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Editorial
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Juntos somos
mais fortes
O que faz a Turma do Bem ser o que é, em tamanho
e importância, em alcance e impacto social, pode ser
resumido em uma única palavra: mobilização.
Antes de qualquer coisa, nós somos uma turma.
Um grupo de pessoas movidas por um ideal comum,
o de garantir que aqueles que mais precisam tenham o
direito à dignidade que um sorriso é capaz de oferecer.
Desde o começo foi assim. Primeiro, veio um grupo de amigos meus – a minha turma. Depois, os amigos dos amigos, os amigos dos amigos dos amigos...
Até que a NOSSA TURMA virasse uma multidão. Somos 16.000 dentistas. Isso tem um poder indescritível.
Se colocarmos nessa conta os milhares de não dentistas que se sensibilizam por nossa causa – as empresas que nos ajudam a seguir em frente (nossos mantenedores Oral-B, Amil Dental, Heraeus Kulzer e Surya
Dental) e nossos apoiadores (Odontoclinic, Morelli,
S.I.N., Instituto Bacuri, Saúde Portal Gestor e R-Crio)
–, esse poder cresce ainda mais.
Prova disso foi a maior triagem do mundo. No dia
28 de abril, centenas de dentistas do bem, acompanhados de 1.500 voluntários, foram às ruas para encontrar
jovens para serem beneficiados – e, mais que isso, denunciar o descaso público com a saúde bucal.
O resultado não poderia ser melhor: mais de 65.000
adolescentes triados em 324 cidades. Desses, cerca de
10.000 terão a oportunidade de ter a vida transformada por um tratamento odontológico.
Nossa mobilização não pode parar. Milhões de jovens ainda esperam uma chance de ir ao dentista. Para
ajudá-los, temos de superar desafios enormes.
Nas próximas páginas, vocês vão ver o que conseguimos realizar e o que nos espera. Verão também
como atitudes simples (como a escolha de consumo)
pode ser fundamental para o crescimento da TdB.
Tudo para tornar a nossa turma cada vez mais forte.
E mostrar que, mobilizados, podemos mudar o que
quisermos: inclusive, o mercado odontológico!
Dr. Fabio Bibancos
Presidente voluntário da TdB
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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 é excelente. Gosto do perfil dos voluntários e acho que poderia ter perfis dos jovens atendidos e dos dentistas que os atendem, mostrar a
relação entre eles, em que o dentista consegue influenciar o jovem além do tratamento.”
Dra. Selma Rocha dos Santos (Curitiba, PR)
“Adoro a ‘Seja+1’. Ela fala de profissionais voluntários dedicados a fazer o bem. É uma revista que
soma, e a gente lê, quer ler de novo e não cansa de
ver. E não jogamos fora, não, todas ficam muito
bem guardadas. Espero que continue assim!”
Dr. Ernane Virgilio Fernandes (Franca, SP)
“Esta revista valoriza a odontologia, traz relatos de
profissionais que não se acomodaram em seus consultórios. É muito bom fazer parte de uma organização que está mobilizando toda a América Latina
e dizendo: ‘Nós temos profissionais interessados em
mudar a realidade da saúde bucal no mundo’.”
Dr. José Edson Oliveira Tenca (Avaré, SP)
“A revista é muito versátil, além de focar os temas
da TdB. Mostra um aspecto diferente dos projetos,
envolvendo os voluntários com suas preferências.
Que alegria que é fazer parte da TdB!”
Dra. Monica García (Bogotá, Colômbia)
Erramos: Diferentemente do publicado na nota
Entre Amigos (pág. 9) da última edição, o e-mail
correto para verificar a disponibilidade de realizar
o Café Kulzer é comunicacao@tdb.org.br.
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Urgência em ajudar

Como era o trabalho
voluntário no Rio?
Eu me envolvi com uma
instituição que faz um trabalho
na área médica e odontológica.
Ficava bastante na prevenção,
mas pegava muitos casos
graves. Havia famílias com
uma escova para todo mundo.
O pior era a dor. Tinha até
posto de saúde, mas ele não
dava conta, não tinha material.
Como decidiu ser voluntária
em São Paulo?
Voltei para São Paulo há
dois meses. Fiquei chateada
de ter deixado o trabalho.
Como já conhecia o programa
Dentista do Bem, fui atrás.
Eu liguei para a ONG. Moro
perto. Pensei: “Vou lá”. Toquei
a campanhia e estava o
Jhonatas [Mendonça, diretor
de comunicação]. Eu disse:
“Quero falar com alguém
da recepção”. Ele preencheu
meu cadastro. Como eu ainda
8
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Em abril, fazia dois meses
que a dra. Verônica Neves
Puga, 29 anos, havia voltado
do Rio de Janeiro para São
Paulo. Na capital fluminense,
atendia crianças pequenas
voluntariamente – os casos de
jovens iam para dentistas do
bem. Na capital paulista, quis
se envolver em um projeto
social. Bateu na porta da
Turma do Bem e, dois dias
depois, estava a postos para
o seu primeiro trabalho: a
Megatriagem no Masp (Museu
de Arte de São Paulo). "Estou
adorandoooo", disse, animada,
durante o evento.
não tenho consultório, falei:
A dra.
Verônica
“Queria fazer um trabalho,
Puga
mas não que eu atendesse em
consultório”. Alguma coisa hoje
na administração, fazer qualquer
coisa. Não conhecia a estrutura.
Claro que, quando eu tiver
consultório, vou atender [jovens
pelo Dentista do Bem].Ele falou:
“Talvez você possa começar
como coordenadora”.
Sua primeira experiência é hoje
[na Megatriagem]?
É.
O que está achando?
Estou adorandoooo. É diferente
do que eu fazia no Rio. Aqui
são crianças maiores e algumas
não têm a situação bucal tão
comprometida, embora haja
casos muito graves. Lá, era
uma população restrita que
eu atendia, com necessidades
específicas. Mas todo o
procedimento de fazer ficha, para
mim, é normal.

DESFILE
FOTOS: TDB

TDB

Elas não estavam na passarela,
mas arrancaram muitos aplausos.
As apolônias do bem – mulheres
vítimas de violência que receberam
tratamento odontológico integral
e gratuito da Turma do Bem –
estiveram na edição mais recente
do São Paulo Fashion Week,
maior evento de moda do país,
realizado de 25 a 29 de abril na
capital paulista. O projeto da TdB
ganhou uma exposição de 46

imagens, com curadoria de Paulo
Borges, diretor criativo do SPFW.
Os visitantes do evento puderam
conhecer mais sobre o programa,
que é reconhecido pela ONU
Mulheres (entidade das Nações
Unidas para a Igualdade de Gênero
e o Empoderamento das Mulheres),
além de fazer doações. Desde 2012,
o Apolônias do Bem ofereceu
atendimento a 650 mulheres em
diversas regiões do Brasil.

MEDALHA DE

Tem dentista do bem nos Jogos Olímpicos
deste ano no Rio de Janeiro. Parece estranho?
Não para o comitê organizador do evento,
que considerou que o trabalho da Turma
do Bem representa o espírito olímpico.
Os dentistas Carlos Eduardo Fernandes
(Angra dos Reis – RJ), Daiz Nunes (Macapá
– AP), Eric Franco (Brasília – DF), Thais
Bueno (Anápolis – GO), Rosemary Marqueti
(Cachoeiro de Itapemirim – ES) e Tiago Araújo
(Criciúma – SC) carregaram a tocha, que passou
por 329 cidades de 26 Estados e do Distrito Federal.

FOTO: PETR KRATOCHVIL/FREEIMAGES.COM

OURO
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MAIS

VOLUNTÁRIOS

BELEZA

EM ALTA
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As apolônias do bem estiveram no
Hair Brasil Profissional, realizado de 16
a 19 de abril, no Expo Center Norte, em
São Paulo (SP). O objetivo: apresentar o
programa e receber doações para que mais
mulheres vítimas de violência possam ser
beneficiadas com tratamento odontológico
gratuito e integral. O espaço foi cedido pelo
gerente-geral do evento, Antonio Carvalho
Junior, e a Turma do Bem ganhou um
estande cinematográfico feito por Juliana
Ferraz e Marcelo Checon, da Ready Pró.
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Por falta de um, foram três
estandes. Na 34ª edição do
Ciosp (Congresso Internacional
de Odontologia de São Paulo),
de 27 a 30 de janeiro deste
ano, a Turma do Bem teve
espaço reservado na estrutura
da Oral-B, onde foi montada
a central de vendas; da Surya
Dental, que abrigou uma
lojinha com produtos da TdB; e
da Heraeus Kulzer, no qual foi
possível se cadastrar para ser
dentistas do bem. Saldo total:
novos voluntários no Brasil e
em mais 5 países.

CLIMA DE

FESTA

Missão dada na TdB é
missão cumprida. No
fim do ano passado,
a tarefa da guerrilha
de Natal, que ajuda a
arrecadar verba para
a organização, era
vender um quebracabeça com fotos
de beneficiários. Os
voluntários foram
atrás. A equipe da
Casa Santa Luzia,
tradicional mercado
em São Paulo, também
abraçou a causa e
abrigou um estande de
30 de novembro a 24
de dezembro. A união
e o esforço renderam a
venda de 141 cartelas.

