
odontológicos de qualidade,
mas sem ele também não é
possível retraí-lo. “As pessoas
têm a tendência a imaginar que
a realidade, como ela é, é invencível”, frisou. “Não desistir é
uma forma de irrigar o sonho”,
disse à “Seja+1”. Leia os principais trechos da entrevista:
Uma das frases que você mais
frisou na sua palestra foi que “é
preciso não apequenar a vida”.
De que forma ela se enquadra
na Turma do Bem? Quando Ben-

jamin Disraeli disse essa frase, é
claro que ele estava se referindo
a algo que os dentistas do bem
fazem, à capacidade de elevar a
condição de vida coletiva, de não
admitir o egoísmo de natureza
profissional como sendo apenas
uma fonte de recurso, mas de
fazer da profissão também uma
fonte de vitalidade, de partilha. E
nessa hora a vida se engrandece,
não fica pequena de modo algum.
Você também disse que “abun32

dância é quando ninguém mais
é vitimado pela carência”. O programa Dentista do Bem se enquadra nessa frase? Ele é um dos

programas que tem isso como uma
de suas trilhas mais vigorosas. Claro, ele, em si, não é suficiente, ninguém que nele está acha isso, mas
ninguém que nele está também
acha que sem ele seria possível. Isto
é, como dizia Paulo Freire em relação à escola: “Não é a escola sozinha que vai mudar o mundo, mas,
sem a escola, ele não muda”. Então,
não é o Dentista do Bem, sozinho,
que vai alterar essa questão de carência, mas, sem os dentistas do
bem, essa carência não se retrai.

Também na sua palestra, você
disse que os dentistas não podem
desertificar o sonho. O trabalho voluntário é um caminho?As

pessoas têm a tendência a imaginar que a realidade, como ela é, é
invencível, isto é, insuperável. Isso
desertifica os nossos sonhos, nos
torna áridos, tira deles a fertilidade.
Não desistir é uma forma de irrigar
os sonhos. Um trabalho como o da
Turma do Bem implica uma forma
de voluntariado em que o dentista
partilha sua vida com outras vidas.
Isso dignifica, de um lado, aquele
que pratica; e, do outro, aumenta
a capacidade de dignidade daquele
que recebe. Por isso é algo no campo
da bondade e não do egoísmo.

Foto: tdb

Palestrante
do Sorriso do
Bem, Mario
Sergio Cortella
ressalta que
o trabalho
voluntário
dignifica
aquele que
pratica

Mario Sergio
Cortella em São
Bento do Sapucaí
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“O tratamento dentário deveria
ser um direito de todos. Tem pessoas
que gozam da liberdade, mas não
gozam desse direito.’’

0 que eles
disseram

Marcelo Yuka, músico, compositor e
idealizador da Brigada Organizada de
Cultura Ativista, que leva atividades
culturais a entidades carcerárias

Palestrantes do Sorriso do Bem
destacam a relevância da saúde bucal

“Saúde oral é uma prioridade
absoluta. Na Amazônia, dentista
é mais importante que médico.
Você encontra médicos nos postos,
mas e dentistas? Não tem. Na
saúde, é a área de maior exclusão.
E a Turma do Bem percebeu
a importância de resgatar a
autoestima. Quem tem dente
ruim não ri. É um sofrimento
diário, profundo. Vocês [dentistas
voluntários] estão trabalhando
com a formação da pessoa.”

“[A TdB] foi
rapidamente expandida
para 14 países graças
ao engajamento dos que
fazem parte dela. Os
voluntários se mantêm
conectados e aprendem
uns com os outros. É
absolutamente essencial o
que a TdB está fazendo.”
Abigail Noble, economista
das áreas de Investimento de
Impacto e Novo Pensamento
Econômico do Fórum
Econômico Mundial

Eugenio Scannavino, médico,
empreendedor social e criador
da ONG Saúde e Alegria

Mario Sepúlveda
Espinace, chileno que
ficou preso em uma
mina por 69 dias
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“Ainda vemos famílias
inteiras dividindo uma
escova de dente por
ano. Somos referência
em genéricos, mas não
temos pasta, escova e
fio dental distribuídos
em postos de saúde.
Até hoje, a saúde bucal
nunca foi prioridade em
nenhum governo. A falta
de acesso à odontologia é
uma exclusão.”
fotos: tdb

“Dizem que
há duas coisas
importantes: o olhar,
que é o espelho da
alma, e o sorriso,
que reflete a alma.
Quando saí da mina,
a primeira coisa que
pedi foi escova de
dente. Porque o mais
importante é sorrir
para o mundo.’’

Fábio Bibancos,
presidente voluntário
da Turma do Bem
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Coordenadores
da América
Latina posam com
bandeiras de seus
países em SP

Coordenadores
latinos
espalham
suas bandeiras
e experiências
durante
capacitação
no Brasil
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As diferenças entre
os países da América Latina
existem, mas as semelhanças
são bem mais numerosas. Um
ponto em que todos se igualam é na saúde bucal precária
das crianças carentes. Para
tentar reverter essa situação,
a TdB tem se espalhado pelo
continente: são 910 dentistas
ativos atendendo 1.500 beneficiários em 12 países, sem
contar o Brasil.
Em novembro do ano pas-

sado, durante o Sorriso do
Bem, 17 coordenadores voluntários latinos foram convidados a participar do evento no
interior de São Paulo. Foram
dias intensos, de capacitação,
de troca de informações sobre
a situação vivida por eles em
suas cidades e de busca de soluções em conjunto.
Numa das rodas de conversas, a dra. Liesly Joen Cigales, coordenadora na Cidade do México, se emocionou

