Seja
eja

+1

janeiro 2016 – #6

IMPRESSO FECHADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Estilo de Vida
do Dentista do Bem

JUNTOS
Transparência e
atendimento
tornam Surya nova
parceira da TdB

Dr. Eric Franco,
em escola de
São Bento do
Sapucaí (SP)

DE OLHO
NO FUTURO
Pioneiro ao disseminar o papel social do dentista nas
universidades, Eric Franco é eleito o melhor do mundo
MEGATRIAGEM
Triagens abertas são a estratégia para bater recorde de
jovens selecionados; saiba como participar dessa história

Editorial

Ética e amor
Amigos,
com toda a bandalheira que somos obrigados
a acompanhar todos os dias nas páginas dos jornais, cada vez tenho mais orgulho de dizer que
sou um dentista do bem. Afinal, mais do que
nunca, somos diferentes... Representantes daquele pequeno Brasil, ético e justo, que continua dando certo, independentemente de qualquer crise
ou pessimismo. E cada vez crescemos mais!
Hoje, já somos 16.000. Uma multidão distribuída por todos os Estados brasileiros. São 1.500
municípios, pra ser mais exato. Juntos, atendemos quase 60 mil jovens. Ou seja: dezenas de
milhares de histórias se transformaram por causa
dos sorrisos devolvidos por nós!
Agora, para além disso tudo, o que mais me
alegra é saber que nossa coalizão nunca se pautou
em interesses políticos ou financeiros. Pelo contrário: sempre baseamos nosso trabalho na ÉTICA e no AMOR. Na aflição de pensar que aquela
criança com dor de dente pudesse ser nosso filho.
Por isso eu gostaria de abrir esta, que é a primeira edição do ano da “Seja+1”, agradecendo
aos 16.000 colegas que toparam o desafio de resgatar a dignidade de alguém através do sorriso!
Vocês são a razão de eu ainda acreditar que haja
conserto para o nosso país. Muito obrigado!
E você, que está lendo essa revista porque conhece um dentista do bem ou tem um dentista
do bem na família, tenha muito orgulho dele.
Mais do que nunca, ele é o cidadão de que o Brasil precisa!

Dr. Fabio 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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Esse é seu espaço, dentista do bem!
Nesta edição, do que você mais gostou? O
que deixou a desejar? O que quer ler na
próxima “Seja+1”? Conte para a gente no
e-mail tdb@qsocial.com.br, informando seu
nome completo e a cidade onde mora. Sua
opinião poderá ser publicada neste espaço.
“A revista está ótima, muito bem produzida.
Espero que sirva de inspiração neste 2016 e
que os demais dentistas sejam tocados pelo vírus do voluntariado e aceitem se cadastrar no
programa Dentista do Bem.”
Dra. Sonia Araújo (Paraguaçu, MG)

“A ‘Seja+1’ é sempre muito esperada. Imaginem
este número, que vem com tudo sobre o SdB
2015... Estou muito ansiosa, aguardando!”
Dra. Nícia Mattos Paranhos Arruda
(Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, SP)

“Estou muito feliz com a homenagem feita ao
coordenador do programa Dentista do Bem
Ernane Virgilio Fernandes na ‘Seja+1’. Obrigada por tudo o que tem feito com tanto carinho pela minha cidade amada. Franca só tem
a agradecer pelo seu trabalho à frente da Turma do Bem.”
Dra. Magali Arantes (Franca, SP)

“Ainda não recebi a revista ‘Seja+1’. Será que
vou receber?”

Dra. Larissa Tanikawa (Paulínia, SP)

TURMA DO BEM
Rua Sousa Ramos, 311.
Vila Mariana | São Paulo | SP
CEP: 04120-080
faleconosco@tdb.org.br
www.tdb.org.br

6

Resposta: A entrega da “Seja+1” pode ter
atraso, devido à logística.' Até lá, é possível conferir todas as edições no site da TdB:
turmadobem.org.br/br/publicacoes

Nesta edição

FOTOS: TDB
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TdB por aí

NOVIDADES DA REDE E DOS PARCEIROS DA TURMA

‘Para quem doa é melhor’
Quando entrou para
a Turma do Bem, a
coordenadora do programa
Dentista do Bem em Itaúna
(MG), Claudia Nakandakari,
43 anos, ficava tão
envergonhada em pedir
doações, que chegou a tirar
do bolso para completar
a meta de dez amigos da
turma em 2012. Mas, no
ano seguinte, conhecendo
mais sobre a organização,
ela foi sem medo de ouvir
nãos – o que a tornou uma
das campeãs de arrecadação
em guerrilhas de Natal.

Qual o segredo para
fazer captação e vender os
produtos da guerrilha?
É acreditar no projeto. A
gente só vende o que gosta.
As pessoas querem doar
e não têm oportunidade.
A transparência e a
credibilidade da ONG
também contam.
Quem a sra. contata para
pedir doações?
Eu não esqueço ninguém:
pacientes, fornecedores,
colegas. Em todos os
lugares, vejo oportunidade
de encontrar um doador.
Quanto vendeu em
guerrilhas de Natal?
Em 2013, vendi quatro
guirlandas – uma nos EUA
e três no Brasil. Em 2014,
foram 150 manuscritos.
Mas eu era tímida para
pedir. Em 2012, a gente
tinha meta de conseguir
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Como conheceu a TdB?
Foi no Ciosp (congresso
de odontologia). Assisti a
um vídeo supercomovente
e me identifiquei de cara.
Comecei em 2012.

10 amigos da turma
[doadores]. Vendi para a
família e comprei os demais
para completar os 10.
Houve algum caso
diferente de doador?
Tinha uma pessoa
conhecida por ser muito
pão-dura. Quando comentei
que pediria a ela, disseram
que eu era doida. Mas,
quando pedi, ela falou: ‘Vou
doar todo ano’”. É uma ação
boa para os dois lados, mas
para quem doa é melhor.
Algum beneficiário a
marcou mais?
Liguei para um menino
para saber por que havia
faltado. A mãe respondeu:
‘Ele morreu’”. Segundo ela,
foi a primeira vez que o
garoto havia ido ao dentista.

A dra.
Claudia
Nakandakari,
de Itaúna
(MG)

FOTO: SE HUI (SHIRLEY) KIM/FREEIMAGES.COM

MAIS

VOLUNTÁRIOS

ENTRE AMIGOS

Bate-papo e um delicioso café. É nesse
cenário que a Heraeus Kulzer, mantenedora
da TdB, tem feito encontros com dentistas
e estudantes do bem. A ideia é trocar
experiência e conhecer tecnologias na área
odontológica. O coordenador de Petrópolis (RJ),
Gustavo Holderbaum, 28 anos, acrescenta:
“Convidamos dentistas que não são voluntários
e conseguimos uma adesão. Também
fortalecemos contato com quem está na rede”.
Para verificar a possibilidade de realizar o
evento em sua cidade, basta que o coordenador
da TdB envie e-mail para cafekulzer.org.br.

Mais uma vez, a
Turma do Bem
marcou presença no
Ciosp (Congresso
Internacional de
Odontologia de
São Paulo), que foi
realizado de 27 a 30
de janeiro na capital
paulista. Quem
visitou o estande da
Oral-B e o da Surya
Dental pôde assistir
aos documentários
da TdB, saber mais
sobre os programas
Dentista do Bem e
Apolônias do Bem e
conhecer a atuação da
organização dentro e
fora do Brasil. Além,
é claro, de preencher
formulário para se
tornar voluntário.

A peça Palavra de Rainha,
que conquistou prêmios e
teve parte da renda revertida
para a Turma do Bem, passou
por São Paulo, por cidades do
interior paulista e pelo Rio de
Janeiro. E a turnê está longe
de acabar. Ainda é possível
levar o monólogo da madrinha
da TdB, a atriz Lu Grimaldi,
para outros municípios. Basta
entrar em contato com a
produtora Miçairi Guimarães
(micairiguimaraes@gmail.com),
que está à frente do espetáculo.

FOTO: LENISE PINHEIRO

RAINHA PELO PAÍS
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NOVIDADES DA REDE E DOS PARCEIROS DA TURMA

CARTAZES

Lambe-lambes com denúncias sobre a falta de
acesso à saúde bucal no Brasil ganham as ruas, as
paredes e os murais de faculdades de odontologia,
comércios e
consultórios. A
proposta de distribuir
os cartazes foi lançada
pela Turma do Bem
no ano passado com
base nos trabalhos
enviados para o
programa Estudante
do Bem. E houve um
pouco de tudo: postos
de saúde fechados,
equipamentos
públicos avariados,
falta de estrutura...

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

NAS RUAS

Dentistas e equipe da Turma
do Bem vestiram a camisa e
foram às ruas para conseguir
assinaturas para um pacote
de dez medidas de combate
à corrupção elaboradas pelo
Ministério Público Federal.
A proposta precisa de 1,5
milhão de apoios para ser
apresentada e avaliada
pelo Congresso Nacional
como projeto de iniciativa
popular. Até o início de
janeiro, havia sido recolhido
1,2 milhão de assinaturas.
Mais informações podem ser
obtidas em www.combateacorrupcao.
mpf.mp.br/10-medidas.
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ILUSTRAÇÃO: DIVULGAÇÃO

DENTISTAS SE UNEM POR LEI
CONTRA A CORRUPÇÃO

TURMA
NA
REDE
ILUSTRAÇÃO: DIVULGAÇÃO

Quer acompanhar
as novidades da
Turma do Bem
nas redes sociais?
Desde novembro
do ano passado, a
organização tem uma
página no Facebook
(www.facebook.com/
turmadobem), que traz depoimentos e informações sobre os programas
da organização. A ferramenta é também mais um canal da TdB para
a comunicação com beneficiários, que podem enviar mensagens com
dúvidas, problemas e sugestões, que serão respondidas pela equipe de
comunicação da organização. Curte lá!