Assine a revista
Além de se inspirar com incríveis histórias
de vida, você ainda ajuda a Turma do Bem!

TODOS é uma revista social.
E não é só porque seu conteúdo
é voltado para tornar a vida
dos leitores mais feliz. Além de
inspiradora, ela também doa o lucro
da sua venda para projetos sociais.
A Turma do Bem é uma das ONGs
beneficiadas e, portanto, assinando
a revista, você ajuda a maior rede
de dentistas voluntários do mundo
a atender ainda mais gente!

ASSINE, LEIA E DOE
NUNCA FOI TÃO FÁCIL FAZER O BEM!

Apenas
R$
,30

33

por ano
(6 edições)

Como assinar?
BASTA ENTRAR EM WWW.BANCADOBEM.COM.BR/ASSINETODOS
E ACEITAR A NOSSA OFERTA CLICANDO EM “ASSINAR”
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Gargalhadas

Dra. Ana Carolina Lustosa
(Porto Velho, RO)

Dra. Tábata Pólvora (Colatina, ES)

NOVOS SORRISOS
A partir da esq.,
dra. Maira Cardoso
(Barueri, SP), e
dra. Shirlene Silva
(Guarulhos, SP)

Dra.
Carmen
Palmeira
(Maceió, AL)
12
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Dra. Lina
Nascimento
(Lavras, MG)

Dr. Renato Mariani
(Campo Grande, MS)

Coordenadores recém-empossados mostram
que alegria não falta para ampliar o atendimento
da Turma do Bem em diversas cidades do país
Dra. Juliana Bullamah
(Limeira, SP)

Dra. Leila Yonamine
(Praia Grande, SP)

Dr. Luciano Silva
(Palmas, TO)

Dra. Lays
Felini (Foz do
Iguaçu, PR)
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Megatriagem

RETRATO DA

SAÚDE
BUCAL
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Dentistas do bem avaliam 65 mil crianças e
jovens e evidenciam falta de políticas públicas
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AS BOCAS QUE ILUSTRAM
estas duas páginas são a imagem
da saúde bucal no Brasil e em outros nove países. Todas foram feitas no Dia Mundial do Sorriso, 28
de abril, durante a Megatriagem,
uma parceria entre a Turma do
Bem e a Oral-B para selecionar os
jovens que receberão atendimento gratuito até os 18 anos.
A estimativa da organização
é que os 395 coordenadores que
participaram da ação, com o
auxílio de mais de 1.500 voluntários, tenham avaliado 65 mil
crianças e adolescentes na Argentina, na Bolívia, no Brasil, no
Chile, na Colômbia, no México,
no Paraguai, no Peru, em Portugal e na República Dominicana.
Na quarta – e maior – edição
do evento até hoje, foram realizadas 324 triagens em 310 cidades.
A meta, de ampliar o número de
seleções abertas a toda a população e não apenas focadas em jovens de um determinado abrigo
ou escola, foi batida. Passou de 36
no ano passado para 47 em 2016.
“Esse é o maior reflexo da falta de políticas públicas em saúde
bucal”, diz o presidente voluntário da TdB, dr. Fabio Bibancos.
Jovem é atendido por
dentista do bem no Circo
Voador, no Rio de Janeiro

Para chegar aos beneficiários, a TdB inovou e ocupou
espaços simbólicos, como o
Circo Voador, no centro do
Rio. Na capital paulista, pela
primeira vez, a triagem foi
realizada no Masp (Museu de
Arte de São Paulo), localizado
no coração da cidade.
Em Salvador, os dentistas
do bem ficaram a postos no
Pelourinho, tradicional bairro
do centro. E os gaúchos tomaram a Catedral Metropolitana
de Porto Alegre.
“Graças ao trabalho dos
dentistas do bem, esses jovens
não sofrerão mais com dor,
vergonha, exclusão. Mas e os
outros milhões que não passaram por nossas triagens?”,
questiona o dr. Fabio.
Para uma parcela dos dentistas, os casos neste ano pareciam piores que os de 2015.
“Chegamos mais a quem precisa, e isso é positivo. Mas eles
aparecem com problemas sérios”, diz a coordenadora no
Rio, dra. Aleida Arruda.
“É cárie e dor, muito dente
da frente quebrado”, sintetiza
a dra. Ana Livrari, coordenadora regional de São Paulo. A
dra. Thais Cardoso, coordenadora em Embu das Artes (SP),
completa: “Me espanta o alto
número de ortodontias”.
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GIRO
PELO
MUNDO

Confira algumas imagens da
maior triagem odontológica
realizada até hoje pela TdB

PORTUGAL As dras. Patricia
Amorim e Filipa Teixeira Gomes
durante a triagem em Lisboa

FOTOS: TDB
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UBERLÂNDIA Cidade mineira
teve 900 jovens triados na
Escola Municipal Professor
Eurico Silva

COLÔMBIA Em Medellín, o dr.
German Bedoya fez contagem
regressiva nas redes sociais
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SÃO PAULO Nem a temperatura de 12º
C tirou a animação dos dentistas que
participaram do evento no Masp, na
capital paulista

OURINHOS No interior paulista, Megatriagem teve
exibição de filme sobre saúde oral, palestra sobre
escovação e distribuição gratuita de kit de higiene bucal

EVENTO GANHA
DESTAQUE EM TV,
JORNAL E RÁDIO
Passava das 11h quando
Fátima Bernardes
chamou o jornalista Lair
Rennó ao vivo para falar
da Megatriagem. Pouco
antes a apresentadora
Ana Maria Braga, deu
destaque ao evento no
“Mais Você”.
Mas não foi apenas na
Globo que as triagens
foram exibidas. SBT,
Band, Record, Cultura e
Gazeta também trouxeram
informações sobre a ação
da Turma do Bem e da
Oral-B.
No total, foram 111
reportagens em TV, 50
em rádio, 66 em jornais e
revistas e 138 na internet.
Tudo isso só no Brasil.
A Megatriagem ganhou
ainda espaço em outros
veículos na América
Latina.

ARGENTINA Dentistas do bem
de Formosa realizaram triagem
em duas escolas da cidade

Camila e
Manoel, exbeneficiários,
dão entrevista
a Lair Rennó,
do “Encontro
com Fátima
Bernardes”

FOTO: DANIEL PINHEIRO/AGNEWS/TDB

MÉXICO A cidade de Lázaro
Cárdenas, na costa oeste do
país, teve triagem em abrigo

RIO DE JANEIRO Circo Voador,
renomado espaço de shows,
recebeu centenas de jovens
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TUDO POR UMA
ÓTIMA CAUSA
Dentistas
do bem
enfrentam
maratona
para garantir
tratamento
a jovens
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FORAM QUASE 300
crianças avaliadas em uma triagem fechada conduzida pelo
dr. Alfredo Lucas Neto, coordenador na cidade paraibana
de Campina Grande. Estava
sozinho na avaliação clínica e
contou com voluntários para o
preenchimento das fichas.
“Vi muitos casos sérios, de
cárie, canal, cirurgia, dentes da
frente quebrados. Foi bom por-

que atingimos o foco do problema, mas é triste ver isso”, conta.
Finalizou a seleção, mas o
dia ainda não tinha terminado:
foi para o plantão no hospital
em que atua. “Era de 24 horas,
mas consegui um colega que
me substituísse nas primeiras 12
horas, para eu fazer a triagem.”
Longe dali, em Paulínia (SP),
a dra. Larissa Tanikawa se preparava para terminar a segunda

EVENTO
TEM ELENCO
DE PONTA

FOTO: DANIEL PINHEIRO/AGNEWS/TDB

Dentistas fazem
atendimento em
São Paulo

Da esq. para a dir., os
atores Caio Paduã,
Ingra Liberato, Lu
Grimaldi, Valéria
Alencar e João Vitti

triagem fechada. “Chegou uma
mãe desempregada com a filha
de 15 anos, que não fazia parte
da instituição”, lembra.
As duas descobriram o endereço da escola ao verem uma
reportagem na televisão. “O diretor autorizou a entrada delas e
fiz a triagem da jovem.”
Quem pensa que o trabalho
se resume à triagem se engana.
Participar significa contatar jornalistas, organizar o espaço de
seleção, providenciar os lanches
para os voluntários e reunir
todos os relatórios e enviá-los
para a Turma do Bem.
“Saber que estou ajudando
me deixa feliz”, resume ela.