fotos: tdb

A expansão
no continente

e chorou ao contar para os
colegas que se sente parte
de “algo maior, de um grupo
que não quer deixar as coisas
como estão”.
O formato do trabalho da
TdB é o que ajuda a trazer
tantos resultados, segundo o
coordenador de Lima (Peru),
dr. Bratsson Pinto. “Eu sempre quis participar de um trabalho social, mas não tinha
tempo. Agora atendo os beneficiários no meu próprio consultório, isso torna tudo mais
simples. Me encanta porque
assim posso chegar a mais
crianças pobres, que precisam
do meu trabalho.”
Mas levar para seus países
o trabalho iniciado por uma
ONG brasileira também tem
suas dificuldades... Caso da
dra. Mirna Mabel Kazner,
coordenadora em Resistencia, na Argentina: “Muitas
pessoas para quem peço doação acham estranho, que
vão ajudar criança brasileira em vez das argentinas. Aí
explico com paciência como
tudo funciona, que atendemos crianças do nosso país.
Quando conhecem nosso
trabalho, fica mais fácil”.
Ela conta que quer adaptar a lei da distribuição de
kits de saúde bucal em seu
país e aumentar a rede de voluntários.
“A saúde pública não dá
conta da demanda. Há quatro anos, fui a primeira voluntária da TdB na Argentina. Hoje somos 80.”

MELHOR COORDENADORA
INTERNACIONAL
‘Fazemos
transformação
social’, afirma
Mónica García
Toro, da
Colômbia

Uma dentista colombiana foi eleita
para representar a ONG Turma do Bem
internacionalmente: Mónica Alejandra
García Toro, 39 anos, coordenadora
regional voluntária com atuação na organização desde 2011.
Uma forma de chamar a atenção para
a gravidade do problema da saúde bucal
é mostrar que ele existe de forma global.
A escolha de uma coordenadora de Bogotá não foi aleatória: a capital colombiana
é hoje a terceira cidade em número de
beneficiários, atrás apenas de São Paulo e
Rio de Janeiro, com 700 crianças e jovens
de 11 a 17 anos atendidos.
A dra. Mónica entrou para a organização a partir de um convite de outra coordenadora, a dra. Elizabeth Tellez. Como
trabalha em uma empresa de saúde odontológica e não tem consultório particular,
ela aluga um consultório para realizar os
tratamentos dos beneficiários.
“Quando fui chamada a participar da
TdB, fiquei muito surpresa. É um trabalho
de transformação social dentro da minha
profissão. Trazer a felicidade para uma
pessoa sem esperar nada em troca me faz
sentir bem com meu trabalho”, afirma.
Sua missão, diz, será obter apoio para ampliar a atuação da ONG na América Latina.
“Precisamos de mais apoio do setor privado, pois, com as empresas, poderemos percorrer cada país, trazer mais dentistas para
a causa e atender mais jovens. Outro passo
é lutar para conseguir implantar políticas
públicas. Sem elas, não se consegue mudar
efetivamente nada na saúde.”
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Turma do Bem

MANUAL PARA
OS CALOUROS
Para você que chegou agora
na TdB, entenda como funciona
o programa Dentista do Bem

ILUSTRAÇÕES: PAULA COELHO

QUEM SOMOS
A Turma do Bem (TdB) é a
maior rede de voluntariado
especializado do mundo
ONDE ESTAMOS
Em todos os Estados brasileiros
e em 12 países da América
Latina e em Portugal

COMO TRABALHAMOS
> Escritório da TdB

> Coordenadores ativam o programa
Dentista do Bem em suas regiões

> Recrutam dentistas voluntários
> Organizam triagens de beneficiários em
escolas públicas e instituições sociais

> As informações, tanto de dentistas
quanto de jovens, são enviadas
para o escritório da TdB
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cadastra o dentista
voluntário e os
beneficiários.
Os jovens são
selecionados a partir
de uma ferramenta
chamada de Indíce
de Hierarquia de
Complexidade (mais
pobres, com graves
problemas bucais e
mais próximos ao
primeiro emprego
têm prioridade no
atendimento)

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

O QUE FAZEMOS
Através do programa Dentista
do Bem, selecionamos jovens
de 11 a 17 anos, de baixa renda
e com graves problemas bucais.
Eles são encaminhados para
tratamento gratuito
nos consultórios de
dentistas voluntários até
completarem 18 anos de idade

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

NOSSO IMPACTO
Em 12 anos, 51.000 crianças e
jovens receberam tratamento
gratuito dos 15.059 dentistas
voluntários em 1.475 cidades
INFORMAÇÕES
E-mail: dentistadobem@
tdb.org.br
Telefone: 11 5084-7276
Facebook: www.facebook.
com/groups/turmadobem

> Paciente e responsável levam
carta de encaminhamento ao
dentista; tratamento é iniciado.
A TdB acompanha tudo de perto.
Se o paciente não levar a carta,
ligue para a TdB

> O paciente
faltou? Entre em
contato com a TdB

> O beneficiário
> Dentista voluntário

> Se o paciente precisar de

recebe e-mail com
um atendimento especializado
informações do beneficiário; que você não oferece em sua
jovem selecionado recebe
clínica, procure um colega
carta da TdB para agendar
que possa fazer o serviço
a primeira consulta
gratuitamente

é acompanhado
até completar 18
anos. Quando
o tratamento
é concluído, o
dentista envia
relatório à TdB
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Cinco dicas

2015 NO AZUL
Educador financeiro ensina
como tirar proveito deste
ano e ainda se planejar
a médio e longo prazos

Mesmo quando o cenário econômico parece cambaleante, as finanças pessoais podem estar numa
crescente. É o que explica o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros e da DSOP
Educação Financeira, Reinaldo Domingos. Com cinco dicas, o especialista afirma que é possível criar
grandes oportunidades neste ano.
VERIFIQUE O TAMANHO
DOS SEUS SONHOS

Como foi 2014 para você no
trabalho? Se você é profissional
liberal, faça os cálculos para
saber os gastos com pró-labore,
impostos, taxas, material,
aluguel e outras despesas. Com
esses números, projete 2015,
considerando aumentos, como o
de água e energia.
AVALIE SUA
RENDA FAMILIAR
Hora de reunir todos na casa
e colocar as contas e despesas
no papel. Como sempre falta
algo, como o cinema ou o jantar
fora, avalie seu extrato do último
mês. “As famílias têm gasto em
excesso de cerca de 20% a 30%”,
calcula Reinaldo. Vejam como
podem cortar supérfluos.
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ORGANIZE SEU
PLANEJAMENTO
Agora que você já tem
todos os gastos e planos para os
próximos anos, faça as contas.
Analise o que terá de fazer para
atingir seus objetivos. Não vale
aumentar a jornada de trabalho,
especialmente se ela já é alta.