PALCO ARGENTINO

FOTOS: TDB

Buenos Aires, 29 de novembro
de 2015. Dentistas ocupam
o Teatro El Vitral, na capital
argentina, para conferir a
palestra do presidente voluntário
da TdB, Fabio Bibancos. Na
pauta, a organização e o papel
do voluntariado. Ele conta que
o objetivo foi fazer com que os
profissionais integrassem a rede
e se tornassem dentistas do bem.
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Gargalhadas

Ao lado, as
dras. Thais
Helena e
Sirlene
Grotti

Acima, o
dr. Itamar
Teixeira;
ao lado,
estudantes
do bem

Acima, as dras.
Mirna Kazmer
e Adriana
Castillo

1.000 MOTIVOS
PARA SORRIR
No ano que a TdB é reconhecida pelo seu impacto
mundial, voluntários demonstram pura felicidade
12

À dir., as dras.
Barbara Jarreta
e Priscilla Santos;
abaixo, a dra.
Nícia Mattos
Paranhos Arruda

Ao lado, os drs.
Leonardo
Guimarães e
Gustavo
Holderbaum

Acima,
Leticia
Peguero e
o dr. Helder
Humberto

À esq.,
as dras.
Waleska
Marin Bessa,
Thaís Reis
Oliveira e
Fabiana
Benuzio; à
dir., as dras.
Alexandra
Balluta,
Rafaela
Moraes e
Dayane
Mayer
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Megatriagem

SUCESSÃO DE
RECORDES
Megatriagem,
que será
realizada em
28 de abril,
foca seleções
abertas à
população
para
ultrapassar a
marca de 60
mil jovens

A MEGATRIAGEM CHEga, neste ano, a sua quarta edição – será realizada no dia 28
de abril –, com a expectativa de
recorde: ultrapassar a marca de
60 mil jovens triados.
Para isso, a maior seleção
odontológica do mundo, feita
pela Turma do Bem em parceria com a Oral-B, terá foco em
triagens abertas – e assim superar o número obtido em abril
do ano passado.

Diferentemente daquelas que
são feitas em escolas e abrigos,
somente para os jovens que estão vinculados àquela instituição, as triagens são realizadas
em locais de fácil acesso e estendidos para toda a população.
No ano passado, foram 36.
Muitas em capitais, como São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
Outras em cidades de médio
porte, a exemplo de Umuarama
(PR), com 90 mil habitantes. Até

No alto, bocas
de crianças
triadas no ano
passado;
à esq.,
Megatriagem
feita em São
Paulo em 2015;
na página ao
lado, o novo
jaleco
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pequenos municípios receberam triagens abertas.
Para este ano, a diretora de
projetos da TdB, Mariana Fernandes, não arrisca previsão,
mas diz que as seleções abertas
têm mais público e visibilidade.
É o que atesta o dr. Martin
Esteban Mansilla, 44 anos, coordenador regional em Aracaju (SE). Em 2014, assim que
entrou para a TdB, organizou a
agenda para preparar a triagem.
Ligou para escolas públicas,
conseguiu apoio de divulgação na Secretaria Municipal de
Educação, conquistou espaço
no auditório do Conselho Regional de Odontologia e obteve
descontos em lanches e sucos e
deu entrevista para a Globo.
“Tivemos mais crianças em
relação a uma triagem fechada”,
diz ele, que computou 250 jovens, 6 dentistas do bem e 4 auxiliares voluntários na ocasião.
À primeira vista, explica, há
o receio de “não dar conta” das
tarefas. “Mas não existe nada
muito complicado. E os parceiros continuam para sempre.”
A dica para fazer com que
tudo dê certo é convocar voluntários, orienta a dra. Elizabeth
Silva de Magalhães, 54 anos, coordenadora em Salvador (BA).
Para a divulgação, o coração
da Megatriagem, já que é o que
garante a presença de jovens,
ela levou uma tia, com então 86
anos, a uma feira popular. “Eu

explicava e ela panfletava”, ri.
Ela também indica divulgar
nas redes sociais e contatar jornalistas. “Sempre há um amigo
que conhece alguém em uma
TV ou rádio local.”

TUDO AZUL
Todos os anos, os coordenadores
da Turma do Bem que participam das
triagens recebem um jaleco da Oral-B.
E sempre há algo diferente, seja no
corte seja nos logotipos da empresa e
da TdB estampados na roupa.
Para 2016, a novidade começa
na cor: a peça foi confeccionada em
azul. O que, na prática, facilita a
identificação dos dentistas do bem em
reportagens, por exemplo.
O modelo, que foi apresentado e
distribuído para coordenadores e
dentistas no Sorriso do Bem do ano
passado, também teve mudança no
material. No lugar de algodão, entrou
um tecido impermeável.
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Megatriagem

INICIATIVA
DENUNCIA FALTA
DE ACESSO A
TRATAMENTO
Guia ajuda coordenadores e dentistas do bem a organizar o
evento e propagá-lo na mídia para atrair mais beneficiários

O que é

A maior triagem odontológica do mundo, realizada pela Turma do Bem
em parceria com a Oral-B

Objetivo

Identificar crianças e
jovens com idades entre
11 e 17 anos, de baixa renda
e com graves problemas bucais para oferecer
tratamento odontológico
gratuitamente até que eles
completem 18 anos

Onde

A ação acontece em
centenas de municípios
brasileiros, em 12 países
da América Latina e em
Portugal

Quando

28 de abril de 2016
(quinta-feira)
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TRIAGENS
Fechadas

Organizadas por
coordenadores regionais, elas são limitadas
aos jovens participantes da instituição
em que a seleção é
realizada, como
abrigos e escolas

Abertas

Também organizadas
por coordenadores
regionais do Dentista
do Bem, elas atendem
crianças e jovens de
diversas instituições
da localidade em que
é realizada

TRIAGENS ABERTAS
Como fazer O que proviEscolher local de fácil
denciar
acesso, com áreas
bem iluminadas e
cobertas e que tenha
banheiros, mesas e
cadeiras. E convocar
voluntários – tanto
dentistas do bem
quanto auxiliares que
possam ajudar na organização e solicitar a
identificação e o comprovante de matrícula
escolar dos jovens
que comparecem no
dia da ação

Jaleco da Oral-B, EPI
(Equipamento de
Proteção Individual)
completo, afastadores
e abaixadores de língua, mesas e cadeiras,
material de escritório
(canetas, grampeador
e envelopes), organizador de filas (unifilas ou
fitas coladas no chão),
lixeiras e sacos de lixo
e água e lanche para
os voluntários

Divulgação

É o ponto-chave da
Megatriagem. Não adianta
organizar, chamar voluntários e preparar a ação se
os beneficiários não souberem nada sobre ela.
Após a definição do local, o coordenador deve
contatar a Turma do
Bem (comunicacao@tdb.
org.br) para receber um
release modelo. Ele deve
ser enviado à imprensa,
às escolas, às instituições
sociais do local, às instituições religiosas e aos
dentistas que participam
da ação.
Procure manter contato permanente com os
jornalistas da cidade, já
que os temas saúde bucal,
voluntariado e organização social podem ser de
interesse do veículo.

115
É o número de
reportagens
conquistadas na
Megatriagem de
2015

ENTREVISTA NO CAPRICHO
À primeira vista, o microfone pode
intimidar. Mas há recursos que
facilitam a vida de quem é entrevistado
e rendem ao jornalista uma bela
reportagem. Confira alguns deles:
– Invista em respostas curtas e
objetivas, sem ser monossilábico.
É preciso despertar a atenção do
repórter sem dar voltas no assunto
– Use sim ou não, mas sempre
acrescido de uma explicação
– Fale pausadamente para dar tempo
para as anotações
– Ensaie com amigos ou com a família
para ganhar confiança
– Evite usar eu ou nós. Prefira Dentista
do Bem, Oral-B e Turma do Bem
– Procure um ambiente sem barulho
para dar entrevista no caso de
jornais, revistas e internet. Para a
televisão, fique em frente ao painel da
ação e use sempre o jaleco oficial
– Nunca peça para ver ou ler a
reportagem antes de ser publicada.
Isso fere a ética jornalística
– Fale palavras que sejam simples,
evitando os jargões e termos técnicos
– Não emita opiniões pessoais no
momento da entrevista
– Fique ciente de que o trabalho do
jornalista não acaba quando termina
a entrevista. Frases mal colocadas
ditas com o gravador desligado
também podem ser munição para
uma reportagem
– Certifique-se que você está penteado e
o jaleco, limpo, antes de participar de
gravações para a TV
17

Megatriagem

‘SOU MAIS FELIZ’,
DIZ JOVEM
A
Megatriagem
2015 mudou
a vida de
Richard
Lopes, que
recebeu
tratamento,
voltou à
escola e
passou a
sorrir

ESTUDANTE DO SEgundo ano do ensino médio,
Richard Lopes, 17 anos, chegou à megatriagem do ano
passado com dois problemas.
O primeiro era estético: dois
dentes quebrados o impediam de sorrir sem colocar a
mão na boca. Mas o principal
era a dor. Doía, segundo ele,
“até quando tomava água”.
No posto de saúde, o jovem conseguiu atendimento.
Mas o fato de ser epilético,
somado ao medo que Richard tinha de dentista, fizeram com que o profissional
do SUS não o atendesse.
Richard Lopes,
selecionado na
Megatriagem; na pág. ao
lado, o jovem com a mãe
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Selecionado para receber
tratamento pelo programa
Dentista do Bem, ele teve os
dentes recuperados em seis
meses. Faz planos, tornou-se
um aluno melhor. “Sou mais
feliz”, revela o garoto.

Eu tinha cáries e dois dentes quebrados.
Eram de trás, mas apareciam quando dava
um sorriso. Também doía – e muito. Principalmente quando comia. Ou até quando
tomava água.
Faltava muito na escola. Em parte, por
causa da dor. Em parte, porque eu sentia
vergonha. Falava com a mão na boca e me
sentia muito intimidado.
Procurei várias vezes o posto de saúde.
Mas sempre diziam que não faziam o trabalho que eu precisava ou que não tinha vaga
naquele momento.
No ano passado, minha mãe soube da
Megatriagem por meio de uma amiga. Fui
com ela e com a minha irmã para a seleção.
Estava com um pouco de vergonha e medo,
mas a pessoa que me atendeu me deixou
tranquilo.
Fui selecionado. Recebi uma carta em
casa, pedindo para agendar a consulta por
telefone. O tratamento começou no ano
passado. A dentista explicou o que seria
feito. E deixou que minha mãe ficasse na
sala, segurando a minha mão.
Foram seis meses até que meus dentes
ficassem bons, em um consultório perto de
casa. Não preciso nem pegar condução. Era
só caminhar até lá.
Minha namorada agora fala que tenho
um sorriso bonito, que é um charme. Meus
amigos comentaram sobre a mudança.
Muitos querem participar da triagem depois de ver o que foi feito em mim, na minha boca.
Estou cuidando melhor dos meus dentes, escovando da maneira certa. Foi a dentista que disse da última vez que fui à consulta. Tenho retorno para profilaxia agora
no começo do ano.
Também estou com notas melhores na
escola e não falto mais às aulas. Sou um
aluno melhor.
Agora não tenho mais medo de dentista.
Não tenho mais dor. Sou mais feliz.