A seleção de
voluntários que
participaram da
Megatriagem no
Rio de Janeiro era
composta também de
estrelas. Em campo,
os atores Rafael Vitti,
Valéria Alencar, João
Vitti, Ingra Liberato
e Caio Paduã, além da
madrinha da Turma
do Bem, Lu Grimaldi.
Distribuíram
sorrisos,
conversaram com fãs
e trabalharam! Pois é,
ajudaram a preencher
as fichas utilizadas
por dentistas,
que trazem dados
pessoais dos jovens.
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CORPOS
QUE
FALAM
Com dor e vergonha
por causa dos dentes,
crianças e jovens
chegam às triagens
retraídos e com o
olhar fixo no chão

O CORPO DOS JOVENS
que chegam à Megatriagem
fala mais do que eles próprios.
Estão curvados, com boca fechada, os olhos para o chão e
os braços em frente ao tronco.
A postura é reflexo dos meses
ou, por vezes, anos de dor,
bullying e sofrimento.
A estudante Mariana Shade, 13 anos, é uma das garotas
que segura o choro enquanto
pode. Com um dente da frente quebrado e algumas cáries
profundas, ela diz sentir muita dor. A maior delas, no entanto, é vivida na escola.
“Falam que eu não tenho
dinheiro para arrumar os
dentes, que são quebrados.
Machuca, mas não consigo
revidar”, ressalta ela, com lágrimas nos olhos.
A mãe, a ambulante Eliade
Hernandez, 44 anos, tentou
atendimento no posto de saúde. Lá, segundo ela, fizeram
20
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uma limpeza nos dentes da
jovem e deram uma escova.
Foi com a garota a um dentista particular, mas tiveram
de parar o tratamento ainda
no começo porque ela não tinha como pagar.
“Eu falo: ‘Filha, você vai ter
que usar dentadura’. Isso mexe
comigo porque os dentes são
o cartão de visitas”, conta.
O estudante Isaac Cordeiro, 12 anos, sabe disso. Alvo
de brincadeira dos colegas
por causa dos dentes tortos,
ele diz sentir muita vergonha.
“Meus amigos me chamam de
coisa que não gosto, aí nem
tiro foto nem faço selfie para
o Facebook”, conta, acrescentando que sente dor durante a
escovação e quando mastiga
alimentos duros.

Giovana Moreira
ao lado da
tia, Luana, na
Megatriagem em
São Paulo

A cabeleireira desempregada Luana Moreira, 28 anos,
percebe o quanto um sorriso bonito faz falta para a sobrinha Giovana Moreira, 10
anos. Enquanto a jovem se
encolhe, a tia conta que a garota é “meio depressiva, meio
triste”, em parte pelos dentes
quebrados, em parte pela dor
que sente na boca.
Na escola, quem a defende
de bullying é Rafael, 11 anos,
filho de Luana. Os dois estudam na mesma classe. “As meninas começaram a me xingar.
Disseram que meu dente era
torto e feio. Eu ficava triste.”
O primo tomou as dores de
Giovana e foi dar queixa para
a professora. “Estamos juntos
o tempo todo”, destaca, esboçando um leve sorriso.
A tia tentou levá-la a um
dentista barateiro do bairro,
ao qual ela própria já havia
ido. Mas, antes que a menina
passasse em consulta, descobriram que ele era metalúrgico e que “havia quebrado
o maxilar de uma pessoa enquanto arrancava um dente”.
Não ter tratamento traz
dois transtornos para a vida
de Esther Baptista da Silva,
16 anos. O primeiro é que ela
se sente “culpada por ser um
problema” para os pais, devido à má condição de três dos
quatro dentes da frente.
O segundo é que a jovem
dificilmente sorri, não importa a situação. “Não tenho namorado, graças a Deus. Olha a
minha situação, né?”, desabafa
ela.

‘SOFRO JUNTO’,
AFIRMA PAI NA
MEGATRIAGEM
“Os dentistas são ótimos!
Você não conhece?” Na
fila da Megatriagem em
São Paulo, o cobrador de
ônibus Altair Lima, 49
anos, era só elogios à TdB.
O filho mais velho, Lucas,
14 anos, foi atendido em
2013. Desta vez, ele foi
com o caçula, Thiago, 12
anos.
“Sinto muita dor e, na
escola, não falo por
vergonha”, conta Thiago.
“Como pai, sofro junto”,
completa Altair.
Ele e a esposa estão
desempregados. “Me
seguro para pagar
aluguel, água e luz. Não
posso pagar dentista.
Mas eles são bons filhos e
entendem a situação.”

Ellab impero mod
magnis eius imus.
Ulliqui
rernate
mpellacculla ius, offic
tes ilias ea nullam aut
vel molese officime nem
volupiene pore earumquis milliaese sapedi
corporae. Rum quamus
rectemqui aut omnis archil illes ad quaepe ped
mil ipis audist, coribus
autem debit, endit alique
doluptas nestiis aut eost,

Thiago e
Altair Lima, na
Megatriagem
em São Paulo
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América Latina

VOLTA AO MÉXICO
EM 11 DIAS

FOTOS: TDB

Passagem da TdB
teve Megatriagem,
participação no
maior evento de
odontologia e palestra
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A AGENDA DA EQUIPE
da Turma do Bem no México
estava lotada. O dia 28 de abril
era exclusivo para a Megatriagem. De 4 a 8 de maio, foi a vez
da Amic Dental (maior evento
do mercado de odontologia do
país). Com uma “pausa” no dia
5 para uma palestra. A passagem do time durou 11 dias e
foi recheada de conquistas.

Palestra no
Museu da
Memória e
Tolerância

A segunda edição da triagem na capital mexicana superou a do ano passado em
número de dentistas e em
jovens que passaram pela seleção. E alcançou a marca de
60% de selecionados, destaca
a coordenadora do programa
Dentista do Bem na América
Latina, Marina Eid.
“O interesse foi maior. Hoje
os dentistas veem que a transformação que os voluntários
promovem é palpável. Comprovamos que o programa
funciona lá. E funciona bem.”
Para mostrar isso, quatro
pessoas da equipe da TdB,
acompanhadas de dentistas
voluntários no México, se revezaram na Amic Dental. Recepcionavam os profissionais
em um espaço no estande da
Oral-B, mantenedora e parceira da TdB na Megatriagem.
“Foi ótimo porque as atendentes levavam os visitantes
ao nosso ‘corner’ antes de
apresentarem os produtos”,
destaca. Segundo ela, em um
dia de evento, foram cadastrados mais dentistas do que em
cinco dias no ano passado.
No dia 5, para uma plateia
lotada no Museu da Memória e Tolerância, o presidente
voluntário da TdB, Fabio Bibancos, contou sobre os resultados do Dentista do Bem no
México. Falou sobre a relevância da organização na América Latina. E destacou a importância do Apolônias do Bem.
“Os dentistas mexicanos
são super-receptivos. Quando
explicamos o programa e eles

têm a noção de que vão receber as crianças em seus consultórios, muitos se dispõem a
ajudar”, considera ela.
Ter um documentário filmado no país com o caso
da mexicana Fabiola Flores
Luna, que recebeu tratamento
de dentistas do bem, também
ajudou, avalia ela. “Eles têm
a ideia do que vão fazer. Percebem que uma ajudinha de
nada muda uma vida.”
“Antes, era mais difícil
convencer um dentista latino
a ser voluntário, mostrando
resultados apenas do Brasil.
Hoje, mostramos o que acontece no país dele de forma
concreta”, sinaliza o dr. Fabio.
O resultado da viagem: 219
dentistas cadastrados para serem voluntários e 529 vagas
abertas para jovens.

Dentistas
mexicanos no
auditório
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Encontros transformadores

DUAS
GERAÇÕES,
UM MESMO
IDEAL
Reunimos em São
Bento do Sapucaí
coordenadores novos
e veteranos da Turma
do Bem para um
bate-papo sobre os
desafios de ser um
voluntário engajado

NA MESA DE UM CAFÉ
em São Bento do Sapucaí (SP),
no penúltimo dia do Sorriso
do Bem do ano passado, os veteranos dr. Carlos Sérgio Araújo, 67 anos, de Duque de Caxias (RJ), e dra. Telma Konishi
Taira, 59 anos, de Araraquara
(SP), dividiram suas experiências com as novatas da Turma
do Bem dras. Marina Regina
Ojeda Martin, 23 anos, de Itanhaém (SP), e Rafaela Moraes
Abrantes, 24 anos, de Caruaru
(PE). Em comum, o ideal de
transformar a debilitada saúde
bucal de muitos brasileiros.
Confira, a seguir, os principais
trechos dessa conversa.
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ESCOLHA DA
ODONTOLOGIA
Dr. Carlos – Aos 8 anos de
idade, ganhei de presente da
minha mãe um brinquedo
que vinha com dentes furados
para colocar massinha e
esculpir. Quando ía ao
dentista, pedia os vidrinhos
usados de anestésico, e ele me
dava também amálgama. Aí
comecei: quero ser dentista,
quero ser dentista.
Dra. Telma – Quando eu era
meninota, tinha uma vizinha
que fazia odontologia. Ela saía
de branco para a faculdade
com uma maletinha na mão.
Aquilo me encantava, e eu
disse para a minha mãe: quero
ser dentista.
Dra. Rafaela – Sempre prestei muita atenção no sorriso
das pessoas. Quando chegou
a hora de prestar vestibular,
ainda estava meio perdida,
sem saber o que escolher. Mas
gostava bastante da área de
saúde. E amava ir ao dentista,
que sempre dizia: você vai ser
dentista! Na faculdade, eu me
apaixonei pela profissão.