COMECE A
POUPAR
“Você tem que
economizar sabendo
para onde vai aquele
dinheiro, caso
contrário, ele não
tem dono”, destaca
o educador. A partir
daí, veja opções
de investimento.
Até 12 meses, diz
ele, a poupança é
ótima aplicação.
Investimentos de
médio prazo pedem
outras, como CDB,
ouro e dólar. Para os
de longo prazo, avalie
previdência privada
ou tesouro direto.

ILUSTRAÇÕES: SERGIO ROBERTO BICHARA

FAÇA SEU ORÇAMENTO

Casa própria ou carro novo
estão nos planos? Liste tudo
e quanto pretende gastar em
cada um. Inclua coisas menores,
como eletrodomésticos, e
maiores, como aposentadoria.
Faça planos de curto (1 ano),
médio (10 anos) e longo prazos
(acima de 10 anos) e quanto terá
de poupar.

#valorizaodonto

como participar

Plataforma digital recebe relatos de dentistas, pacientes,
professores, estudantes e empresários

Site: www.valorizaodonto.com.br
Facebook: www.facebook.com/valorizaodonto
Twitter: www.twitter.com/valorizaodonto
Instagram: www.instagram.com/valorizaodonto
Youtube: www.youtube.com/valorizaodonto
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Romagnolo, que conta ter se “libertado da frieza dos métodos
em que o tecnicismo é produzido e reproduzido diariamente
no consultório” ao se especializar
no atendimento de crianças com
deficiência. “Sonho com profissionais com mais sensibilidade
social e mais amor ao próximo.”
“Queremos convidar todos a se manifestarem”, afirma
Fernanda Avelar, gerente de
marketing da Dental Cremer,
empresa que lançou o hotsite
www.valorizaodonto.com.br
e é uma das mantenedoras da
Turma do Bem.
Os dentistas do bem aceitaram o convite e têm postado suas histórias na página da
Turma do Bem no Facebook
(http://on.fb.me/1O4u5oc).

Fernanda Avelar,
gerente de
marketing da
Dental Cremer

fotos: tdb e reprodução

Quem são as pessoas
e as empresas que fazem a
odontologia brasileira ser reconhecida internacionalmente como uma das melhores do
mundo? Relatando histórias,
a plataforma digital #valoriza
odonto reúne depoimentos de
dentistas, pacientes, professores, estudantes, empresários e
profissionais da área.
Como o da dra. Nívea Ferreira Tavares, que conta sua
experiência de atender voluntariamente uma menina que era
viciada em crack. “Rafaela nunca
me pagou nada, mas ela sempre
traz uma paçoca maravilhosa
para mim e para as minhas secretárias e adoça nossa vida com
sua simplicidade e sua gratidão.”
Ou o da dra. Fenanda Urbini

Há desde imagens do tratamento de pacientes com os resultados obtidos até vídeos com
a história dos profissionais.
Em relatos emocionantes,
os voluntários contam suas
experiências mais marcantes
e convocam os demais a participarem desse processo de
valorização da profissão. Foi o
que fez a dra. Magali Arantes,
de Bauru (SP).
No Facebook, ela contou
o que a move e publicou duas
imagens de uma jovem: uma,
antes do tratamento, em que os
dentes aparecem pretos e irregulares; outra, com o sorriso novo.
“[Eu] me formei em odontologia há 27 anos e, como especialista em reabilitação oral
e implantes, tive a felicidade
de devolver muitos sorrisos...
Mas confesso que a minha
maior satisfação na odontologia foi devolver sorrisos gratuitamente a quem não tinha
como pagar. Sou voluntária da
Turma do Bem há 6 anos e vou
me emocionar sempre com
casos resolvidos como este.
Em Bauru, somos em 93 voluntários e mais de 410 adolescentes já foram beneficiados.”
Em um vídeo de 50 segundos, a dra. Larissa Tanikawa
também relatou sua história de
amor à profissão. Formada em
publicidade e trabalhando em
uma grande agência, ela largou
a atividade e, há 18 anos, formou-se em odontologia. “Foi
com a TdB que eu me encontrei, porque a gente consegue
devolver dignidade e sorriso a
muitas crianças”, disse.
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Sustentabilidade

Marketing
Pesquisa

Colunista

QUER SER UM
DENTISTA VERDE?

Cliente
Público Profissão Metas
Atendimento Fidelização Qualidade
Propaganda ConsumidorConsultório
HumanizaçãoPlanejamento Concorrência Produto
Expectativas Necessidades
Serviço Objetivo Princípios Ideias
Teoria

Pequenas atitudes no seu consultório podem dar
uma grande contribuição para o futuro do planeta

MARKETING
RESPONSÁVEL
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vos, e traçada a evolução.
Não adianta o dentista comprar o
melhor material e ter o melhor equipamento, se não realiza o melhor
atendimento. Ele precisa se destacar
com qualidade no trabalho, na atenção, na humanização.
Porém, é importante que o marketing odontológico seja utilizado de
forma racional, para não ferir os preceitos éticos que regulam a profissão.
Por isso procure uma agência responsável e/ou um curso especializado para
fazer a propaganda adequada.