ALEGRIA DE MÃE

Depois de ter o tratamento
odontológico do filho rejeitado
no serviço público de saúde,
Fabiana Lopes, 36 anos, não
sabia o que fazer. Haviam pedido
uma carta do neurologista,
informando que a epilepsia não
seria um impedimento para o
serviço. O atestado chegou, mas
o pavor do jovem fez com que o
dentista se recusasse a atendê-lo.
“Falaram que, enquanto ele não
aprendesse a se comportar, não
teriam como tratá-lo”, lembra.
Quando o garoto foi
selecionado para ser atendido
pelo programa Dentista do Bem,
ela comemorou. Acompanhou
Richard até a primeira consulta.
“Ele ficou nervoso, tremendo,
sentou na cadeira da clínica e
começou a chorar.”
A dentista, segundo a mãe,
explicou o que iria fazer “como
se fosse para uma criança
pequena”. Também permitiu que
Fabiana permanecesse na sala,
segurando a mão do filho, para
acalmá-lo. “Logo no primeiro
dia, ela conseguiu restaurar um
dente e tratar duas cáries.”
Hoje, ela olha para Richard
com alegria. “Ele está mais
comunicativo, falante. Entrou
até em uma escolinha de
futebol”, comemora Fabiana.
“Estou feliz por ele.”
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O presidente
voluntário da
TdB, Fabio
Bibancos, abre
a noite
da premiação
do evento

PRONTOS PARA
RECOMEÇAR
Durante cinco dias em novembro, a cidade
de São Bento do Sapucaí, no interior paulista,
respirou Turma do Bem; voluntários debateram
os programas e os rumos da organização,
assim como o papel social do dentista
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No alto, a partir da esq., Regina Volpato, Jair Oliveira, Mel Fronckowiak,
Flávia Garrafa, Ângela Dip, Simoninha, Luciana Mello, André Ramiro,
Graça Cunha, Úrsula Corona e Thiago Adorno; abaixo, à esq. Luciana
Mello, e à dir., trupe faz apresentação na fachada da igreja matriz

A DÉCIMA EDIÇÃO DO
Sorriso do Bem reuniu 400
dentistas, com os melhores
resultados da rede de 16 mil
voluntários em 13 países, para
repassar os pontos altos do último ano, definir as ações de
2016 e capacitar os presentes.
Na noite de premiação, com
todos vestidos de branco, num

Réveillon antecipado, houve
homenagens, por exemplo,
quando Luciana Mello e Jair
Oliveira cantaram “O Sorriso”,
oferecida à TdB. Emoção, com
a apresentação das Apolônias
e do documentário “La Tierra
de las Flores”. E suspense, até a
revelação dos cinco Melhores
Dentistas do Mundo.
21
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Racismo

“O Brasil é o país mais
racista que conheço.
Faz 127 anos que a
escravidão acabou, mas
ela sobrevive dentro da
sociedade brasileira”

Alexandra Loras, consulesa da
França no Brasil e afrodescendente,
que viajou por mais de 50 países
e morou em 8 deles, em palestra
sobre preconceito

Acesso à saúde

“O Brasil é campeão
mundial da desigualdade
social”
Eduardo Jorge, médico
especialista em saúde pública,
em palestra sobre acesso à
saúde bucal

O PRESENTE
E O FUTURO
EM DEBATE

TdB chama um time de 16 palestrantes para discutir temas
que entraram em ebulição no país e no mundo em 2015
“A NOSSA TRAVESSIA RUMO
ao país do futuro sofreu um grande revés”, disse o dr. Fabio Bibancos no Sorriso do Bem 2015.
“Vivemos num caldeirão onde política, mentira, cinismo, delinquência e corrupção fermentam num
grau insuportável”, avaliou o presidente voluntário da Turma do Bem.

ASSISTA
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Para ele, “o Brasil involuiu”. “Um
fundamentalismo religioso aliado a
um oportunismo político ganhou
força e nos fez retroceder em questões que já estavam superadas”.
Para debater esses temas, a organização convocou um time de 16
palestrantes nacionais e internacionais. Confira o que eles falaram.

Acesse tv.tdb.org.br para ver todas as

FOTOS: TDB

Preconceito

“Essa atitude [assédio sexual],
vista como natural, é um traço
cultural de uma sociedade
machista, que trata a mulher como
se fosse objeto, como se ela não
tivesse o direito de circular pelas
ruas sem ser importunada”
Luíse Bello, idealizadora da campanha
Chega de Fiu Fiu, no fórum "Eu Não
Sou Preconceituoso, Mas..."

“Eles [migrantes, imigrantes
e refugiados] nem sempre são
bem acolhidos no Brasil”
Elaine Cristina Camillo, dentista na
Missão Paz, que acolhe migrantes,
imigrantes e refugiados

Drogas

“O narcotráfico podia nos
prometer tudo, mas depois
perdíamos tudo, até mesmo
nossa própria liberdade”
Sebastián Marroquín, filho do narcotraficante
Pablo Escobar, em palestra sobre o impacto
do narcotráfico em sua vida

“Nossos filhos não tinham
educação, saúde, afeto. Hoje eles
são cuidados, educados, amados.
Isso não é família?”
Rogério Koscheck, que adotou com seu
companheiro, Weykman Padinho, 4 irmãos, 3
deles soropostivos, e teve de entrar na Justiça
para ter direito ao cumprimento da
lei que estende o salário-maternidade ao
homem em casos de adoção

Corrupção

“A corrupção é um câncer
que consome o nosso
país. Mas existem causas
que valem a pena lutar,
independentemente do
resultado. O Brasil é uma
delas”
Deltan Dallagnol, coordenador da Força
Tarefa do Ministério Público Federal na
Operação Lava Jato, na palestra
"Combatendo a Corrupção"

apresentações, os fóruns de discussão e as entrevistas com os palestrantes
23
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Mídia

“Nunca na história da humanidade
a informação fluiu para a mão de
tanta gente. Se a gente souber criar
um ambiente propício para o debate
público, que leve ao crescimento
coletivo da nossa sociedade, a gente
vai longe. Mas, se a gente não tiver
essa capacidade e ficar recebendo
essa informação de forma crítica
e utilizando isso para ofender,
criticar e destruir outras vozes,
será a nossa ruína”

América Latina

“Precisamos parar de olhar
tanto para os [países] vizinhos
mais ao Norte e na Europa e
olhar para o lado”
Fábio Humberg, especialista em literatura
e cultura latino-americana, na palestra
"O Que Nos Une e o Que Nos Separa
Como Latinos"

Leonardo Sakamoto, jornalista, no fórum
de encerramento

“Estamos metidos na armadilha
da informação. Os meios de
comunicação têm uma conexão
muito próxima com quem faz
política. É preciso fazer uma
regulação econômica deles”
Bob Fernandes, jornalista, no fórum
de encerramento

“A sociedade está bastante
cheia de julgamentos, de padrões,
muita vontade de endireitar tudo
na marra”
Marcelo Tas, jornalista, no fórum
de encerramento
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“Não nos entendemos como
iguais”
Adán García, diretor do Museu Memória
e Tolerância, do México, na palestra
"O Que Nos Une e o Que Nos Separa
Como Latinos"

Sociedade civil

“A Turma do Bem é hoje
uma das 5 organizações
com maior impacto social
do planeta”
Ronald Salem, consultor do
Globalizer da Ashoka, em palestra
de empreendedorismo

Claudia Duran, diretora da Ashoka
Brasil, rede de empreendedores
sociais que reúne 377 “fellows” no
Brasil, entre eles Fabio Bibancos,
e mais de 3.000 em 85 países, em
palestra sobre empreendedorismo

FOTOS: TDB

“Pouquíssimas organizações
no mundo conseguiram
mobilizar 16 mil voluntários
com tanto engajamento,
como a Turma do Bem na
América Latina. E ainda há
muito potencial para crescer
_ e chegar à África, à Ásia”

“A sociedade civil está se organizando e dando uma lição de cidadania.
A Turma do Bem é um exemplo”
Fabio Feldmann, ambientalista e coautor do “Manual do Dentista Verde” da TdB, no fórum
de encerramento do Sorriso do Bem
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NOVATOS
EM FOCO
OS NOVOS COORDENAdores receberam atenção especial no Sorriso do Bem. Neste
ano, tanto os brasileiros quanto os latinos chegaram um
dia antes. A antecipação teve
como objetivo apresentar todos os detalhes da Turma do
Bem, em palestras divididas
em dois dias.
Dados da organização, projetos, documentários e importância do engajamento foram
os temas do primeiro dia. No

Acima, Marina Eid,
coordenadora do
programa Dentista
do Bem da América
Latina; no alto,
capacitação com
coordenadores
antigos; à direita,
coordenadores
latinos
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segundo, o uso da marca. Tudo
para que pudessem fazer triagens e cadastrar dentistas.
Com os veteranos, houve
troca de experiências e apresentação dos novos desafios,
principalmente sobre a sustentabilidade da TdB. Para a dra.
Kimery Fernández, coordenadora de Santo Domingo, na
República Dominicana, “é um
momento enriquecedor, quando se pode sugerir inovações
no trabalho da organização”.

CARNAVAL E FESTA LAtina. Para embalar os cinco
dias de Sorriso do Bem, descontração. No dia 5, um DJ caprichou no pop latino e colocou todo mundo para dançar.
Na noite seguinte, o bloco de
Carnaval da TdB levou muito
axé para cidade. Roupas coloridas e participação dos moradores de São Bento do Sapucaí,
garantiram a animação. Além,
é claro, dos bonecos gigantes
que acompanharam o desfile.