O dr. Carlos
Sérgio Araújo
e a dra.
Rafaela Moraes
Abrantes

Dra. Marina – Minha irmã
foi a primeira pessoa da família a seguir a profissão. Quando pequena, eu ía para a clínica odontológica com ela, mas
achei que não era para mim.
Fiz fisioterapia, mas não gostei. Comecei a ajudar minha
irmã. E aí fui me apaixonando
pela odontologia.
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O INGRESSO NA
TURMA DO BEM
Dra. Marina – Uma amiga, coordenadora de Itanhaém (SP), me falou da
TdB quando eu estava no fim do curso.
Quando meu CRO chegou, entrei [setembro de 2015]. Aí ela engravidou e
falou do Sorriso do Bem. Vim buscar experiência e ajudar a reerguer
o projeto na cidade.
Dra. Rafaela – Quando eu estava
terminando a faculdade, o professor Daniel Saturnino, coordenador de Caruaru, me convidou
para trabalhar numa triagem.
Aí entrei para a TdB [agosto de
2015] porque já tinha uma ação
planejada com os sem-teto.
Dra. Telma – Estava exausta no
Ciosp [janeiro de 2009], procurando a saída, quando fui abordada por um voluntário para
assistir a um documentário.
Perguntei: tem ar-condicionado,
cadeira? Ele disse que sim, e acrescentou: pipoca também. Fui, saí chorando. Me inscrevi na hora.
Dr. Carlos – Também foi no Ciosp [janeiro de 2008]. Ganhei uma placa de
Dentista do Bem, mas fiquei três anos
sem receber um paciente. Liguei para a
TdB perguntando por que, e fui informado que não tinha coordenador em
Duque de Caxias. Assumi o posto.

OS APRENDIZADOS
Dr. Carlos – Eu só faço triagens em favelas, e naquelas em que é preciso autorização dos traficantes para entrar. Nas
escolas é mais fácil, mas não é como nas
26

As dras. Marina
Martin (à esq.)
e Telma Taira
FOTOS: TDB

comunidades, onde 51 das 50
pessoas realmente precisam
de tratamento. Fiz em igrejas e
ONGs, mas uma vez descobri
que a gestora cobrava R$ 10
dos jovens!
Dra. Telma – Isso mesmo,
sempre desconfiar se tem
um
“interessezinho”
por trás. Recomendo fazer triagens
com ajuda de excoordenadores,
que já têm experiência
e
podem ajudar. E buscar
parcerias para
todas as etapas.
Engajar sempre
mais pessoas. E
exercer o papel
social da odontologia, batalhando
por políticas públicas de prevenção.
Dra. Marina – É importante vencer a
timidez para meter a cara, porque angustia
pensar se vou
conseguir alcançar o objetivo que eu tracei para mim.
Dra. Rafaela – Eu percebo
muito, nas triagens, que a carência [dos beneficiários] intimida, traz insegurança, não só
pela condição bucal, mas também pela social. Eu busco deixar claro que sempre podemos
aprender algo com alguém.

A SITUAÇÃO DA
SAÚDE BUCAL
Dr. Carlos – A saúde bucal em
Duque de Caxias está acabada. Já teve 60 equipes de PSF
[Programa Saúde da Família]
e 5 CEOs [Centros de Especialidades Odontológicas]. Hoje
está reduzido a 10. A odontologia é sempre preterida pela
medicina. A boca vai ficando
sempre para o canto. Os políticos precisam fazer o básico:
a prevenção.
Dra. Telma – Em Araraquara,
tiraram todos os profissionais
das escolas públicas, que faziam a prevenção das crianças. Agora só há atendimento
no posto de saúde, com horário até as 17h, o que inviabiliza para muitos pais que trabalham. Daqui a cinco anos, a
boca dessas crianças estará em
situação de miséria.
Dra. Rafaela – Caruaru atende toda a demanda dos municípios vizinhos. São poucas
vagas, tinha até fila de madrugada, as pessoas levavam
colchão. Endodontia é o mais
grave. Quando a pessoa consegue a vaga, já perdeu o dente. E, pior, Pernambuco não
tem fluoretação!
Dra. Marina – Em Itanhaém
nem CEO tem. No posto de
saúde em frente à minha casa,
por exemplo, eu só vejo o dentista entrar e sair de lá. Não
atende ninguém.
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NOVIDADE A
CAMINHO
Já é tradição: a TdB surpreende a cada edição do
Sorriso do Bem; nesta, começa pela escolha da
cidade, Poços de Caldas, no sul de MG

INOVAÇÃO É A PALAVRA
de ordem do Sorriso do Bem
– evento anual que reúne os
melhores dentistas do bem e
coordenadores. Neste ano, será
realizado de 31 de outubro a 4
de novembro e a novidade começa na escolha do local. Sai
São Bento do Sapucaí, no inte28

rior paulista, e entra Poços de
Caldas, no sul de Minas.
Por que a mudança? Primeiro porque surpreender os
dentistas é uma tarefa levada a
sério pela Turma do Bem. Depois porque a cidade é a síntese
de algo que faz parte do coração da organização: cuidar.

Fachada do Palace
Casino, inaugurado
nos anos 1930

te; atividades radicais, como
voo livre e trekking, na Serra
de São Domingos; e as tradicionais termas e cachoeiras.
Além de passeios, há os
mineiríssimos doce de leite
e queijos. Mas Poços reserva
mais uma surpresa. Fábricas de
cristais de Murano são abertas
à visitação, permitindo acompanhar o delicado processo de
produção de peças.
E isso é só o começo do que
está previsto para os cinco dias
de evento da TdB. Quem já foi
ao Sorriso do Bem sabe que
vem muito mais por aí...

Salões abrigavam
cassinos ou
ambientes como
salas de leitura

FOTO: GIL LEONARDI/IMPRENSA MG/FOTOS PÚBLICAS – 19/2/2014

Poços é uma estância hidromineral com águas que têm
propriedades alcalinas, sulfurosas, radioativas e termais. Já
foi o destino de pessoas que
buscavam solução para diversas doenças no século 19.
E a cidade levou ao pé da letra a expressão corpo são em
mente sã: quem se hospedava
para tratamento tinha uma
variedade de atividades à tarde e à noite, como cassinos e
salas de leitura. A cura estava
diretamente ligada à diversão,
o que também tem tudo a ver
com a TdB.
Hoje, parte dos edifícios
que remetem à época áurea
da cidade é tombada – o Palace Casino, com seus salões
refinados; o Palace Hotel, que
abrigou chefes de Estado; e as
Thermas Antônio Carlos, com
suas salas de banho e inalações.
Nos anos 1940, com a difusão da penicilina e a proibição
de jogos de azar no país, Poços
perdeu parte de sua vocação
turística, dando espaço à atividade mineradora. Mas apenas
parte dela – a cidade mantém
uma vida noturna efervescen-

VEM TAMBÉM!
Parece cedo, mas é bom
se preparar desde já. Para
participar do Sorriso do Bem, é
preciso preencher um relatório
com informações sobre as
conquistas do período.
Coordenadores têm de contar
o que fizeram em triagens,
políticas públicas, ações

com a imprensa e ampliação
da rede, entre outros
quesitos. Dentistas do bem
devem relatar pontos como
tratamentos e indicação de
doadores.
Conheça as perguntas feitas
para a rede no ano passado em
bit.ly/1SWMbAD.
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Finalistas do
Estudante do Bem
em 2015

Abertas
inscrições para
o Estudante do
Bem, concurso
que mobiliza
alunos de
odontologia
para a causa da
Turma do Bem

PROBLEMA
EXPOSTO
MAYARA, 13 ANOS,
tinha tantas cáries profundas que colocava
algodão com dipirona
para conseguir aliviar a
dor. Depois que perdeu
todos os dentes anteriores, Deivid, 15 anos, foi
aconselhado na rede pública a usar dentadura.
Com vergonha de sua
condição bucal, Mariana

BANNERS VENCEDORES
2012 A 2015
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Estudante do Bem

parou de vez de frequentar a escola. E Renato
contou que nunca tinha
ido ao dentista, que sua
boca “fedia” e que tinha
de dividir a escova de
dentes com seus irmãos.
Essas são apenas 4
das 1.844 denúncias de
falta de acesso a tratamento
odontológico
feitas por universitários

O TRABALHO
DEVE TER
de todo o Brasil nas
edições de 2012 a 2015
do Estudante do Bem.
O concurso da Turma
do Bem premia o autor
dos melhores trabalhos
com um equipo odontológico completo.
Para participar, o universitário tem de selecionar um jovem com
grave problema bucal.
Depois, a tarefa é fazer
retratos intra e extraorais, conversar com a
família para conhecer
a situação de vida e de
higiene bucal e buscar
saber em que condições
funciona o posto de saúde do local.
Com fotos e informações em mãos, os alunos
de odontologia têm de
elaborar “um painel com
relatos de casos clínicos

No formato banner
digital em alta
resolução, o relato
autoexplicativo de um
caso, com depoimento
da criança ou do
adolescente escolhido
Fotos ilustrativas:
intra e extraorais,
apresentando a
condição bucal; o kit
de higiene bucal; a
residência; a família; e
o posto de saúde mais
próximo
QUER SE INSCREVER?

Acesse o regulamento e
a ficha de inscrição em
http://bit.ly/1TQqLFU
QUER SABER MAIS?

Confira o vídeo com os
finalistas de 2015 em
http://bit.ly/25Btd8M
DÚVIDAS?