DR. WALTER
KAMIGASHIMA
Dentista do bem
em Marília (SP)

NA COMPRA DE
PRODUTOS OU NA
CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS
Pergunte-se: preciso
realmente desse produto
ou serviço?
O fornecedor tem
responsabilidade
socioambiental?
Tem alguma certificação?
Como e onde esse
produto foi fabricado?
Ele prejudica
o meio ambiente?
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Em meio ao exacerbado crescimento do número de clínicas, franquias e consultórios, o marketing é
uma ferramenta estratégica para a
solução dos problemas de competitividade da classe odontológica.
São várias as dificuldades encontradas pelo profissional para
atrair e fidelizar clientes. Compete
ao marketing estabelecer com eles
uma relação duradoura de troca,
oferecendo soluções capazes de satisfazer necessidades e expectativas.
Vários autores citam quatro elementos para que se consiga um
marketing responsável e promissor:
pesquisas, planejamento, implementação e evolução. Todos têm relação
entre si.
A pesquisa fornece dados para
que exista um planejamento do consultório, de acordo com o tipo de
pacientes a serem trabalhados. Com
isso são estabelecidas metas e objeti-

NA MANUTENÇÃO
Coloque redutores de água nas torneiras
Troque o reparo (peça que regula a saída de
água para o vaso sanitário) por um mais econômico
Use lâmpadas econômicas
Implemente um sistema on-line de
marcação de consultas, orçamentos de
tratamentos e resultado de exames
Configure seu computador para o
modo de economia de energia
Imprima somente o necessário, usando papel reciclado
Utilize material de limpeza biodegradável
Melhore a qualidade do ar usando e abusando de
plantas nos ambientes internos
Sirva chá e café orgânicos; evite descartáveis: valorize
xícaras de porcelana e copos de vidro
Otimize o consumo do ar-condicionado fechando
portas e janelas e trocando regularmente os filtros
Fonte: Manual do Dentista Verde

SAIBA mais sobre sustentabilidade acessando o Manual do
Dentista Verde, editado pela Turma do Bem com consultoria
da equipe do ambientalista Fábio Feldmann:
http://turmadobem.org.br/br/manual_dentista_verde.pdf
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Manuscrito
leva mais de
1.600 crianças
ao dentista
Doação de Chico Buarque à TdB, cópias da canção
'Ciranda da Bailarina' são vendidas por voluntários
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que evoluiu para a doação do
manuscrito de uma canção que
tivesse uma ligação com a ONG.
Quem conta é a própria Ruth:
“Comecei a apresentar [a TdB
ao Chico], do trabalho, mostrei
algumas fotos. Essas fotos tiveram um papel determinante. Ele
falou: ‘Eu topo. Eu não sei o que
é, mas eu topo’. Comentei então
da ideia do manuscrito, e ele escolheu a música ‘Ciranda da Bailarina’”.
A partir daí, com o original
em mãos, a TdB decidiu transformá-lo na “guerrilha de Natal”, ou
seja: na ação que a ONG organiza
no fim do ano com foco na arrecadação de recursos.
Foram feitas 4.000 cópias devidamente numeradas e registradas em cartório, como sendo
doação de Chico Buarque e
patrimônio da TdB. Cada coordenador recebeu, no Sorriso do
Bem, em São Bento do Sapucaí
(SP), dez unidades, e o objetivo
era vender cada uma por R$ 100
em suas redes. Para cada manus-

“Foram feitas 4.000
cópias devidamente numeradas
e registradas em
cartório, como
sendo doação de
Chico Buarque e
patrimônio da TdB”

foto: tdb

“Procurando
bem/
Todo mundo tem pereba/ Marca
de bexiga ou vacina/ E tem piriri,
tem lombriga, tem ameba.” Só a
bailarina da música de Chico Buarque que não tem. Ela não tem
dente com comida nem deve ter
dor de dente. Mas é solidária e,
graças a ela, muitas crianças poderão ser atendidas por um dentista do bem.
A história de como o manuscrito da canção “Ciranda da
Bailarina” chegou à TdB começou quando o coordenador voluntário da TdB em Salvador dr.
Leonardo Costa decidiu procurar
Ruth Buarque, sobrinha do cantor e compositor e diretora da Associação Pracatum Ação Social,
para pedir uma aproximação de
Chico com a ONG.
Ela topou. “Eu acredito que
a sociedade civil tem um papel transformador e determinante para que seja mais justa, igualitária e democrática”,
afirmou.
Só faltava amadurecer a ideia,

crito comprado, uma nova criança senta na cadeira do dentista.
Até janeiro, 1.620 deles já tinham sido vendidos, e dois voluntários se destacaram: a dra.
Claudia Nakandakari, de Itaúna
(MG), que vendeu 150 manuscritos, e o dr. Rodrigo Leal, de
São Paulo (SP), com 127.
A dra. Claudia disse que foi
uma “delícia” essa campanha
de Natal. Quanto ao dr. Rodrigo, não é sua primeira vez nesta lista: ele foi o dentista que
mais arrecadou com a ação de
captação de recursos de 2013,
e, apesar de ter imaginado que
seria mais difícil lidar com os
manuscritos, teve uma surpresa ao conseguir mais do que o
dobro de compradores do ano
anterior (60).
“O segredo é abraçar a causa

e intimar amigos e familiares a
participar. O que fiz foi tirar foto
com as pessoas que participaram
das ações e colocar no Facebook.
Funcionou bem. Também fiz financiamento no cartão. Tem que
dar um jeito de convencer as pessoas”, contou.
Segundo Hilário Rocha,
coordenador de Captação
de Recursos Pessoa Física
da TdB, essas ações de Natal
mostram o que é “fazer parte
de um grupo de voluntários”.
“Todos os dias me emociono
com a força, dedicação e seriedade de muitos dos nossos voluntários. É também por eles que
fazemos ações como essas. Para
que mais crianças cheguem aos
seus consultórios e façam com
que eles encontrem a alegria de
transformar vidas”, afirma.