FOTOS: TDB

SÃO BENTO
COLORIDA

No alto, dentistas tinham de
montar trechos de músicas
juntando copos, que vinham
com uma palavra escrita,
durante a festa latina; acima,
à esq., o Carnaval da TdB;
à dir., dentistas interagem
com boneco gigante que
acompanhou o bloco; ao lado,
animação na festa latina
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PROFESSOR
NOTA

10

Pioneiro em disseminar no meio
acadêmico o papel social do dentista,
Eric Franco, coordenador do Distrito
Federal, é eleito Melhor do Mundo

VINÍCIUS, 9 ANOS, GUARdou todas as figurinhas repetidas do dr. Eric Franco do álbum
distribuído no Sorriso do Bem
– que tinha de ser completado
com cromos com o rosto dos
participantes do evento. “Elas
valem tanto quanto as do Neymar”, disse ao pai, eleito Melhor
Dentista do Mundo em 2015.
“Não imaginava a proporção
que tomou”, confessa o coordenador do Programa Dentista
do Bem no Distrito Federal,
que entrou para a TdB em 2009
e destacou-se ao disseminar o
empreendedorismo social nos
cursos de odontologia.
“O assédio foi impressionante”, conta. “Muitos interessados em ajudar de alguma forma; outros, em conhecer mais
o projeto; e muitos pedidos de
tratamento, o que evidencia a
carência da população.”
Foram 11 entrevistas para
28

“O que me faz feliz é
ver jovens dentistas
transformados pelo
resto da vida”
meios de comunicação. E uma
moção de aplausos na Câmara de Bauru (SP), sua cidade
natal. “Essa exposição abriu a
possibilidade de discutir com
a sociedade a importância do
acesso à saúde bucal.”
Coordenador do curso de
odontologia da Universidade
Católica de Brasília, o dr. Eric,

FOTO: TDB

38 anos, foi pioneiro ao incluir
numa das disciplinas do primeiro ano o tema “O Papel do
Terceiro Setor na Odontologia”.
“Vai ao encontro das diretrizes curriculares do MEC [Ministério da Educação] para a
formação de um dentista, que
tem de estar antenado com a
comunidade em que está inserido. No papel é bonito, mas,
na prática, é um desafio formar
um dentista com essa visão.”
Ele vem conseguindo, e já se
tornou professor espelho para
muitos. “O que me faz feliz é
ver jovens transformados pelo
resto da vida, que não se ilu-

dem com a questão mercadológica, estética e tecnicista da
profissão. Isso é muito pobre.”
Para ele, “muitas portas ainda vão se abrir”. A primeira delas foi o contato de universidades interessadas em conhecer
como ele vem trabalhando o
terceiro setor na graduação.
Num momento em que Brasília está no centro das atenções de todo o país, o dr. Eric
assinala que sente “orgulho de
representar uma organização
social ética e transparente”.
E pontua que “o desafio agora é crescer com sustentabilidade e partir para a globalização”.

Eric Franco, 38
anos, voluntário
da Turma do Bem
desde 2009, em
escola de São
Bento do Sapucaí
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ELES FAZEM

FOTOS: TDB

Coordenadores do Peru, de Curitiba (PR), de Salvador (BA) e de

'Tenho orgulho da TdB',
afirma Bratsson Farfán
Pela primeira vez um coordenador de fora do Brasil entrou
para a lista dos Cinco Melhores
Dentistas do Mundo. O mérito é
do peruano Bratsson Enrique Pinto Farfán, 45 anos.
Parte de uma rede de 200 voluntários em seu país, ele sabe que
suas responsabilidades aumentaram. “É muita honra representar
a América Latina. Tenho orgulho
de estar na TdB.”
Seu objetivo neste ano é conquistar voluntários. “É um pacote:
atender no consultório, fazer triagens e representar a TdB, transmitir os valores da organização.”
“Estamos longe de atender
todas as crianças, é um trabalho
diário. Para isso participo de palestras e apresento o programa.
Muitos dizem: ‘Como não pensei
nisso antes?’”
30

‘Atuo por prazer’,
revela Selma Santos
Na TdB desde 2009, a coordenadora de Curitiba, dra. Selma
dos Reis Rocha Santos, 58 anos,
se divide entre a capital paranaense e Guarujá (SP).
Ela aproveita que não atende
mais em consultório para fazer
triagens nas duas cidades. Já fez
seleções em toda a Baixada Santista e, de férias em Minas Gerais,
também triou jovens pelo interior.
“Faço tudo isso por prazer, não
ligo para título [de estar entre os
cinco melhores], mas é bom porque serve de exemplo. Os jovens
se inspiram.”
Sempre na lista dos melhores
coordenadores, e em seu sétimo
SdB, ela afirma que bate todas as
metas e, quando alguém diz que
não quer comprar algo para ajudar
a TdB, responde: “Mas eu quero
vender para você”. E vende.

A DIFERENÇA

FOTOS: TDB

Taiobeiras (MG) estão entre os 5 melhores dentistas do mundo

‘Quero fazer mais’,
diz Leonardo Costa
O sonho do dr. Leonardo Costa, 38 anos, era ser neurocirurgião.
Estudou para passar em medicina
e fez uma boa prova no vestibular.
Mas saiu da sala com o gabarito, o
que o desclassificou.
Odontologia era só uma forma de entrar na faculdade para,
depois, pedir transferência. Mas,
quando abriu uma vaga, ele a recusou. “Me apaixonei e quis ser
dentista”, revela.
Desde que entrou para a TdB,
em 2009, o professor da Escola
Baiana de Medicina e Saúde Pública fica entre os melhores coordenadores: ele buscou voluntários
em Salvador (BA), fez triagens e
conseguiu o manuscrito “Ciranda
da Bailarina”, de Chico Buarque,
que se tornou a campanha de Natal de 2014. “A gente sai do Sorriso
do Bem querendo fazer mais.”

‘ONG faz mais por mim’,
avalia Gracimara David
Pouco antes de entrar para
a Turma do Bem, há menos de
dois anos, a dra. Gracimara David, 38 anos, estava “descrente”.
“As pessoas estão muito desconfiadas; as relações, descartáveis.”
Mas algo mudou quando passou a ser voluntária. “Eu pensava:
‘Estou fazendo isso pela TdB, mas
eles fazem muito mais por mim’”,
explica ela, sobre ter recobrado a
confiança nas pessoas.
E o que ela fez não foi pouco.
Mãe de Túlio, de 5 anos, a dra.
Gracimara conseguiu aprovar
duas leis que garantem o kit de
higiene bucal em Taiobeiras
(MG), vendeu cem manuscritos, cadastrou dentistas e atende
a dez crianças e jovens por vez.
“Eu não esperava ficar entre os
cinco melhores coordenadores.
Só fiz o que me pediram.”
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VOLUNTÁRIOS
DE DESTAQUE
ares de Carvalho Júnior (Salvador), Eliakin Roberto do
Carmo (Guarapuava), Angela
Marques Fortes (Rio) e Pâmela Cristina Gomes de Menezes
(Franca) foram recebidos com
todas as honras e homenageados no palco principal do
Sorriso do Bem, além da dra.
Lisandra Espindola Roese
(Cotia), que não pôde comparecer ao evento.

A partir da esq., os
drs. Eliakin Roberto
do Carmo
(Guarapuava, PR),
Angela Marques
Fortes (Rio de
Janeiro, RJ),
Lúcio Paulo de
Carvalho Júnior
(Salvador, BA) e
Pâmela Cristina
de Menezes
(Franca, SP)

“O pouco que a gente faz já é a diferença na vida dessas
crianças. Não fazemos grandes coisas, mas é gratificante
o retorno que dão por melhorarmos a vida deles”
Lúcio Paulo Soares de Carvalho Júnior (Salvador, BA)
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OS CINCO VOLUNTÁRIOS
com mais dedicação à rede
dos dentistas do bem no ano
passado – que se destacaram
pelo alto número de casos
clínicos e atendimentos, além
do índice de satisfação dos beneficiários – vieram da Bahia,
do Paraná, do Rio de Janeiro
e de São Paulo e serão os modelos a ser seguidos em 2016.
Os doutores Lúcio Paulo So-
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“Quero ficar na Turma
do Bem por muito tempo”
Ericlene Farias de Oliveira,
estudante do bem 2015,
programa que mobiliza alunos
de odontologia através da
produção de painéis com relatos
de casos clínicos que evidenciem
a realidade social e odontológica
de uma criança ou adolescente
de baixa renda de 11 a 17 anos

EM DISPUTA ESTAVA O
título de cidade mais solidária
do mundo. Era preciso contar
com o apoio da população
para conquistar o maior número de votos on-line para o
município. Para isso, bastava
acessar a página da TV TdB e
clicar na foto do dentista do
bem da região. Quem conseguisse mais cliques ganhava.
Para conquistá-lo, a dra.
Natália Rampinelli Daufenback, 30 anos, pediu auxílio à
Secretaria de Turismo de Armazém (SC). Obteve apoio,
além de 2.000 panfletos e
1.000 cartazes. “Eu dizia que
a gente ia entrar no mapa.”
Resultado: Armazém foi

FOTO: SUELLEN SOUZA/FOLHA O JORNAL

ARMAZÉM É A
CIDADE MAIS
SOLIDÁRIA

eleita a cidade mais solidária
e a dra. Natália foi recebida
em carro de bombeiros. “A
gente se uniu e se transformou em gigante.”

A dra. Natália
Rampinelli
Daufenback (de
pé), recebida em
carro de bombeiros
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Apolônias do Bem

‘SOU
MULHER
DE NOVO’
Sem dinheiro para
comprar escova, Ruth
Orosco trabalhou
7 anos em situação
análoga à escravidão
e perdeu os dentes;
mas a TdB resgatou
seu sorriso

A costureira Ruth Orosco
antes (à dir.) e depois de
receber tratamento dentário
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AOS 21 ANOS, A BOLIVIAna Ruth Orosco saiu de seu país
de origem para trabalhar numa
oficina de costura em São Paulo e terminar seus estudos. Ao
chegar ao Brasil, perdeu a liberdade: teve os documentos confiscados por empregadores e
trabalhou em situação análoga
à escravidão por sete anos.
Tinha jornadas de 16 horas,
não conseguia comprar escova
e pasta nem para ela nem para
os três filhos. Perdeu parte dos
dentes. Após uma greve, conseguiu escapar. No ano passado,
recebeu tratamento odontológico gratuito pelo programa
Apolônias do Bem. Hoje, aos
36 anos, pensa em ser estilista e
diz: “Sou mulher de novo”.