Mande um e-mail para

que evidenciam a realidade social e odontológica de jovens de 11 a 17
anos e de baixa renda”, diz
Mariana Eid, coordenadora do programa.
As inscrições são feitas pelo site da Turma
do Bem e, neste ano, o
prazo é 31 de agosto. Os
estudantes podem enviar
o trabalho em formato
JPEG até 30 de setembro.
Vencedor de 2015, Ericlene de Oliveira, da Universidade Potiguar (RN),
diz que quer ficar na TdB
por muito tempo. “Vejo a
chance de ajudar jovens
de baixa renda a serem
dignos de sorrir, dentro
de um contexto no qual
a saúde bucal nunca foi
prioridade no Brasil. Sem
saúde, ninguém desfruta
de progresso algum.”

estudantedobem@tdb.org.br
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Minicapacitação

NOVOS TALENTOS
Durante três dias,
37 dentistas da rede
participaram de
uma imersão e se
tornaram os mais
novos coordenadores,
todos de cidades
estratégicas para
a Turma do Bem
FOTO: LUIZ SCOTT/TDB
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FORTALECER A REDE DE
16 mil voluntários da TdB exige
ações pontuais, como uma reunião num fim de semana para
capacitar novos coordenadores,
responsáveis pela realização de
triagens, pelo aumento da rede
de dentistas e por ampliar políticas públicas de acesso da população à saúde bucal.
De 11 a 13 de março, 37
dentistas participaram de uma
imersão sobre a organização
em São Bento do Sapucaí (SP).
O chamado foi estratégico:
focado nas cidades em que
existem mais vagas para jovens
ou mais voluntários cadastrados, elas precisavam de profissionais para fazer triagens.

Novos
coordenadores
assistem a
palestras

“Depois de fazer uma lista
das cidades que precisam de
coordenadores, entramos em
contato com os voluntários e
fazemos o convite para participar”, explica Mariana Fernandes, diretora de Projetos.
Todos os convidados para
essa capacitação toparam a
empreitada. Eram dentistas
de cidades como Belém (PA),
Campos dos Goytacazes (RJ),
Foz do Iguaçu (PR) e Maceió
(AL), que assistiram a documentários e palestras sobre o
funcionamento da TdB e das
triagens. Viram a sustentabilidade financeira da organização
e os desafios que devem ser
enfrentados, além de conhecerem melhor seus colegas.
O dr. Rogério Ferreira Silva,
46, de Barretos (SP), dentista
do bem desde o início do ano,
disse que o trabalho voluntário
requer sensibilização, e foi isso
o que viu no treinamento.
“As pessoas estão aqui por
vários motivos, mas todas querem ajudar. Com 24 anos de
profissão, estou no momento
de retribuir, e a TdB vai me
proporcionar essa chance.”
Já a dra. Juliana Pellegrini
Tamani Bullamah, 39 anos, de
Limeira (SP), se disse surpreendida. “Eu esperava menos do
evento, uma reunião simples
para explicar como funciona.
Mas não: essa equipe é ótima,
foi uma delícia, muito dinâmico. A gente aprende, se sente
valorizado e ainda ri”, afirma.
E completa: “Espero conseguir organizar as ações, mas

sei que é um processo. Se não
der para eu participar do Sorriso do Bem deste ano, não tem
problema. Farei de tudo para
estar no próximo”.
Além dos funcionários da
TdB, coordenadores que fizeram história na organização
foram chamados para contar
suas experiências e também
para colaborar com os recém-chegados, enriquecendo a troca de informações.
Estavam nesse grupo os drs.
Eric Franco (Brasília, DF), Ana
Carolina Massaro (Marília,
SP), Augusto Mariani (Campo
Grande, MS), Luciana Bason
(Pindamonhangaba, SP), Luiz
Scott (São Paulo, SP) e Nícia
Arruda (Barra Bonita e Igaraçu
do Tietê, SP).

Coordenadores
antigos
respondem
dúvidas
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Turma do Bem

DA TDB

Fique por dentro dos programas, dos prêmios,
das propostas e dos resultados da Turma do Bem

Apolônias do Bem – Programa que atende mulheres
vítimas de violência. Criado em 2012, ele passou por
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agora foi estendido para todo o país.
Beneficiários – Somados todos os programas, os dentistas voluntários já trataram o sorriso de mais de 64 mil
pessoas, entre jovens e apolônias.
Coordenadores – São responsáveis por orientar e auxiliar dentistas da rede, influenciar políticas públicas,
colaborar na captação de recursos e auxiliar estudantes
do bem numa determinada região.
Dentista do Bem – Principal programa da TdB, que já
atendeu 64 mil jovens de 11 a 17 anos. Conta hoje com
16 mil dentistas voluntários em 14 países – Brasil, Portugal e 12 na América Latina.
34

Estudante do Bem – Concurso em que universitários
produzem painéis com relatos de casos clínicos que evidenciem a realidade social e odontológica de um jovem
de baixa renda. O vencedor é anunciado durante o Sorriso do Bem.
Facebook – A Turma do Bem tem um grupo (http://bit.
ly/23Mwz84), em que é possível contar as novidades e
tirar dúvidas com os colegas. Curta também a página da
TdB (www.facebook.com/turmadobem).
Governo – Desde a criação, a TdB não aceita verba pública. Isso permite que a organização tenha autonomia
para denunciar a falta de políticas públicas em saúde
bucal nos locais em que atua.
História – Após escrever “Um Sorriso Feliz para Seu
Filho”, em 1995, o dr. Fabio Bibancos passou a realizar
palestras em escolas. Reuniu 15 colegas para atender
jovens gratuitamente ao notar que a prevenção já não
adiantava mais. Em 2002, a TdB foi oficializada no Ministério da Justiça.
IHC (Índice de Hierarquia de Complexidade) – Principal ferramenta para a seleção de beneficiários, traz dados que identificam o jovem, indica qual a condição de
saúde bucal e o direcionamento de tratamento e mostra
quem realmente não pode pagar.
Jovens – Depois de receberem tratamento gratuito, eles
recuperam a autoestima, voltam para a escola, começam a namorar e conquistam um emprego. Muitos vão
para a faculdade. Há beneficiários em cursos de engenharia, serviço social, odontologia...
Kit de Higiene Bucal – É uma das principais reivindicações da TdB em políticas públicas. A organização
incentiva que coordenadores pressionem governantes
para a distribuição gratuita de fio, pasta e escova de
dentes.
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Legislação – Três projetos de lei foram desenvolvidos pela TdB e são entregues pelos coordenadores
aos prefeitos: um, pela obrigatoriedade de distribuição do kit de higiene bucal na farmácia; outro, nas
escolas municipais e o terceiro, na cesta básica.
Melhor Dentista do Mundo – Aberto aos coordenadores, o prêmio prestigia o dentista que teve melhores resultados em captação de recursos, aumento da
rede, influência em políticas públicas e realização de
triagens. É eleito por um grupo composto de psicólogos, jornalistas e educadores, entre outros.
Nutrição – É um dos quesitos que têm sensível
melhora após o tratamento dentário. A mastigação
muda, a dor desaparece e o prazer de comer é restabelecido.
ONU Mulheres – A entidade das Nações Unidas
para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das
Mulheres apoia o Apolônias do Bem desde 2012.
Prestação de contas – A TdB é auditada pela Ernst &
Young. O relatório anual é publicado em
bit.ly/1yfBazY.
Qualificação – Um dos programas da TdB é o Assistente do Bem, programa de formação de auxiliares
de saúde bucal. Jovens beneficiados pelo Dentista do
Bem são convidados a fazer o curso, que é ministrado parte on-line e parte por coordenadores.
Reconhecimento – O presidente voluntário da TdB,
dr. Fabio Bibancos, foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social, da Fundação Schwab e da “Folha de
S.Paulo”, e escolhido fellow da Ashoka. A TdB é umas
das 20 organizações selecionadas, entre 1.400 inscritas, pela Epic Foundation para integrar o primeiro
portfólio de instituições com alto impacto social.
FOTOS: KRZYSZTOF (KRISS) SZKURLATOWSKI/FREEIMAGES.COM
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Sorriso do Bem – Principal evento da Turma do
Bem, em que são convidados os dentistas e coordenadores com os melhores resultados do ano.
Triagem – É a seleção de beneficiários. A maior delas é realizada em 28 de abril, Dia Mundial do Sorriso, simultaneamente no Brasil, em mais 12 países da
América Latina e em Portugal.
União – O trabalho dos dentistas é feito em rede:
eles se complementam nas especialidades e constroem relações com laboratórios e clínicas para oferecer
tratamento gratuito aos jovens atendidos.
Voluntários – São 16 mil, distribuídos entre Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República
Dominicana, Uruguai e Venezuela.
World Economic Forum – Todos os anos, empreendedores sociais de destaque em todo o mundo são
chamados para o pré-fórum. O presidente voluntário da TdB, dr. Fabio Bibancos, foi o primeiro dentista a participar do evento.
Xochimilco – Conhecida como La Tierra de Las
Flores, a cidade mexicana foi cenário para o mais
recente documentário da TdB, sobre a jovem
Fabiola Flores Luna. O filme está on-line (youtu.be/
p9UeVpYnQmg).
YouTube – Quer conferir o Sorriso do Bem e os
documentários da TdB? É só acessar o canal da
organização na plataforma (youtube.com/user/
turmadobem).
Zero – É quanto paga um jovem ou uma mulher vítima de violência pelo tratamento recebido de voluntários da TdB. Tudo é gratuito para os beneficiários.
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Cinco dicas

GESTÃO EM
UM CLIQUE
FOTO: JOHANY LÓPEZ/FREEIMAGES.COM

1

Gestão
Empresarial
Integrada

Internet reúne cursos gratuitos
de instituições renomadas para
quem quer aprender mais sobre
administração de empresas
Tem cinco módulos, que focam
expectativas do proprietário e
características de funcionários,
fornecedores e clientes. Discute
ainda sociedade e eficácia.