O presidente
voluntário da TdB,
Fábio Bibancos,
com Ruth Buarque;
abaixo, o manuscrito

MANUSCRITO FINAL 1

30/10/14 16:39
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‘eu me
afastei
das pessoas’
Depois de quebrar os dois dentes da frente aos 11 anos,
Weverton de Oliveira Cabral conta como superou
o ‘bullying’ e fez do sorriso sua marca registrada

“Eu tinha uns 11 anos e
estava brincando de capoeira
com meu irmão. Eu o derrubei. Com raiva, ele fez o mesmo. Mas caí e quebrei os dois
dentes da frente. O inferior ficou trincado.
Até então, eu era uma
criança extrovertida, tinha
boas notas na escola. Mas minha vida mudou.
Eu não olhava mais no olho
das pessoas. Ficava sempre
com a cabeça baixa porque tinha muita vergonha.
Havia muito ‘bullying’ por
causa do estado dos meus dentes. Na escola, os colegas fica48

vam mexendo comigo. Justamente por isso, comecei a me
afastar das pessoas.
Ficavam fazendo trocadilho com meu apelido, que é
Nem. Diziam: ‘Nem ri’. Eu
não queria mais voltar para
a escola.
Minha mãe falava: ‘No mês
que vem, se eu conseguir juntar um dinheiro, a gente vai ao
dentista para ver quanto vai
ficar’. Mas não dava.
Busquei o posto de saúde,
mas disseram que não havia
como resolver, que os tratamentos oferecidos eram os básicos. Davam prioridade para
crianças menores.
No ano seguinte ao acidente, houve triagem da Turma do Bem no colégio em
que eu estudava. Quando os
dentistas entraram na sala,
meus colegas _a sala toda_
falaram: ‘Vai lá, Nem. Vai lá
falar com eles’.
Participei da seleção e me
telefonaram. Fui para o consultório da dentista, em São
Paulo, com um amigo meu.

foto: tdb

O bom aluno não queria voltar para a escola. Até então
extrovertido, também não conseguia mais olhar nos olhos das
pessoas com quem conversava.
Sem metade dos dentes incisivos,
a vida de Weverton de Oliveira
Cabral, hoje com 20 anos, perdeu
a graça. Selecionado para participar do Dentista do Bem, o futuro
engenheiro civil conta como o
programa transformou sua vida.

Weverton Cabral,
no Sorriso do Bem

‘Você vai voltar a sorrir normalmente’, ela disse.
Naquele dia, eu saí do consultório rindo. Não conseguia controlar minha felicidade.
Eu ia todo mês às consultas.
Ela terminou o tratamento em
menos de um ano.
A gente conversa bastante. O
primeiro contato foi como doutora e, depois de um tempo, ela foi
virando minha amiga.
Ela me ouvia, me dava conselhos. Sempre me manda e-mail e
mensagem, porque até hoje quer
ver como está a minha boca,
como estão meus dentes. Volto lá
com frequência.
Graças ao trabalho dela, conheci
pessoas. Continuei a estudar e curso
o segundo ano de engenharia civil.
Também faço estágio.
Se não tivesse recebido tratamento, minha vida estaria completamente diferente. Eu não teria
estágio, não estaria estudando.
Todos dizem hoje que o sorriso
é minha marca registrada. Eu gosto de fazer as pessoas rirem, gosto
de brincar. Quando vejo todo
mundo sorrindo, eu fico bem.”
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10 perguntas para...

Rafael cortez,

multiprofissões

“A CAUSA DA TdB
ME INTERESSA”

ator, não é o lado que eu mais extrapolo, mas o que eu aprendi no teatro
está mais presente em quase tudo que
eu faço.
O que te levou a tocar tantos projetos ao mesmo tempo: programas,
banda, stand-up? Antes, o que levava

era a necessidade. Eu era duro, trabalhava não por hiperexcitação, [mas
por] necessidade, carência. Tinha que
pagar minhas contas. Hoje não sei
mais por quê. Sou um workaholic,
minha vida é trabalhar, não tenho
vida afetiva. Quando volto para casa
e não tenho o que fazer, fico perdido.
Mas vou segurar essa onda. Daqui a
uns dois anos vou fazer menos coisas.
Não vou entrar nos 40 [anos] como
entrei nos 30 [anos]. É meu deadline.
É difícil fazer piada de problema
social? Por quê? Muito. Eu sempre

tento colocar o tom cômico em mim.
Quando a piada pode ser indelicada
com o todo, eu faço a piada comigo.
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FOI um convite para
assistir à estreia do monólogo “Palavra de Rainha”, que tinha parte da
renda revertida para a Turma do
Bem, que aproximou Rafael Cortez da ONG. Aos 38 anos, de volta
ao programa CQC (Custe o Que
Custar), da Band, o ator, humorista,
músico e jornalista quer aproveitar
seu momento midiático para jogar
luz sobre a causa da saúde bucal.
“O sorriso é o cartão de visitas do brasileiro. É um povo todo
ferrado, cheio de problemas, mas
sempre de bom humor.” Mestre de
cerimônia do Sorriso do Bem, diz
que trouxe do evento só boas lembranças. Foi para passar um dia,
ficou dois.

Quando e como você conheceu a
Turma do Bem? Conheci quando re-

Qual a sua expectativa neste retorno
ao CQC? Não voltei com muitas sau-

cebi um convite para a estreia da peça
da Lu Grimaldi [Palavra de Rainha,
13 de setembro de 2014]. Eu não pude
ir, mas disse que tinha interesse na
causa, fiquei com essa dívida. E aí veio
o convite para ser mestre de cerimônia
do Sorriso do Bem.

dades de ser repórter. Voltei com saudades de ser desafiado. E me caiu como
um prêmio estar na bancada, uma
novidade para mim. Não quero ser
contundente, quero fazer coisas engraçadas, que as pessoas tenham prazer
em assistir.