FOTO: TDB

“Trabalhei sete anos e não recebi. Isso me deixou em depressão profunda. Eu não levantava da cama. Tinha vontade de
morrer. Não nos deixavam sair.
Quando a gente queria comprar
alguma coisa, ganhava um vale,
um adiantamento sobre o nosso
salário – um salário que a gente
não recebia.
Eles queriam saber para quê,
por que e o que eu ia fazer com
o dinheiro. Meus filhos precisavam de leite, iogurte, escova de
dentes. A dona, quando vinha
com a filha, trazia o iogurte
dela, as coisinhas dela – e meus
três filhos [hoje com 17, 14 e
13 anos] lá, passando vontade.
Aquilo doía muito.
Fui atrás de ajuda psicológica na Casa de Isabel [ONG de
apoio a mulheres em situação
de risco]. Falaram que ia ter
triagem da Turma do Bem. Eu
tinha perdido todos os molares,
o dente da frente... Eu não comia. Engolia a comida.
A TdB é a fada dos dentes
para mim. Eles me devolveram
o sorriso e a autoestima. Sou
mulher de novo. Eu me sentia
acabada, não me arrumava.
Deixei que tudo se refletisse no
meu rosto, na minha aparência.
Cheguei sorrindo para meus
filhos depois do tratamento. Eles
conheciam meu rosto seco, sem
mostrar os dentes, sem poder
sorrir. A TdB arrumou meus
dentes e me devolveu a vida.
Atualmente, costuro minhas
próprias roupas para vender na
feira. Espero ser uma grande estilista algum dia. Força e vontade não faltam.”

PELO PAÍS
O Apolônias do Bem vai
ganhar o Brasil. Desde o fim do
ano passado, os coordenadores do
Dentista do Bem podem participar
do programa, que dá tratamento
gratuito a mulheres vítimas de
violência doméstica.
Os profissionais serão responsáveis
desde a triagem até a criação de
uma rede de atendimento para
as pacientes.Quem quiser participar
deve enviar e-mail para
apoloniasdobem@tdb.org.br
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Turma do Bem

É a maior rede de voluntariado
especializado do mundo e já
impactou quase 60 mil jovens
de baixa renda. Triagens
selecionam jovens de 11 a 17
anos para receberem tratamento odontológico gratuito.

Dentista
voluntário recebe
um e-mail com
informações do
beneficiário.

A TdB tem hoje 16 mil dentista
voluntários em 1.500 cidades de
todos os Estados brasileiros, em
Portugal e em outros 12 países da
América Latina: Argentina,
Bolívia, Colômbia, Chile, Equador,
México, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana, Uruguai e
Venezuela.

Jovem selecionado
recebe uma carta da
TdB para agendar a
primeira consulta.
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Para avaliar os casos
prioritários, a Turma do Bem
(TdB) criou o Índice de
Hierarquia de Complexidade,
que dá preferência aos mais
pobres, com graves problemas
bucais e próximos ao primeiro
emprego.

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

Tratamento é iniciado; se o
paciente precisar de
atendimento especializado, a
TdB e o coordenador da
cidade/região ajudam a
encontrar quem faça o serviço
gratuitamente. O beneficiário é
acompanhado pelo dentista
voluntário até completar 18
anos de idade. Quando o
tratamento é concluído, o
dentista envia um relatório para
a TdB.

Dentistas voluntários
se cadastram para
atender em seus
consultórios os jovens
selecionados. O
recrutamento é feito
em congressos de
odontologia, pelo site e
por coordenadores da
TdB, que são
responsáveis por
organizar triagens em
escolas públicas e em
instituições sociais.

Em 13 anos, quase 60
mil jovens receberam
atendimento gratuito.
Com isso, a TdB atinge
sua missão, que é
“mudar a percepção
da sociedade sobre a
questão da saúde
bucal e da classe
odontológica com
relação ao impacto
socioambiental de sua
atividade”.
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Cinco Dicas

PARCERIA
PARA CRESCER
Criar uma rede de cooperação fortalece
o consultório e contribui com as receitas
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Saiba ceder em
algumas coisas, para
ganhar em outras.
Manter um bom
relacionamento
com laboratórios,
clientes, funcionários,
convênios e até com
concorrentes é um
diferencial e torna
sua clínica atraente
para parcerias.

SH

3

Conheça a
procedência e a
atuação do potencial
aliado. Verifique se
ele está inscrito no
Conselho Regional de
Odontologia de seu
Estado e se atende às
exigências dos demais
órgãos de controle,
como a Vigilância
Sanitária.

Trate seus fornecedores de
serviços como parceiros
estratégicos e estabeleça alianças
duradouras. Isso fará com que
eles se sintam parte do processo
e se comprometam com o
resultado das ações criadas.
:
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Faça uma análise da gestão
de seu consultório e defina os
pontos críticos. A partir daí,
busque potenciais parceiros que
possam melhorar sua atividade
e ajudá-lo a atingir suas metas
e a aumentar o volume de
atendimentos na clínica.

5

Analise as opções de alianças
e estabeleça as conexões
necessárias para que
virem realidade. Parceria e
cooperação fazem parte do dia
a dia dos pequenos negócios e
até mesmo as grandes empresas
hoje são enxutas e com
parceiros fortes.

Fonte: Manual “Como Abrir e Fazer a Gestão de uma Clínica Odontológica”,
desenvolvido por Sebrae-SP e CRO-SP

Resinas com
tecnologia de carga
convencional
Carga com diferentes
índices de refração
• Menos adaptação da cor
Partículas de dióxido de silício
com grandes variações nos
índices de refração
• Aspecto de restauração
leitosa
• Cores opacas intensas
não são possíveis
Pigmentos
• Menos brilho das cores

Resina Charisma® Classic com
tecnologia de carga Microglass® II

Carga com índices de
refração alinhados
• Melhor adaptação da cor
Não utiliza carga de
dióxido de silício
• Fácil adaptação e
resultado das cores
• Cores opacas intensas
Pigmentos
• Cores com brilho intenso

© 2016 Heraeus Kulzer GmbH. Todos os dirertos reservados. “Heraeus” é uma marca registrada do Grupo Heraeus Holding GmbH usada sob concessão
temporária pela Heraeus Holding GmbH. A Heraeus Holding GmbH e nenhum de seus aﬁliados é responsável pela fabricação dos produtos.

A Charisma® que você conhece
está de cara nova.

Parceria

PACOTE DE
BENEFÍCIOS
Central montada na
TdB vende produtos
da Oral-B para toda
a rede de dentistas
do bem do Brasil;
no primeiro mês,
R$ 20 mil foram
comercializados
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ANUNCIADA NO SORRIso do Bem, a nova parceria da
Turma do Bem com a Oral-B
no Brasil vai facilitar a vida dos
dentistas da rede, ao oferecer
um canal direto de compras
dos artigos da companhia.
“Essa é uma demanda dos
voluntários espalhados pelas
várias cidades que queriam
comprar produtos da empresa, mas não tinham acesso
porque os promotores não
cobrem o Brasil inteiro. Finalmente, conseguimos desenvolver um mecanismo que
atende toda a nossa rede”, afirma Ricardo Correa, superintendente da TdB.

Ponto de
vendas da
Oral-B durante
o Sorriso
do Bem

FOTOS: TDB

Agora ficou fácil: basta ligar
no telefone 4003-9848 (custo de
ligação local para qualquer cidade) ou mandar um e-mail para
centraldevendas@tdb.org.br
que um funcionário da TdB irá
anotar o pedido e providenciar a
entrega. “Somos a ponte entre a
Oral-B e a distribuidora.”
Esse é só um dos benefícios.
Dentistas poderão encomendar
itens personalizados, como escovas com nome gravado.
Pelo canal de compras, será
possível ainda encomendar produtos como a escova elétrica
Professional Care 5000. “Além
de ser mais barato, é possível parcelar”, diz o dr. Fernando Santos,

coordenador de Captação para
Pessoas Jurídicas da TdB.
A dra. Ana Luiza Neves,
coordenadora regional em Ribeirão Preto (SP), já fez o teste.
“A central facilitou os pedidos.
Sempre que precisar, vou ligar.”
Não há uma meta de vendas,
mas, um mês após o lançamento da parceria, foram comercializados R$ 20 mil em produtos.
Na prática, não é só o dentista do bem que ganha. Parte da
renda obtida com as vendas é
destinada à TdB.
“É um modelo de consumo
consciente: nossos dentistas passam a preferir comprar produtos
de uma empresa que tem ação
social e investe na organização”,
finaliza Correa.

Dentistas
selecionam
produtos em
São Bento do
Sapucaí

Estande trouxe
os produtos da
Oral-B para
os dentistas
do bem
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Mantenedoria

NEGÓCIO SOCIAL
Dentistas do Bem
ganham até 30%
de desconto nas
compras da Surya
Dental; quando as
vendas baterem
R$ 1 milhão, TdB
passa a receber 5% do
faturamento mensal
42

NOVA MANTENEDORA
da Turma do Bem, a Surya Dental assinou um compromisso de
repassar para a organização 5%
do faturamento quando as vendas para a rede de voluntários
ultrapassarem R$ 1 milhão.
Com descontos que chegam a
30%, agora os dentistas do bem
vão poder acompanhar pela internet, no Portal da Transparência, quanto de sua compra está

Fábio Leme e
Renata Leme
Baquetti,
sóciosdiretores da
Surya Dental

sendo revertido para a TdB. Trata-se de uma iniciativa inédita e
que mostra o compromisso da
empresa em relação à parceria
com a organização e ao aumento
do número de beneficiários.
“O modelo de transparência
nos seduziu”, afirmou Fabio
Bibancos, presidente voluntário da TdB, na assinatura da
parceria. “Na dental anterior,
batemos a meta de R$ 1 milhão
em quatro meses e estávamos
fazendo R$ 2 milhões por mês.”
“Transparência e ética são

valores que sempre guiaram os
negócios de meu pai, Antônio,
que fundou a Surya há 23 anos”,
diz o sócio-diretor da dental Fábio Leme. “Está no nosso DNA.”
O fato de ser uma empresa
familiar foi o que atraiu a dra.
Maria Cristina Silveira de Souza,
coordenadora em Ubatuba (SP),
a comprar da Surya. “Me passou mais credibilidade”, justifica.
“Fui muito bem atendida.”
“Agora temos certeza que todos sairão ganhando – os dentistas, a Surya e, principalmente,
os pacientes”, pontua o dr. André Martins, coordenador do
programa Dentista do Bem em
Campo Grande (MS) e que já
era cliente da dental.
Quem comprou com a dental
aprovou. “Os preços são muito
bons e tive uma média de 30%
de desconto”, conta a dra. Silvia
Barella Rocha, coordenadora
em São Paulo (SP).
“É um ganha-ganha para todos”, resume o sócio-diretor da
Surya. “Faz todo o sentido: se
os dentistas investem em nós,
temos mais faturamento e mais
recursos para investir na TdB.
Num momento de crise econômica, a parceria pode, sim, alavancar nossos negócios.”
Mas, segundo ele, “isso se
torna secundário” perto do
impacto social do trabalho da
TdB. “Uma criança que volta
a sorrir, sem dúvida, se torna
um adulto melhor, um pai ou
uma mãe de família melhor.
E isso muda uma sociedade.
Não tem como uma empresa
não se sentir abençoada por
fazer parte desse projeto.”
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Mantenedoria