Sebrae
Duração: 15 horas
Idioma: Português

Site: bit.ly/1SUKEop

2

A
Administração
Estratégica

As aulas têm um enfoque
sistêmico sobre administração
estratégica. É abordada a
importância do planejamento e
os modelos de mudança.

Fundação Getulio Vargas

Duração: 5 horas
Idioma: Português

Site: bit.ly/1Nn7Zmt

3

Fundamentos
de
Administração

Em 18 aulas, há informações
sobre planejamento, organização
e controle, além de dados sobre
o papel do gestor e a melhoria do
desempenho da empresa.

USP/Veduca
Duração: 60 horas
Idioma: Português

Site: http://bit.ly/1pmP6ER

4

Entendendo
Gestão

A proposta é examinar alguns
processos-chave na tomada de
decisões, como alocação do
tempo, equipe e recursos físicos
e financeiros.

The Open University
Duração: 5 horas
Idioma: Inglês

Site: http://bit.ly/1WgiKbR

5

Princípios
de Gestão

O curso apresenta um
apanhado sobre gestão, cultura
organizacional e diversidade.
Há aprofundamento em
liderança e equipes.

Site: http://bit.ly/1WgiObD
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Saylor.org Academy
Duração: 104 horas
Idioma: Inglês

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.

PDV Oral-B

PEÇA PELO
NÚMERO

FOTOS: TDB

Equipe da Central
de Vendas da Oral-B
exclusiva para
voluntários da TdB
tira dúvidas sobre
produtos e oferece
promoções especiais
aos dentistas da rede
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DE SEGUNDA A SEXTAfeira, das 13h às 21h, um mundo de opções se descortina para
os voluntários da Turma do
Bem que recebem ligações ou
entram em contato com a Central de Vendas da Oral-B exclusiva para dentistas da rede.
São escovas manuais, elétricas, infantis, fios e cremes
dentais, antissépticos bucais e

Acima,
Amanda
Andrade,
coordenadora
da Central de
Vendas; à dir., o
espaço na sede
da TdB

kits personalizados, tudo com a
marca da mantenedora da TdB.
Você pode ser atendido pela
Amanda Monteiro Andrade, 30
anos, que é socióloga e coordena a equipe. Ou por uma das
pessoas do time de vendas.
Independentemente de quem
esteja ao telefone, todas as dúvidas sobre os produtos, os valores e o sistema de vendas serão
tiradas. Os voluntários também
podem receber um e-mail personalizado, focado no interesse
e na especialidade do dentista.
“Nós explicamos que a Central de Vendas é uma forma fácil
e cômoda de adquirir os produtos Oral-B, principalmente para
os dentistas que não recebem
representantes no consultório.
Além, claro, de ser outra maneira de ajudar a Turma do Bem”,
afirma Amanda.
Isso porque uma parte do
valor das compras é revertida
para a organização, o que ajuda
a manter a estrutura necessária
para que tudo funcione bem e
a fazer com que os programas
sejam ampliados.
Há várias promoções, por
isso vale estar sempre em contato com a equipe. Quem compra 12 kits personalizados, por
exemplo, ganha desconto de
8%. Quem leva seis dúzias de
escovas ganha a personalização.
Os campeões de vendas são
as escovas Indicator Plus, Sensi-Soft e ortodônticas e os fios
dentais Pró-Saúde e Superfloss.
E aqui vai uma dica: as terças
são os dias tradicionalmente
mais movimentados e as sextas,
os mais tranquilos.

Com tantas ligações com pessoas vindas de todos os lugares
do país, há uma preocupação
até mesmo com as diferenças
culturais. “É muito instigante
lidar com essas questões regionais”, conta Amanda. “Percebemos no dia a dia os diferentes
jeitos de falar, as jornadas de
trabalho variadas. Com a experiência, conseguimos nos aproximar mais dos voluntários.”
Vez ou outra, um caso curioso acontece. Como quando a
equipe recebeu a ligação de
uma pessoa querendo comprar… passagem aérea!
Para não haver engano: o
horário de atendimento é de segunda a sexta, das 13h às 21h.
O telefone é o 4003-9848 (custo
de ligação local) e o e-mail, centraldevendas@tdb.org.br.

A Central
de Vendas
é uma
forma fácil
e cômoda
de adquirir
os produtos
Oral-B
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Mantenedoria

TRANSPARÊNCIA
E BENEFÍCIOS

FOTO: REPRODUÇÃO

Surya lança site em
que dentistas do bem
podem ver o valor da
compra, o desconto
dado e o quanto foi
revertido para a TdB
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DESDE MARÇO, OS
dentistas do bem que compram produtos na Surya Dental têm acesso a um extrato
especial. Além do valor da
compra e do desconto dado
por ser voluntário da TdB, é
possível saber o quanto foi

Tela do
Portal da
Transparência

revertido para a organização.
O Portal da Transparência
(http://tdb.suryadental.com.
br) é uma ferramenta inovadora “em que todo mundo
passa a ser auditor”, destaca o
diretor da Surya, Fabio Leme.
É a combinação de transparência e ética, qualidades que
pautam as relações entre a
empresa e a Turma do Bem,
ressalta o executivo.
Para a dra. Andressa Araújo, coordenadora em Criciúma (SC), a plataforma traz
as informações rapidamente
e é fácil de usar. “Achei muito
boa. Você vê o desconto dado
e o quanto vai para a Turma
do Bem. Essa transparência
incentiva a adesão”, elogia.
O funcionamento do Portal da Transparência é simples. Basta fazer o cadastro,
inserindo dados pessoais e
profissionais. Depois, com login e senha, o dentista pode
acessar seu extrato, que ficará
permanentemente no ar.
Nos primeiros 30 dias de
funcionamento,
diversos
dentistas entraram no sistema. O diretor prevê que mais
profissionais acessem o site
nos próximos meses – e que
possam dar feedback sobre
suas impressões.
Para Leme, a parceria
com a Turma do Bem tem
sido muito importante. Nos
meses de fevereiro, março e
abril, cerca de 1.000 dentistas do bem compraram materiais e equipamentos pela
Surya. “Estamos atendendo
com eficácia. A gente perce-

be quando postam nas redes
sociais da TdB.” No total, a
empresa tem uma carteira de
10 mil clientes.
Hoje a Surya conta com
um mix de 15.000 produtos –
e aumentando a cada dia. “As
indústrias lançam produtos
todos os meses, e nós os incorporamos ao sistema.”
Para os dentistas do bem,
além de variedade e de parte
do valor da compra ser revertido para a TdB – o que ajuda
a manter programas como
o Dentista do Bem e o Apolônias do Bem –, há outras
vantagens. Os profissionais
recebem descontos progressivos, conforme o número de
beneficiários atendidos.
A dra. Kelly Martins, coordenadora em São João delRei (MG), destaca outro benefício. “Comprava em outra
dental e, em maio, fiz um orçamento. Liguei para a Surya
e, em poucas horas, telefonaram de volta com preços melhores que o da concorrência.”
A empresa ainda oferece
o Surya Club, um programa
de fidelidade em que é possível juntar pontos e trocar por
qualquer um dos produtos
vendidos pela empresa.
Por serem dentistas do
bem, o número de pontos recebido nas compras é maior.
Na categoria Diamante, por
exemplo, não voluntários da
TdB acumulam 1,8 ponto
a cada R$ 1. Voluntários, 2
pontos. “Além de descontos
exclusivos, ele tem mais pontos no nosso programa.”

Dentistas
do bem têm
descontos
exclusivos
e pontos
a mais no
clube de
compras
da Surya
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Pequenos doadores

A amiga da
turma Lindalva
Roma e dra.
Ana Carolina
Massaro,
coordenadora
de Marília (SP),
no consultório

GENEROSIDADE
SEM LIMITES
Amigos da Turma somam 14.156 doadores;
Lindalva Roma é uma delas e diz que todo
mundo pode fazer a diferença
“EU ME COLOCO NO
lugar dos pais das crianças. Se
para mim, que estou empregada e não tenho filhos, é difícil
pagar tratamento dentário,
imagino para quem não tem
trabalho”, considera Lindalva
dos Santos Roma, 36 anos, auxiliar administrativo.
Desde dezembro do ano
passado, ela é uma das 14.156
pessoas que fazem parte do
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programa Amigos da Turma,
que tem como foco aumentar
a independência financeira da
Turma do Bem por meio de
doadores individuais.
Com R$ 12 por mês, cada
doador ajuda a oferecer tratamento odontológico gratuito a
um jovem por um ano.
“Eu conheci o trabalho da
Turma do Bem pela minha
dentista, a dra. Ana Carolina

Massaro [coordenadora do
programa Dentista do Bem em
Marília (SP)]. Ela me explicou
e eu ajudei na ação de Natal”,
lembra Lindalva. “A gente sabe
que é quase impossível fazer
um tratamento completo num
posto de saúde. E eles [dentistas do bem] fazem isso.”
Depois, ela quis saber como
poderia apoiar mais a causa.
Foi quando a dra. Ana Carolina a apresentou ao programa
Amigos da Turma. “Quando ela
disse que eu poderia contribuir
com um valor mensal tão baixo,
pensei: ‘Cabe no meu bolso, assim eu consigo ajudar alguém’. E
comecei a colaborar.”
Geralmente, os valores são
pagos por PayPal ou boleto
bancário ou ainda descontados
na fatura do cartão de crédito.
Lindalva não tem cartão, mas
isso não foi um empecilho: todos os meses, ela, que também
mora na cidade de Marília, vai
pessoalmente ao escritório da
dra. Ana Carolina para entregar a quantia.
“Sou paciente dela há mais
de dez anos, existe confiança.
Acho tão bonito o trabalho
de quem doa seu tempo e seu
conhecimento para quem não
tem condições de pagar…
Todo mundo pode ajudar a fazer a diferença”, afirma.