Você tinha noção da gravidade da
falta de atendimento odontológico
no Brasil? Sempre soube que é um

Você já se arrependeu de ter ironizado ou sido inconveniente com algum
entrevistado no CQC? Já, claro. O

erro tá caminhando na minha vida
junto com o acerto.

Você se considera mais ator, mais
palhaço, mais músico ou mais jornalista? Você não pensa em mim como

Foto: TDB

Rafael Cortez
durante
debate
no Sorriso
do Bem

tema delicado, mas no Sorriso do
Bem tive mais contato com a realidade, conversando com dentistas de
todo o Brasil. Todos nós sabemos na
teoria da gravidade dos problemas,
mas, quando a gente vê na prática,
fica muito assustado. É grave mesmo.

Você avalia que o brasileiro dá
pouca atenção para a saúde bucal? Sim, é bizarro, porque o sorriso

é o cartão de visitas do brasileiro. Se o
inglês tem um sorriso cagado, a gente
nem percebe, porque eles não sorriem
muito. Mas o brasileiro não, é um povo
todo ferrado, cheio de problemas, mas
de bom humor.

O que você achou do trabalho da
ONG? E do Sorriso do Bem? Queria

aproveitar esse meu momento midiático para me engajar. Me dói um pouco
não poder fazer mais pela Turma do
Bem. Não estou conseguindo dar tudo
de mim. É uma das contradições desse
momento workaholic, dessa pseudofama. Você fica conhecido, mas não
consegue dividir com os outros. E eu
me frustro, porque essa causa me interessa. Sobre o Sorriso do Bem, tenho
lembranças muito legais: acolhedor, humano, organizado, astral. Chamou a
atenção que na hora que era papo sério,
era papo sério mesmo, todo mundo ligado. E na hora de descontrair era muito descontraído. Então, era um evento
daquele tipo de profissional que sabe
falar sério _contundente, assertivo, informativo_, mas também sabe brincar.
E a escolha do local foi maravilhosa.
Me apaixonei por São Bento do Sapucaí, estou tentando comprar uma casa
lá. Fui para passar um dia, fiquei dois.

“O Sorriso
do Bem é
um evento
daquele
tipo de
profissional
que sabe falar
sério _
contundente,
assertivo,
informativo_,
mas também
sabe brincar”

Um dos momentos antológicos do
Sorriso do Bem foi um teste que o
Thiago Adorno fez com você [assista
ao vídeo em http://bit.ly/1wE3RGj] .
De onde surgiram todas aquelas informações? Foi espontâneo, e lá está

a gênese do meu trabalho, não foi
nada combinado. Foi um quiz, só filtrei o tipo de humor que cabia. E teve
a química de dois profissionais que se
admiram.
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Na casa do dentista

entre
véus e
equipo

Dra. Renata Descio,
que faz shows de
dança do ventre

Ela era uma garotinha entre 7 e 8 anos quando
ouviu pela primeira vez a música árabe “Fata Morgana”, tema
da novela da TV Globo “Sassaricando”. O ritmo marcou
tanto a hoje dentista do bem
Renata Gisseli Descio, 34 anos,
que tudo o que ela queria era
aprender aquela dança.
Tanto fez que, aos 18 anos,
ela e uma prima conseguiram
encontrar uma professora de
dança do ventre em sua cidade,
Pindamonhanga (SP). A dra.
Renata começou a frequentar
as aulas e não parou mais. Hoje,
é profissional, faz apresentações e pode até dar aulas.
Sua rotina na clínica, atendendo pacientes nas áreas de
endodontia e ortodontia, só
ganhou com a rotina de bailarina, diz a dra. “Ajuda muito a
aguentar o pique que eu tenho
que ter no dia a dia; me deu
mais resistência e força.”
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As aulas com os véus acontecem uma vez por semana, no
município vizinho de Taubaté, e
duram duas horas. Se é muito intenso? “Não, eu amo dançar, é minha paixão”, afirma a dra. Renata.
Aliás, intenso define o
que ela mais gosta na dança
do ventre: apresentar um solo
de “derbak” (instrumento de
percussão), aquele momento
em que a bailarina acompanha a evolução das batidas
da música.
Para complementar a dança,
ela faz também pilates e “pole
dance” (movimentos feitos ao

foto: arquivo pessoal

Manter o ritmo, seja no
consultório ou no tablado
da dança do ventre, é o
objetivo da dra. Renata Descio

redor de uma barra de metal) e
diz que os três _dança do ventre, “pole dance” e pilates_ estão
muito interligados.
“Depois do pilates, minha
postura melhorou muito, nunca mais minhas costas travaram. E o ‘pole dance’ ajuda a
definir mais o corpo, a barriga, além de trabalhar bem
a força. Um ajuda o outro.”
Dentista do bem há dez
anos, a dra. Renata não esconde o hobby dos pacientes.
“Eles gostam de saber que sou
bailarina. Isso até incentivou
algumas pacientes a fazerem

dança também.”
A influência não parou pelo
consultório e chegou em casa: a
filha, de 8 anos, começou a fazer
aulas de dança do ventre no ano
passado. Quanto ao namorado, não se importa em ter uma
parceira dentista-bailarina. “Ele
não tem ciúme, nunca ligou para
isso. E gosta de assistir às minhas
apresentações, se sente orgulhoso e me respeita”, afirma.
A dra. já se apresentou em
festas, casamentos, restaurantes
e hotéis. Mas o que realmente a
marcou foi quando ela dançou
na rodoviária da cidade. “Muita
gente assistiu naquele dia e essa
receptividade é muito gostosa.
Uma senhora ficou tão apaixonada que, depois do show, fez
questão de falar comigo para
dizer que tinha virado minha
fã. Quando eu a vi, percebi que
ela tinha sido minha professora de português. Foi uma surpresa bacana para nós duas.”
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Células-tronco
viram dentina