UMA PARCERIA ONDE

TODO MUNDO GANHA

0800 602 1717

Uma cartela de
clientes com 16.000
dentistas no Brasil e
em mais 12 países da
América Latina e
Portugal com alto
potencial de
fidelização

DENTISTAS DA TDB
COMPRAM DA SURYA,
QUE REPASSA 5% DO
FATURAMENTO DAS
VENDAS PARA A
ORGANIZAÇÃO PODER
ATENDER MAIS
BENEFICIÁRIOS

RAIO X DA SURYA DENTAL
Segmento: comércio
Tipo: familiar
Porte: grande
Fundação: 1993
Nº de funcionários: 145
Nº de itens vendidos: 25.000
Nº de marcas vendidas: 180
Faturamento em 2014: R$ 44 milhões
Projeção de crescimento para 2015: acima de 50 milhões
Contatos: 0800 602 1717

E MAIS

a cada R$ 1 em compra,
os Dentistas do Bem
ganham pontos diferenciados no Surya Club para
serem trocados por
15.000 produtos*
*exceto em medicamentos,
luvas de procedimento
e brindes

Sede: av. Nóbrega, 132, zona 4, Maringá (PR)
www.suryadental.com.br
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twitter.com/suryadental

facebook.com/suryadentalodontologia

DENTISTA DO BEM

Descontos por número de beneficiários

5%

nenhum
de 1 a 4

10%
15%

de 5 a 9

de 10 a 14

20%
de 14 a 19

25%
de 20 ou mais

30%

TURMA DO BEM
Quando as vendas para os dentistas
do bem atingirem R$ 1 milhão, a
Surya repassa, no mês seguinte, 5%
do faturamento para a TdB

R$ 50.000 =

R$ 1 milhão

em vendas da Surya

347

R$ 50.000
para a TdB

jovens na cadeira do dentista,
com acompanhamento e
tratamento gratuito até os
18 anos de idade
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Inclusão

CONSULTA
ACESSÍVEL

Lucas, que
foi triado pela TdB
e é atendido pela
dra. Bianca

“ATENDEMOS O PACIENte deitado ou sentado, por isso
uma pessoa com deficiência física é um paciente como outro
qualquer”, resume a dra. Bianca
Machado Bahiense, coordenadora do programa Dentista do
Bem em Itapemirim e Marataízes (ES).
“O principal cuidado é fazer
com que ele se sinta igual e não
diferenciado pela deficiência.”
Alguns pacientes, no entanto,
vêm com um histórico médico
mais complicado. Foi o caso de
Lucas Gabriel Candal, 17 anos,
selecionado por ela em uma
triagem, em 2012, e que tem distrofia muscular e um problema
respiratório grave.
“Como ele só respira pela
boca, as consultas são mais demoradas”, explica. A dentista
também teve o cuidado de deixar o ambiente sem obstáculos
para a cadeira de rodas, como
orienta o manual que a TdB fez
com a ONG Vez da Voz.
“Quando ele me falou que
queria se tratar, mas que ninguém o atendia na rede pública, fiquei comovida”, conta. “Ele
chegou quieto, cabisbaixo. Hoje
entra e sai sorrindo.”
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Atendimento a quem tem
deficiência física requer
tratamento sem diferença

PONTOS DE ATENÇÃO
Nunca movimente a cadeira
de rodas sem antes pedir
permissão
Para conversar com um
cadeirante, sente-se para ficar
no mesmo nível de seu olhar
Abaixe a cadeira
odontológica para
a transferência de chegada
e eleve-a na saída
QUER SABER MAIS?
Acesse turmadobem.org.br/br/vez_do_bem.pdf

ILUSTRAÇÃO: SHUTTERSTOCK

Doador

COMO PESSOAS FÍSICAS
AJUDAM A TDB

BRASILEIRO
ESTÁ MENOS
SOLIDÁRIO
Mas na Turma do Bem nem
a crise econômica abala
a captação de recursos;
retenção dos doadores
é de 90% em 12 meses e
organização investe para
diversificar ações
SE O WORLD GIVING INDEX (ÍNdice Mundial de Solidariedade) revela que
o brasileiro está menos solidário, caindo da
90ª para a 105ª posição, “na Turma do Bem
a solidariedade não para de crescer”, diz Hilário Rocha, coordenador de Captação de
Recursos para Pessoas Físicas.
O Amigos da Turma fechou 2015 com
7.058 pessoas, que doam para que um jovem
receba tratamento odontológico gratuito.
“Passados 12 meses, menos de 10% param
de colaborar”, diz, acrescentando que a crise
“refletiu pouco no call center”.
A TdB também tem diversificado as formas de captação. Leia, ao lado, os principais
programas e como ajudar.

• Amigos da Turma
Contribuindo mensalmente
com R$ 12 ou mais, para
garantir que um jovem
receba atendimento
gratuito por um ano
Onde: http://turmadobem.
org.br/amigos-da-turma
• Frame do Bem
Comprando por R$ 144 um
ou mais dos 3.600 quadros
do webfilme da TdB
Onde: leia nas págs. 48 e 49
• Sempre Presente
Pontos acumulados no
cartão de crédito Itaú viram
doação para a TdB
Onde: http://bit.ly/1Uc2RPF
• Revista “Todos”
Adquirindo a revista, parte
dos R$ 3,90 do preço do
exemplar é revertido
para a TdB
Onde: a publicação pode ser
comprada na rede Drogasil
• APPCO
Doando qualquer valor
para a Appco Group Brasil,
por meio de representantes
que ficam nas ruas e
apresentam a TdB
Onde: São Paulo, Salvador,
Rio, Recife e Curitiba
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INTERNAUTA PODE
MUDAR VÍDEO DA TDB
Para transformar
rostos tristes em
largos sorrisos, doador
compra imagens do
filme, inclui sua foto
e compartilha nas
redes sociais

PREPARE-SE PARA VER
um filme da Turma do Bem
feito somente com rostos tristes. Muitas pessoas infelizes e
cabisbaixas passarão pela tela.
Mas o vídeo pode mudar
para melhor e ficar apenas com
meninos e meninas felizes do
começo ao fim. Essa transformação só dependerá da ajuda
dos internautas.
Em parceria com a agência
de comunicação Santa Clara e
com a produtora Delicatessen
Filmes, a TdB lançará um filme
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com até dois minutos de duração e 3.600 quadros (cada uma
das imagens de um produto
audiovisual), que será exibido
na web.
Qualquer pessoa pode
comprar um desses quadros,
também chamados de “frames” por R$ 144 – o necessário
para atender uma criança por
um ano gratuitamente pelo
programa Dentista do Bem.
“Ao passar o mouse no ros-

FOTO: REPRODUÇÃO

Frame do Bem

Voluntários
gravam áudio
para peça, que
será veiculada
na internet

to de cada criança, o doador
terá acesso a detalhes sobre ela
e definir se quer doar para ela
ou para outra. Uma vez feita a
doação, o rosto muda e a criança aparece com os dentes tratados e o impacto que isso proporcionou em sua vida, como
ficar mais alegre ou sorridente”,
explica Rafael Oliveira, diretor
de atendimento da Santa Clara, sobre a ação, que recebeu o
nome de Frame do Bem.
“É uma proposta muito inovadora”, pondera o superintendente da organização, Ricardo
Correa. Um dos motivos, destaca ele, é o potencial de viralização, já que todos poderão
publicar o vídeo, que trará informações sobre a TdB, em redes sociais e sites.
Outro é o próprio formato
da ação, que conta com o protagonismo do doador de uma
maneira diferente.
Além disso, considera Correa, é uma forma de a Turma
do Bem diversificar a captação entre pessoas físicas, que
hoje representa quase 10% dos
recursos arrecadados pela organização. “É mais uma ferramenta que temos.”

Ele reforça que a proposta
não é que os dentistas do bem
comprem os “frames”, mas que
ajudem a divulgar o projeto em
suas redes sociais. “Queremos
que eles sejam agentes de multiplicação”, destaca.
De acordo com Correa,
todas as empresas envolvidas
mergulharam no projeto e na
história da organização para
entender mais sobre a Turma
do Bem e o papel que ela tem
na vida de crianças e jovens
com graves problemas bucais
que são atendidos pelos dentistas do bem.
Agência, atores e produtora
participaram do projeto voluntariamente. A música que
acompanha o vídeo também
foi uma doação para a Turma
do Bem – batizada de “O Sorriso”, ela foi feita pelo cantor
Jairzinho para homenagear o
pai, Jair Rodrigues, que morreu
em 2014.
A peça e as informações sobre como fazer a compra estarão disponíveis no site (www.
turmadobem.org.br) e na página do Facebook da Turma do
Bem (https://www.facebook.
com/turmadobem/).

Jovens cantam
música feita
pelo cantor
Jairzinho em
homenagem
ao pai, Jair
Rodrigues, que
morreu em
2014

Objetivo
da ação é
ampliar
doações e
disseminar
o trabalho
da Turma
do Bem na
internet
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Depoimento

TDB FAZ 1º CURTA
EM ESPANHOL
Documentário é o
7º elaborado pela
organização e traz a
batalha da mexicana
Fabiola Flores Luna
e sua família para
encontrar tratamento,
recuperar o sorriso e
sair da depressão
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Pela primeira vez, a Turma
do Bem lança um documentário em espanhol – e o sétimo no
total. “La Tierra de las Flores”
foi filmado no México e conta a
história de Fabiola Flores Luna,
uma jovem de 17 anos que mal
comia devido às dores de dentes.
Com problema de descalcificação, ela teve aos 13 anos um
desgaste avaliado como muito
grave. Sem encontrar solução,
pedia à mãe, Cecilia, que a levasse a um dentista que tirasse seus
dentes e colocasse dentadura.
Em 2015, foi selecionada em
uma Megatriagem do programa
Dentista do Bem. Leia o depoimento ao lado e assista ao vídeo
em turmadobem.org.br/br/documentarios/.