R$
12
por mês

"Acho tão
bonito o
trabalho de
quem doa
seu tempo e
seu conhecimento
para quem
não tem
condições de
pagar..."

tratamento de

1 jovem

Segundo Hilário Rocha, diretor de Relacionamento de
Pessoas Físicas, o programa
Amigos da Turma é a solução
para amigos, conhecidos, colegas e parentes dos voluntários
que queriam ajudar a TdB, mas
que não são dentistas.
“Quando começamos a nos
relacionar com essas pessoas, nós nos surpreendemos. A
maioria diz que R$ 12 por mês
para ajudar quem precisa não
farão falta. Hoje temos milhares de doadores sensibilizados
com a causa”, considera ele.
O melhor caminho para conseguir mais apoiadores é a atitude dos dentistas, afirma Rocha.
“O trabalho voluntário deles
já cativa as pessoas. Basta eles
contarem sobre essa possibilidade que outras pessoas ajudarão a TdB. É uma roda do bem
que não para de funcionar e se
retroalimenta”, explica Hilário.
Lindalva concorda. Conta
que sempre acompanhou o trabalho de sua dentista na Turma
do Bem pelo Facebook, e que
comenta sobre os programas
com seus conhecidos.
“Se eu pudesse falar só uma
coisa para essas crianças e esses jovens que recebem o tratamento de dentistas do bem,
diria para agarrar a oportunidade e não desistir. Tem que
ir até o fim, saber aproveitar o
que está recebendo porque não
é sempre que a vida dá uma
chance dessas para a gente”, observa ela.
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Frame do Bem

ALEGRIA, ALEGRIA

A CAMPANHA FRAME
do Bem está no ar e você já
pode divulgá-la para sua rede
de contatos. Foram 18 horas
para a gravação de 2.300 quadros (cada imagem de um filme), com a participação de dez
atores, duas produtoras e uma
agência de comunicação. Tudo
feito voluntariamente.
O lançamento foi em grande estilo: no aniversário do
presidente voluntário da Turma do Bem, dr. Fabio Bibancos, do empresário Rubens
Gomes e da gerente de produ46

ção Valeska Zamboni. Na festa
conjunta, no dia 22 de maio,
em São Paulo, eles não pediram presente para si mesmos,
mas a compra de um quadro,
cuja renda vai para a TdB.
O vídeo, disponível no site
framedobem.com.br, criado
para a ação, mostra o impacto
da TdB na vida dos beneficiários de uma forma bem direta,

Making of da
gravação da
campanha
Frame do Bem
em galpão de
São Paulo

FOTOS: REPRODUÇÃO

TdB lança Frame do
Bem, vídeo que mostra
o poder do doador em
ajudar a transformar
para melhor a vida
de crianças e jovens
atendidos pela ONG

e com o auxílio dos doadores.
Primeiro, com cenas escuras, há jovens tristes, sem esperança, ao som da música “O
Sorriso”, doada à TdB pelo cantor e compositor Jair Oliveira.
Depois, à medida que alguém
compra um quadro, ou frame,
este se torna colorido, e a expressão antes infeliz do ator se
transforma em alegria.
A proposta é que todos os
frames sejam comprados, para
que o filme fique 100% festivo.
Cada quadro é vendido por R$
144 e pode ser pago – e parcelado em 12 vezes – pelo sistema PagSeguro.
As empresas envolvidas
são a agência Santa Clara, que
apresentou a ideia à TdB, a produtora Delicatessen Filmes e a
produtora de áudio S de Samba.
Para Leo Avila, diretor de
criação da Santa Clara, o desafio era mostrar em pouco tempo “que a ação da TdB vai além
de deixar os dentes bonitos” e
“que uma doação pode mudar
a vida do beneficiário”.

“O trabalho da TdB devolve
a identidade desses pacientes.
A doação muda a vida daquela
criança beneficiada”, destaca.
“Foi emocionante assistir
à gravação”, afirma Jhonatas
Mendonça, diretor de Comunicação da TdB. “Você sentia
que cada pessoa ali estava engajada em fazer o melhor e o
mais sofisticado possível.”
O ator Vinicius Furquim, de
21 anos, um dos voluntários,
disse que passou por uma experiência marcante. “Foi muito estimulante trabalhar com
uma equipe tão profissional e
para um vídeo com uma causa
tão importante. A desigualdade no nosso país é muito grande, faz bem poder ajudar um
projeto de voluntariado desse
nível. Tenho certeza de que a
campanha será um sucesso.”
Os dentistas do bem podem
ajudar postando o Frame do
Bem nas redes sociais. Basta
acessar o site e clicar no botão
Compartilhar, no canto direito
da tela.

Acesse o site
framedo
bem.com.br
e clique
no botão
compartilhar para
publicar
a ação
nas redes
sociais
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TdB na academia

COMBUSTÍVEL
MOTIVADOR
MULHER, 31 A 35 ANOS,
há mais de sete anos na organização. Esse é o perfil médio
do voluntário da Turma do
Bem, de acordo com pesquisa
acadêmica desenvolvida por
Natalia Morato Mariano de
Oliveira, na Universidade Católica de Brasília (UCB).
Para analisar “O papel do
terceiro setor na odontologia
brasileira”, a então estudante
debruçou-se sobre as respostas de 414 dentistas de um total de 13.735 que atuavam na
Tdb em 2013. E colheu resultados interessantes.
Primeiro, que 49% deles
exerciam outros trabalhos
voluntários, sendo 63% inspirados pelo exemplo familiar. “São dados que refletem
a forte influência para ações
sociais”, diz o dr. Eric Franco,
orientador do trabalho.
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Pesquisa avalia o perfil do voluntário
da TdB e destaca o papel da família

Mulheres são
maioria entre
voluntários da
Turma do Bem

Segundo, as motivações
para o altruísmo. “Elas refletem uma devolutiva de satisfação pessoal e sentimento de
realização profissional, que é
o combustível motivador para
sempre se fazer mais e mais”,
avalia ele.
Pioneiro em disseminar no
meio acadêmico o papel social
do dentista, o dr. Eric – coordenador no Distrito Federal
e eleito Melhor Dentista do
Mundo em 2015 – quer, agora,
ampliar a pesquisa.
“O impacto para a qualidade de vida e o impacto econômico do projeto são campos
interessantes e importantes
para avaliar”, sinaliza o professor da UCB.

QUADRO ALARMANTE

Qual a prevalência de cárie em
jovens triados pela Turma do
Bem? Em Brasília (DF), quase 7 em cada 10 apresentam
a lesão, sendo 72% em estágio
inicial; 20% em estágio inicial
e avançado; e 8% em estágio
avançado.
Para chegar a esse resultado,
a então estudante Wesleyla
Vieira Lopes analisou aleatoriamente 110 das 630 formulários de Índice de Hierarquia
e Complexidade na triagem de
2013 feita no Parque da Cidade de Brasília.
Eric Franco, orientador do trabalho acadêmico, diz que a prevalência de cárie dessa amostra é alta. “Percebe-se que as
políticas de saúde pública para

adolescentes devem ser melhoradas, objetivando a prevenção
e o tratamento.”
A reversão desse “quadro alarmante”, pontua, “seria possível ampliando o acesso aos
tratamentos odontológicos da
rede pública, que infelizmente
não é eficaz, bem como ampliar
a participação de mais dentistas na TdB”.
A ideia, agora, é estender a
pesquisa. “Com os dados gerados nas triagens, é possível fazer um mapa completo da real
condição da saúde bucal desses jovens brasileiros; a TdB,
há um bom tempo, tem denunciado a falta de acesso da população aos serviços públicos
odontológicos.”