Laser de baixa potência é capaz de acionar células-tronco no corpo para regenerar tecidos. Esse é o resultado de
uma pesquisa, liderada por uma
equipe da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, que
estabelece bases para aplicações
em clínicas de odontologia e
medicina regenerativa de forma
mais ampla, como na cura de feridas e na regeneração óssea. No
experimento, o laser foi acionado para formar dentina (tecido
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Acima, imagens do grupo
de controle e do tratado com
laser; abaixo, feixe de laser

fotos: divulgação

Pesquisadores
da Universidade
Harvard
mostram como
o laser de baixa
potência pode
ter impacto nos
consultórios de
dentistas

que forma o corpo do dente).
Uma série de moléculas
biologicamente ativas pode se
transformar em diferentes tipos
de células. Hoje, no entanto, para
que isso possa ser feito, os cientistas têm de isolar as células-tronco do corpo, manipulá-las
em laboratório e devolvê-las
ao corpo, em um processo que
enfrenta ainda obstáculos na
regulamentação.
Nessa abordagem da equipe, liderada pelo membro do
Institute Core Faculty David
Mooney, o percurso é menor
e sem tantas barreiras. “Nossa
modalidade de tratamento não
introduz nada de novo para o
corpo, e lasers são usados rotineiramente em medicina e
odontologia”, explicou Mooney.
Segundo ele, o procedimento
seria “um avanço substancial”,
já que permitiria regenerar os
dentes, em vez de substituí-los.
No estudo, os pesquisadores
furaram molares de roedores;
trataram a polpa, que contém
células-tronco, com laser; aplicaram tampões temporários e
mantiveram os animais saudáveis. Em 12 semanas, imagens
de alta resolução, raios-x e exames microscópicos revelaram
uma formação reforçada na
região de dentina.
A partir daí, a equipe revelou o mecanismo molecular
responsável pelos efeitos regenerativos. Uma proteína chamada fator transformador de
crescimento beta-1 (TGF-β1),
que existe de forma latente, foi
ativada por moléculas que contêm oxigênio, induzidas pelo

Novo material
poderia ser usado
em aparelho
ortodôntico

Sem
micróbios
Um grupo de
pesquisadores da Faculdade
de Odontologia de Ribeirão
Preto da USP (Universidade
de São Paulo) desenvolveu
um material para ser usado
em próteses e aparelhos
ortodônticos com potencial
bactericida e resistência
a impactos mecânicos da
mastigação.
O produto é uma
mistura nanoestruturada de
vanadato de prata, capaz
de inibir bactérias e fungos,
segundo os cientistas.
O projeto está ainda
em desenvolvimento e não
tem data para chegar ao
mercado. Os pesquisadores
avaliam que a inovação
terá um custo menor
do que o dos materiais
disponíveis atualmente.

laser. A proteína ajudou a transformar as células-tronco em dentina.
Agora a equipe está empenhada
em levar os testes clínicos a humanos para delinear os parâmetros de
segurança e eficácia necessários.
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sol, céu e mar

sucesso desde
os astecas
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receita de guacamole*
Ingredientes:
4 abacates grandes
(consistentes, não podem estar muito maduros)
1 cebola média
2 pimentas chile serrano verdes ou pimentas-verdes
1 limão
sal a gosto
1 tomate vermelho
coentro a gosto
tortilhas de milho crocantes
Modo de preparo:
Coloque as pimentas num pilão (ou amassador de
batatas) com três colheres de sopa de água e triture.
Depois, ponha no pilão os abacates, descascados
e sem caroço, e bata até que se transforme numa
massa uniforme e um pouco espessa. Adicione a
cebola picada, o sal e algumas gotas de limão para
que o molho não se oxide. Por fim, salpique coentro
e tomate vermelho também picadinhos. Misture
bem e está pronto para servir com as tortilhas
*Serve 6 pessoas

fotos: helmut kemper e mercedes lorenzo

Quando surgir aquela vontade de comer um prato
mexicano, em vez de ir a um restaurante, por que não se aventurar
na cozinha e preparar um saboroso guacamole? A iguaria, que
virou um dos símbolos da culinária mexicana em todo o mundo, é
uma receita de origem asteca.
A dra. Adriana Castillo,
dentista do bem em Tehuacán (México), adora cozinhar
nas horas vagas. Sua receita de
guacamole com carne assada
foi tão elogiada pelos colegas
durante o Sorriso do Bem que
ela foi a escolhida a nos ensinar a preparar o prato típico.
O guacamole é um dos molhos mexicanos mais tradicionais, feito à base de abacates
temperados batidos num tipo de
pilão, o molcajete. Esse utensílio
tradicional, ensina a dra. Adriana,
é uma pedra talhada à mão usada
desde a época pré-colombiana.
A receita é bem simples e
serve de acompanhamento
para inúmeros pratos. Teste
suas habilidades na cozinha
internacional e conte para nós
como ficou o seu!

Dra. Adriana
Castillo exibe
o guacamole

foto: arquivo pessoal

A dra. Adriana Castillo,
do México,
mostra como fazer
um autêntico e
saboroso guacamole

Florianópolis e Recife revelam surpresas
que vão além das praias

Florianópolis (SC)

Recife (PE)

beleza sem par

ruas cheias de histórias

Banhada por 42 lindas praias, a ilha
de Florianópolis _ou Floripa, como
carinhosamente é chamada_ tem litoral
para todos os gostos.
Ao norte, ficam as praias mais badaladas,
como Jurerê Internacional, que tem águas
mornas e belas mansões à beira-mar. Perto
dali, há opções para quem busca sossego e
está com filhos pequenos: a praia do Forte,
clara e calma.
Surfistas têm ponto de encontro na praia
do Santinho, com suas ondas fortes e sua
longa faixa de areia. Para os praticantes
de “stand-up paddle”, a dica é a Lagoa da
Conceição. Saindo de lá, há barcos que
transportam turistas até a costa da lagoa,
com excelentes opções gastronômicas.
Ao sul, temos o Ribeirão da Ilha, um
retrato histórico da colonização açoriana
em Florianópolis. Lá, o visitante pode
desfrutar da arquitetura e de paz e sossego.
É como diz o hino de Florianópolis:
“Um pedacinho de terra, / perdido no
mar!… / Num pedacinho de terra, /
beleza sem par…”.