Fabiola
e a mãe,
Cecilia, em
São Bento
do Sapucaí
(SP)

FOTOS: REPRODUÇÃO

A jovem
após receber
tratamento

“Às vezes, eu acordava com
tanta dor que não conseguia
dormir. Não podia comer direito, muitas vezes chorava. Meus
pais sofriam comigo. Eu sofria
bullying na escola e parei de ir
às aulas, não saía mais de casa.
Os dentistas pensavam que eu
era bulímica ou que tomava remédios ou drogas que provocassem o desgaste dos meus dentes.
Eu já não queria mais que me
analisassem, preferia que eles
caíssem. Ou que os tirassem e
colocassem dentadura, pois aí
não teria mais dor nem nenhum
problema. Eu queria trabalhar
para pagar o tratamento, mas
como ia conseguir com tanta
dor?
Ao ser selecionada pela Turma do Bem, tive todos os meus
dentes recuperados e recebi tratamento especial com próteses

que não serão rejeitadas pelo
meu organismo, o que já tinha
acontecido em um dos tratamentos a que fui submetida.
Logo que me vi com todos
os dentes, olhava e achava que
eles estavam grandes, porque os
meus sempre foram pequenos.
Mas já me acostumei e posso me
alimentar normalmente.
Nos últimos três anos, ficava
em casa, perdi contato com amigos, deprimi. Só me restou um
amigo, os outros se afastaram.
Hoje me sinto linda, quero
voltar a estudar e trabalhar. Meu
Facebook não está mais vazio,
já retomei algumas amizades.
Tenho mais segurança. O mais
triste é que, quando você tem
os dentes destroçados, nos seus
poucos momentos felizes, não
pode demonstrar sua alegria.
Agora não me escondo mais.”

Antes de ser
selecionada na
Megatriagem,
Fabiola mal
conseguia comer
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10 perguntas para

‘A TDB DEVOLVE
A DIGNIDADE’
“C O M P L E TA M E N T E
apaixonado” pelo trabalho da
Turma do Bem, Leopoldo Pacheco decidiu neste ano fazer
uma imersão de quatro dias no
Sorriso do Bem. “É contagiante”, resume o ator, que neste
mês começa a gravar “Velho
Chico”, próxima novela das 21h
da Rede Globo.
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Sua primeira formação é artes plásticas. Só depois veio artes dramáticas. O que o atraiu
para o palco? Quando estudava
na Faap, me ofereci para fazer
pesquisa de cenografia. Acabei
entrando em cena e encontrei no
meu coração um lugar até então desconhecido para mim. Me
apaixonei pelo palco.

Leopoldo
Pacheco, que
estará na
próxima novela
da Globo; no
destaque, o
ator no Sorriso
do Bem 2015

FOTO: ALEX FALCÃO

LEOPOLDO PACHECO, ator, cenógrafo e figurinista

Você é conhecido pelo
grande público como ator,
mas faz, também, direção, cenário, maquiagem e figurino
– esses dois últimos já lhe renderam três grandes prêmios.
De onde vem essa multiplicidade de talentos? Desde criança, tenho um trabalho estético
muito presente. Desenho desde
garoto, estudei na Academia
Paulista de Belas Artes aos 13
anos, depois fui trabalhar com
desenho animado aos 15 anos e
estudei artes plásticas. A Escola
de Arte Dramática da USP foi a
convergência de todo o meu trabalho estético.
Qual papel mais te marcou? Por quê? Paul Verlaine,
em “Pólvora e Poesia”, de Alcides
Nogueira. Foi uma virada na
minha carreira de ator, um personagem complexo e profundo.
Por que a estreia na TV foi
só aos 42 anos de idade? Tinha uma companhia de teatro,
trabalhamos juntos durante 15
anos. Fizemos grandes espetáculos e produzimos momentos
de importante pesquisa de linguagem. Não sentia outra necessidade. Acreditava que o teatro
me bastaria, mas a realidade
não é essa. E, com “Pólvora e
Poesia”, acabei chegando à TV.
Qual o papel social do
ator? O espelho ou o reflexo ou
o duplo de nós mesmos, da sociedade, do meio.
Quando e como você conheceu a Turma do Bem? O
que você acha do trabalho desenvolvido pela organização?

Conheci o Fabio [Bibancos,
presidente voluntário da TdB]
quando ainda éramos jovens
– ele, dentista, e eu, um jovem
ator. Nos acompanhamos desde então. Sou completamente
apaixonado pelo trabalho da
Turma do Bem, fundamental
e transformador da sociedade,
contagiante, como uma onda
que nos leva a surfar pelo social,
no melhor sentido. Devolve a
dignidade pela boca.
Você tinha a dimensão da
falta de acesso à saúde bucal
no Brasil e em outros países
da América Latina? Não, não
tinha.
Nesses anos em que você
tem acompanhado o trabalho
da TdB, algum caso lhe emocionou muito? As Apôlonias
do Bem, mulheres que sofreram
violência doméstica e recuperaram a sua dignidade voltando a
sorrir após o tratamento.

“É
contagiante,
como uma
onda que
nos leva
a surfar
pelo social,
no melhor
sentido”

Você esteve em São Bento
do Sapucaí por quatro dias no
último Sorriso do Bem. O que
achou do evento? Algum momento ou história te marcou?
Acompanhei algumas palestras,
participei de atividades, conheci
as apolônias e quero voltar no
próximo ano. Quero poder estar
mais presente e fazer parte desse
trabalho como voluntário.
Você é voluntário ou apoia
alguma outra organização ou
causa? Por quê? Há muitos
anos apoio uma instituição que
atende crianças com problemas
renais. A saúde é um problema
muito sério e delicado.
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Na casa do dentista

DENTISTA VENCE
RESISTÊNCIA E
SE UNE A CORAL
Com apresentação
em bares e até em
cemitério, a dra.
Ana Paula Mendes
percorre municípios
com o grupo Cigarras
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ELA É ESPECIALIZADA
em prótese e dentística, é dentista do bem desde 2009 e, ao
se mudar para Três Pontas, no
interior de Minas Gerais, descobriu outra vocação: o canto.
“Quando você vai para uma
cidade menor, parece que precisa preencher o tempo com

Participantes do
coral se preparam
para apresentação
de Natal
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outras coisas. Entrei no coral
e aí me descobri meso soprano. Que delícia!”, afirma a dra.
Ana Paula de Abreu Campos
Fortuozo Mendes, 45 anos, integrante do grupo Cigarras.
Desde 2006 só com vozes femininas, o coral conta hoje com
13 participantes. “No começo,
tive de ser convencida por minhas irmãs a fazer parte, achava
que não tinha voz. Comecei a
fazer aula de canto individual.
Não é só ir à apresentação. Cada
música, para ficar pronta, leva
três meses de ensaio.”
O repertório é muito focado
em MPB, mas também conta
com opções sacras e eruditas.
“O regente seleciona as canções

a partir das vozes que temos.”
No início, o grupo não tinha
onde se apresentar e, para mostrar o trabalho, as Cigarras faziam serenatas e shows em bares. Foram até a cemitério. “Às
vezes, ofereciam um lanche, e
a gente ia cantar”, lembra a dra.
Ana. Hoje mais conhecidas,
são contratadas para cantar em
serenatas, casamentos e festas,
além de fazer visitar periódicas,
essas gratuitas, a hospitais.
Há também uma ligação do
grupo com a TdB. “Na Megatriagem de 2012, fizemos uma
apresentação para as crianças.
O regente é Amigo da Turma
[doador que ajuda a manter um
jovem], e as Cigarras sempre
participam das campanhas.”
Além das vozes, os acessórios são a marca do grupo. Elas
se apresentam de rosa, com
óculos e perucas que chamem
a atenção. “Levamos um pouco
de alegria a quem nos ouve.”

Dra. Ana Paula
caracterizada
como uma das
cigarras
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Moda

Acessórios deixam de ser
meros coadjuvantes para
protagonizar a composição
do visual; veja tendências

As bolsas estilo
bowling são
hit no mundo
da moda e dão
personalidade
a qualquer
produção

Bolsas ganham
lenços coloridos
para deixar o
visual com a
cara do verão

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CHARME
NO LOOK

Mochilas
masculinas
em couro
transmitem
ao look um ar
refinado

Para serem
usadas depois
do expediente,
as pulseiras
reinam
absolutas nesta
estação

AGRADECIMENTOS: BURBERRY, LOJÃO DO BRÁS, MÃOS
DA TERRA E JULIANA ALI (JULIANAEAMODA.COM)
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Chaveiros
em forma
de pompom,
colocados na
alça da bolsa,
são sucesso
no exterior

VERÃO COM
PERSONALIDADE

Em um look
branco, o colar
com pedra
colorida deixa o
visual alegre e
despojado

O modelo
de bolsa com
franja veio
para ficar e
permanece no
catálogo das
principais lojas

Quem disse que dentista tem que ficar
limitado nos looks brancos? Nada disso. O
verão invadiu sua vida e trouxe com ele
uma infinidade de acessórios lindos. Parte fundamental do nosso guarda-roupa, é
com eles que transformamos nossas escolhas diárias.
Acessórios como bolsas e cintos podem
estar presentes no caminho para o trabalho – alguns continuam contigo durante
todo o dia, outros incrementam o happy
hour do final de expediente.
Para sua bolsa de verão ficar moderna,
acrescente lenços ou “furry bag charms”
(chaveiros em forma de pompom), que irão
modernizar o modelo da estação passada.
Para as roupas, um cinto cheio de charme transforma o branquinho básico, colocando cor e elegância no visual.
Com os brincos, é preciso ter cuidado:
os grandes não combinam com o ambiente
clínico. Mas colares, anéis e pulseiras são
fáceis de serem colocados e retirados e deixam qualquer roupa com personalidade.
Para os homens, relógios são o grande
diferencial. E por que não a bolsa masculina, que está super em alta pelo mundo
da moda e auxilia para carregar o tablet, a
carteira, as chaves e os documentos, sem
medo de se esquecer de nada?
Ser dentista é isso: ter personalidade
atrás do jaleco.
Dra. Michelle Manfroi já foi dentista do
bem, estudou moda na Itália e agora investiga estilos de vida na Austrália
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DOCES
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Nascido na América pré-colombiana, o chocolate conquistou
paladares e tomou conta do globo; confira receitas de dois
dos melhores cacaus do mundo, o colombiano e o brasileiro

A dra.
Ingrid
e os
ponquecitos
de chocolate

O chocolate colombiano é
mesmo tão saboroso? A dentista do bem Ingrid Hinestroza,
que mora em Bogotá, confirma
a fama do produto de seu país.
Amante da culinária, ensina à
“Seja+1” uma das receitas de sobremesa que mais gosta de fazer:
ponquecitos de chocolate.
“São simples de preparar e
fáceis de agradar”, diz. O segredo está na decoração dos
bolinhos: “Use a imaginação e
dê seu toque final. Lembre que
tudo chega primeiro aos olhos.
Se você vê algo lindo, vai querer
comer na hora”.
O cacau colombiano está
entre os melhores do mundo.
Segundo a Federacacao (Federação Nacional de Cacaueiros da
Colômbia), o país exportou 47
mil toneladas em 2014 e é o décimo maior produtor no ranking
global. “Nosso chocolate tem o
sabor muito apurado”, afirma a
dra. Indrid.
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PONQUECITOS DE CHOCOLATE
Ingredientes
- 500 g de farinha de trigo
- 50 g de chocolate em pó
- 425 g de açúcar
- uma pitada de sal
- 5 g de bicarbonato de sódio
- 400 ml de leite
- 300 ml de óleo
- 4 ovos
Modo de preparo
Bata todos os ingredientes, menos a
farinha, o chocolate e o bicarbonato, com
um fouet (batedor globo), até obter uma
massa homogêna. Acrescente, então,
os itens que faltavam, já peneirados,
e bata por mais três minutos. Coloque
em forminhas untadas de muffins de
capacidade número 4. Decore como
preferir, seja com caldas e coberturas ou
com confeitos. Rende 30 porções.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

PRAZERES
BOLO DE CHOCOLATE COM
MORANGOS
Ingredientes
Massa
- 4 ovos
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 6 colheres de sopa de farinha de rosca
- 1 colher de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de fermento biológico
- uma pitada de sal
- 8 colheres de sopa de água
Recheio
- 1 clara
- 400 g de nata
- 3 colheres de sopa de açúcar
- morangos à vontade
Modo de preparo
Bata os ovos e acrescente o açúcar, a farinha
de rosca, o chocolate em pó, o fermento
biológico, a pitada de sal e a água. Coloque
em uma assadeira e deixe no forno a 180º C
por 30 minutos. Para preparar o chantilly,
bata uma clara em neve. Aos poucos, junte
a nata e o açúcar. Para montar, corte a
massa em três pedaços retangulares iguais.
Distribua o recheio entre as camadas de
massa, acomodando pedaços de morango
com o chantilly. Decore com as frutas
inteiras. Rende 8 porções.

A dra.
Carla e o
bolo de
chocolate
com
morangos

A primeira vez que a dra.
Carla Fey, embaixadora e
coordenadora do programa
Dentista do Bem em Florianópolis (SC), provou o bolo de
chocolate com morangos feito
pela mãe de seu então namorado, ela se apaixonou.
E não foi pouco. “É um
bolo especial, que ela cozinha
maravilhosamente bem. Na
época em que eu namorava o
filho dela, ela fazia direto essa
receita! Eu amava o bolo e o
filho!”, destaca.
Como ela e o marido adoram cozinhar, eles se dividiram:
ela prepara os doces; ele, os salgados. “Hoje, minha sogra faz
menos esse bolo, então resolvi
aprender, assim como outras
receitas dela, para não se perderem com o tempo”, explica a
dra. Carla, que investiu na delícia de chocolate com morango
para o aniversário da filha. “É
superfácil de fazer.”
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Minha cidade tem

Brasil e Equador
reservam passeios
paradisíacos pela
Floresta Amazônica;
navegue pelos
roteiros indicados por
dentistas do bem

FOTO: OTÁVIO NOGUEIRA/FLICKR

NO MEIO

Macapá (AP)
IGARAPÉS DE BRAÇOS
de rio com areia branca e água
transparente no meio da floresta. Passar um dia em um local
como esse faz parte do programa de quem mora em Macapá,
capital do Amapá. O Estado, que
tem 95% da Floresta Amazônica
preservada, conta com municípios com belos paraísos ecológicos, como o rio Araguari, em
Ferreira Gomes, e a lagoa Azul,
em Serra do Navio, onde a temperatura no período de chuva
pode chegar a 15º C.
O Amapá abriga ainda a serra do Tumucumaque, onde vive
uma das últimas tribos indígenas em condições primitivas.
Lá, os índios estão relativamente
isolados e protegidos.
Os pratos típicos são muito
parecidos com os de toda a Região Norte do país. Tem peixe
de rio, como tucunaré e filhote, que ficam irresistivelmente
deliciosos quando regados no
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tucupi (sumo extraído da raiz
da mandioca brava). Há ainda
o jambu, uma erva revigorante que adormece os lábios de
quem o ingere.
Quem visitar a capital pode
conhecer o monumento Marco
Zero, um dos principais pontos
turísticos de Macapá. O local
também reserva um estádio de
futebol, em que a linha do campo
separa os hemisférios.
O Amapá faz fronteira com a
Guiana Francesa – quase fomos
tomados pela França. Na negociação, os franceses ficaram com
nossas terras bem ao Norte, divididas pelo rio Oiapoque. Lá, há a
ponte binacional não inaugurada
ainda e a Amazônia francesa,
com pontos turísticos incríveis,
além de uma base espacial.
Dra. Daiz da Silva Nunes,
coordenadora do programa Dentista do Bem em
Macapá

Igarapés são
ponto alto da
visita à capital
do Amapá

FOTO: RINALDO WURGLISCH/FLICKR

DA SELVA

Vista aérea
de Quito

Quito (Equador)
ALÉM DE CAPITAL DO
Equador, Quito é conhecida
como a capital de maior altitude
do mundo, com 2.800 metros.
Brasileiros não precisam de visto, mas vão sofrer para respirar,
sentindo os efeitos da altitude,
que podem causar enjoo, dor de
cabeça e cansaço.
A cidade fica num vale da
cordilheira dos Andes e cresceu
aos pés do vulcão Pichincha.
Nosso centro histórico é bem
preservado e também é possível visitar o parque La Mitad del
Mundo e passar pela Linha do
Equador, que separa os Hemisférios Sul e Norte.
Em 2013, nosso país foi
eleito o melhor destino verde
do mundo. Para visitar lugares
como a Floresta Amazônica e
as Ilhas Galápagos, Quito pode
ser sua base. A região de Tena,
por exemplo, a 300 quilômetros da capital, tem resorts de
luxo, muitas cachoeiras cris-

talinas e passeios guiados por
nativos. Quem for mais aventureiro pode até praticar rafting
pelo rio Tena.
Outro passeio é ir até Mindo,
muito procurado por quem gosta de observar pássaros ou praticar esportes radicais. Aproveite
também para ir ao Parque Nacional Yasuní, conhecido como
um dos locais com a maior biodiversidade do planeta.
Para conhecer o Parque Nacional de Galápagos, há várias
opções de passeios, incluindo
cruzeiros pelas ilhas. Tudo vai
depender de quanto tempo você
tem disponível para visitar o arquipélago formado por 14 ilhas
e considerado a segunda maior
reserva marinha do mundo (a
primeira fica na Austrália).
Dr. Fernando Carrillo
Mancero,
coordenador
do programa Dentista do
Bem em Quito
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Numerologia

O SEU ANO
EM

2016

Por Aparecida Liberato

A cada aniversário, sua energia muda.
Para saber como ela estará neste ano,
some dia de nascimento + mês + 2015
(ano do último aniversário). Exemplo:
15/05/2015 => 1+5+0+5+2+0+1+5
= 19 > 1+9 = 10 > 1+0=1. Neste caso,
você está no ano 1 e continuará nessa
energia em 2016. Saiba o que revela
seu ano numerológico.
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O universo traz
grande energia
e é importante
canalizá-la para
um novo projeto. Seja
otimista. O Universo pede
coragem e iniciativa.
Você decide o seu futuro!
Liste objetivos e persevere
na realização deles.
O foco serão os
relacionamentos:
amor, negócios,
família. Você
sempre estará resolvendo
situações conflitantes.
Também é possível se unir
a alguém com quem tenha
afinidades. Saiba escutar
e colaborar mais.
O ano 3 traz
otimismo e
oportunidades.
Seu entusiasmo faz
com que esteja no lugar
certo, na hora certa. Daí
oportunidades aparecem.
Há possibilidade de
expandir atividades
profissionais. Procure
cuidar do visual.

O mais importante
é organizar sua
vida, sua casa,
seu trabalho. Por
isso é exigido empenho
constante e atenção a
detalhes a que você antes
não dava importância.
Faça um planejamento.
Situações antes
estabelecidas
mudam de
configuração e
você tem que se adaptar
para encarar desafios.
Inquietação e insatisfação
fazem parte deste
período intenso e instável.
O inesperado pode
acontecer com você.
Um período mais
equilibrado em
que você busca
a estabilidade
no amor, na família,
no trabalho. Você tem
a facilidade de reunir
pessoas, formar equipes,
promover paz. Suas
responsabilidades
aumentam.

Os problemas
são solucionados
porque você
sabe manejar
obstáculos. Nos negócios,
que estarão em fase
promissora, você está
ambicioso e quer melhorar
condições financeiras. Seja
estrategista e objetivo
para conquistar sua meta.
Você está
fechando um ciclo
de experiências
e vivências.
Terá a chance de
amadurecer durante
este processo. E então
saberá fazer escolhas
importantes num ano de
balanço interminável. Abra
sua mente.

Saiba mais sobre numerologia em www.aparecidaliberato.com.br
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Fase de se dedicar
a si mesmo,
reavaliar escolhas e
atitudes. Permitase um tempo em que
o mais importante é
você. Será um ano de
crescimento pessoal, em
que descobrirá talentos.
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