O visitante que chega à capital
pernambucana tem muitas alternativas de
lazer e diversão além do sol e das mornas
águas do Atlântico. Recife é uma cidade de
extremos, um amálgama entre a influência
arquitetônica dos colonizadores portugueses
e holandeses e os novos arranha-céus.
Um dia agradável começa com uma visita
ao bairro da Várzea, que transporta aos
antigos engenhos da colônia. Lá, pode-se
visitar o Instituto Ricardo Brennand, um
museu em forma de castelo medieval.
Continuando o passeio, o Recife Antigo
é um afago em quem curte diversão,
gastronomia e arte. Ligado ao continente
por quatro pontes, o bairro tem uma série de
espaços que fazem o visitante embarcar em
uma experiência sensorial e cultural.
No finalzinho da tarde, vale um passeio
de catamarã pelo rio Capibaribe, ouvindo
histórias da cidade ao som do frevo dos
blocos líricos.
Enfim, uma tarde cheia de poesia e
encantamento que fará o visitante sair com o
Recife tatuado em sua memória.

Daniela Capella, dentista do bem
em Florianópolis (SC)

Robson Queiroz, coordenador do
programa Dentista do Bem em Recife (PE)
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Horóscopo

Por Denise Boschetti

A íntegra das previsões está em
http://olharestrelas.wordpress.com.
Para uma análise mais completa, é
indicada uma consulta astrológica
individual. Saiba qual é o seu
decanato em http://bit.ly/decanato
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LIBRA As tensões serão mais
sentidas pelos do 2º decanato,
indicando necessidade de mudar o
modo como se relacionam. Os do
1º decanato terão ajuda de amigos
em projetos. Viagens e passeios
favorecem o encontro de um amor.

ÁRIES O ano traz boas
oportunidades para profissão,
finanças e amor. Nascidos no
1º e no 2º decanatos receberão
boas energias de Júpiter até
agosto, aumentando seu
magnetismo e ampliando
possibilidades de expansão.

ESCORPIÃO As sobrecargas dos
últimos dois anos tendem a gerar
necessidade de compensação, que
pode se manifestar como busca
desmedida por expansão, prazer ou
excessos diversos. Aproveite o ano
para aperfeiçoar sua comunicação
e expressão em público.

TOURO O 1º semestre tende
a ser conflituoso aos do 2º e
do 3º decanatos: podem ter
dificuldades com limites e desejos
exagerados. Plutão favorece
transformar perdas em ganhos.
Relações iniciadas nos últimos 3
anos passarão por seleção.

SAGITÁRIO Ano de
amadurecimento. Nos próximos
dois anos e meio, os do 1º
decanato podem sentir queda na
vitalidade e falta de perspectivas.
Para os demais, boa sorte em
amor, finanças, estudos e viagens.

GÊMEOS Os nascidos no
1º decanato avaliarão seriamente
projetos ou relações.Pode haver
aumento de responsabilidades,
e o lado positivo é a possibilidade
de corrigir os rumos.
Seja realista e prático.

CAPRICÓRNIO Reflita sobre
seus potenciais e modere o
controle. Aos do 1º decanato,
será ano de reavaliar o passado.
Mudanças nas bases emocionais
devem continuar pedindo
renovação no modo de agir.

CÂNCER Haverá alívio das
tensões. 2015 é um ano de
mudanças que vão exigir
rápida adaptação. Ótimas
possibilidades financeiras. Plutão
ajuda em mudanças internas, e a
sensação será de fortalecimento.

AQUÁRIO Será um ano de
crescimento, mas é preciso
paciência. Relações com pessoas
influentes podem favorecê-lo;
desde que tenha planejamento e
cuidado com exageros, este será
o melhor modo de progredir.

LEÃO Magnetismo e
generosidade dos leoninos
estarão em alta. Os nascidos no
1º decanato podem dar bases
sólidas a projetos iniciados. Os
do 2º sentirão o início de muitas
mudanças em suas vidas.

PEIXES É hora de investir para
colher frutos adiante. Possíveis
instabilidades financeiras
pedirão reavaliação dos valores.
As mudanças serão lentas,
mas profundas, favorecendo o
crescimento pessoal.

ILUSTRAÇÕES: FREEVECTOR.COM

SEU 2015

AOS MANTENEDORES
DA TDB, NOSSO
MUITO OBRIGADO!

VIRGEM O 2º semestre de 2015 até
o 1º de 2016 será de crescimento
para o virginiano, tornando este o
momento ideal para traçar objetivos
dos próximos 12 anos. Favorece a
reavaliação de projetos iniciados.

COM SEU APOIO, CRIAMOS UMA
ONDA DE SOLIDARIEDADE QUE
BENEFICIA MILHARES DE PESSOAS
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CHEGOU A 1ª ESCOVA
A MAIS AVANÇADA DA HISTÓRIA

Remove até 100% mais placa
que uma escova manual tradicional.

Sistema recarregável.

Movimento 3D: oscilação,
rotação e pulsação.
Sensor de pressão
para proteger a gengiva.

Consulte sempre seu dentista. P&G – Dezembro/2013. Imagens meramente ilustrativas.

Monitor digital sem fio para
uma escovação personalizada.

A MARCA MAIS USADA
PELOS DENTISTAS
NO MUNDO.

Aprenda mais em: w w w.oralb.com.br
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