De 10 jovens
triados, 7
têm cáries
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Apolônias do Bem

POR
OUTROS
OLHOS
Neta de apolônia
do bem conta
como o tratamento
odontológico mudou
a vida da avó

PERGUNTE A UMA
apolônia do bem – vítima de
violência que recebeu tratamento gratuito e integral da
TdB – como a vida dela se
transformou após participar
do programa. Quase sempre,
a resposta será: “Mudou completamente para melhor”.
Com o novo sorriso, elas
ganham confiança, recuperam
a autoestima, reatam laços
e voltam a sonhar. Há quem
consiga emprego. Tem aquelas
que conhecem outro parceiro.
E existe ainda quem passe a ter
novamente uma vida social.
Mas como quem está perto
avalia tudo isso? “Ela está mais
feliz. E a felicidade dela é a minha felicidade também”, destaca a ajudante geral Amanda
Fonseca da Silva, 22 anos.
Ela é neta da aposentada
Lauriete Fonseca Alves Martins, 63 anos, que foi agredida
pelo ex-marido, inclusive com
50

Lauriete
antes (à dir.)
e depois
de receber
tratamento

EXPANSÃO

FOTOS: TDB

martelo, por 26 anos. Após pedidos da família, ele se mudou,
mas a deixou com o rosto deformado e sem dentes.
Para Amanda, a mudança
de Lauriete foi percebida por
toda a família. “Minha avó
queria sorrir, mas não sorria.
Tinha vergonha”, diz ela sobre
a vida antes de receber tratamento pelo programa Apolônias do Bem. E completa: “Ela
precisava disso [do cuidado
odontológico]. Está mais animada, sai mais”.
O tema violência contra a
mulher, que antes era tabu,
veio à tona. Com a velocidade
que o coração exige.
Um dos netos de Lauriete
foi obrigado a tocar no assunto no ano passado. Motivo:
o mote da redação do Enem
(Exame Nacional do Ensino
Médio) foi “A persistência da
violência contra a mulher na
sociedade brasileira”.
“Ele falou pouco, estava
chateado”, conta Lauriete. Saber o que a avó tinha passado,
diz, foi intenso. “Ele achou a
oportunidade para desabafar.”

Depois de passar por São Paulo,
Rio de Janeiro e Espírito Santo,
o programa Apolônias do Bem
foi estendido a coordenadores
de outros Estados. Desde o fim
do ano passado, está aberto
também a todos os dentistas da
rede.
O processo é semelhante ao do
atendimento do Dentista do
Bem. Quem faz a triagem em

casas de apoio são os próprios
dentistas. A equipe da TdB
orienta quem deseja participar.
Até hoje, foram atendidas
gratuitamente 650 mulheres.
Quem quiser saber mais pode
escrever
para
apoloniasdo
bem@tdb.org.br ou acessar o
site da TdB (www.turmadobem.org.br/br/nossos-projetos/
apolonias-do-bem).
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10 perguntas para
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JOÃO VITTI, ator

‘AS CRIANÇAS SAEM
DA ZONA DO MEDO’
COMO TODO ATOR,
JoãoVitti, 48 anos, tem muitos papéis. Um dos que exerce com grande carinho é o de
voluntário da Turma do Bem.
Sua aproximação com a organização aconteceu em 2009,
quando se reencontrou com o
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amigo Fabio Bibancos, presidente voluntário da TdB.
A partir daí, tem participado de triagens, eventos e
minicapacitações. “[Com o
tratamento da TdB,] as crianças saem da zona do medo”,
diz ele. E completa: “Chama a

O ator João Vitti,
voluntário da
Turma do Bem

atenção essa radiografia que a
TdB faz do descaso e do abandono da condição da saúde
bucal e social do país”.
Qual papel mais te marcou? Um papel de que eu gosto
muito foi o jornalista Serafim,
de “O Cravo e a Rosa”. Tive a
oportunidade de trabalhar com
colegas excepcionais. [Serafim]
era um vigarista, só se dava mal.
E seus planos profissionais
para 2016? Em janeiro, fiz um
longa chamado “Cães Famintos”. São quatro histórias que se
entrelaçam, com temática sobre
morte, aborto, discriminação.
O ator tem um papel social?
Com certeza. Com esse poder de
agregar o público, é muito importante dialogar com a plateia
no sentido de ser uma referência
positiva de criação de valores.
Em um momento da vida,
você chegou a vender pães. O
que tirou dessa experiência?
Todo mundo passa por momentos assim. Hoje entendo que o ser
humano só cresce pela adversidade. No bem-bom, a tendência
é estagnar. Obstáculo é oportunidade, é um mecanismo que desafia seu potencial, desafia você
a extrair suas qualidades.
Quando e como você conheceu a Turma do Bem? Com
a TdB tive contato após reencontrar o Fabio [Bibancos, presidente voluntário], em 2009. Me
interessei pela causa e a abracei.
O que acha de dentistas se
voluntariarem nesta causa?
Todo cidadão deveria exercer

sua função social. Um advogado
pode emprestar umas horas do
mês para dar acesso à resolução
de questões que muita gente não
tem porque não pode pagar. O
mesmo com médicos, dentistas e
artistas, que resgatam a identidade e a autoestima de pessoas.
Tinha a dimensão da falta de acesso à saúde bucal no
Brasil? Antes de conhecer a TdB,
não. A política pública, até onde
eu sei, é: o cara está com a boca
estragada? Arranca tudo e coloca uma prótese.
Você participa de triagens.
Qual momento o marcou
mais? Quando as mães chegam,
no olho delas é como se estivessem ganhando na loteria, por
poder tratar dos dentes dos filhos
de graça. E as crianças saem da
zona do medo, do acanhamento.
Qual é o seu envolvimento
nas triagens realizadas pela
Turma do Bem? Na triagem,
fico preenchendo dados, e me
chama a atenção essa radiografia que a TdB faz do descaso e do
abandono, da condição da saúde
bucal e social do país.

"Obstáculo
é oportunidade, é um
mecanismo
que
desafia seu
potencial,
desafia
você a
extrair suas
qualidades"

Você costuma citar um
conceito budista sobre diferentes corpos com o mesmo
propósito. Pode explicar? É
um princípio que se chama Itai
Doshin – Itai, diferentes corpos,
Doshin, o mesmo propósito. Hoje
[na minicapacitação da TdB],
são 40 dentistas sendo capacitados. Se você pega 40 habilidades
distintas e consegue criar união,
vai ter uma força 40 vezes maior
do que a de uma única pessoa.
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Na casa do dentista

NO PIQUE
Dra. Graziela Salum, de Jandira (SP), alia
odontologia e voluntariado a treinamentos
de crossfit e trilhas de aventura

O QUE NÃO FALTA PARA
a dra. Graziela Salum, coordenadora regional de Jandira
(SP), é condicionamento físico.
Aos 35 anos, a endodentista,
além de voluntária da Turma do
Bem, é professora universitária
na Unicastelo, em São Paulo.
Desde 2010, ela é adepta do
crossfit, tipo de treinamento
funcional de alta intensidade
que envolve vários exercícios
como pular corda, fazer fle-
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xões, barras, argolas e tiros de
corrida. E tudo tem de ser feito
num curto espaço de tempo.
O que começou como dica
de um amigo para fortalecer a
região da lombar se transformou em paixão. “Eu sofria,
tomava remédios, fazia RPG e
acupuntura, mas nada adiantava muito. Às vezes, tinha até
que desmarcar pacientes. Comecei a fazer crossfit e troquei
o mocho [cadeira de dentista]

A dra. Graziela
Salum na cadeira
adaptada com bola
de pilates

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

por uma bola de Pilates adaptada e nunca mais senti dor.
Eu me apaixonei pelo crossfit
porque vejo evolução a cada
dia”, analisa.
A dra. Graziela diz que os
exercícios são realizados em
um boxe, mas, como não dependem de muitos aparelhos, é
possível fazê-los ao ar livre. “É
como se fosse um circuito de
academia, mas mais divertido e
intenso, e as equipes são muito
unidas. Pratico com meu namorado e nunca me lesionei.”
Ela diz que treina todos os
dias durante uma hora. “Quando não posso ir, fico triste.”
Logo no início da carreira,
conseguiu unir o lado aventureira e o voluntariado. “Participo de iniciativas sociais desde
o primeiro ano de atividade.
Fui para a Amazônia, como
voluntária, por sete anos. Em
2009, recebi o convite para ser
dentista do bem em Bragança
Paulista, onde morava.”
E completa: “Hoje, além da
TdB, participo de outro projeto,
em São Luiz do Paraitinga, em
que vou um final de semana por

mês para fazer tratamentos de
canal gratuitamente. E atendo
num consultório que foi doado
pela TdB após a enchente que
acabou com a cidade. Sempre
gostei de desenvolver esse lado
altruísta”, destaca.
Além de voluntariado e
crossfit, ela concilia sua rotina
com trilhas, pilates e corridas de
aventura. No ano passado, fez a
trilha inca, no Peru, acompanhada do namorado. Em 2014,
estava num momento mais introspectivo e decidiu fazer uma
aventura solo – partiu para o
Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.
Em um dos dias, conta que
caminhou 54 quilômetros e no
outro, travou e não conseguia
mais andar.
“Foi uma viagem especial.
O caminho ensina muito. Quis
fazer sozinha, mas você não caminha sozinho. Conhece pessoas diferentes. Ao final, sentia
uma felicidade tremenda. Eu
estava num momento de mudança e ele me deu força para
decidir o que fazer. Hoje, ao pôr
a mochila, me sinto poderosa.”

À esq., a dra.
Graziela e o
namorado, dr.
Leonardo Poveda,
também dentista
do bem; acima, ela
em treinamento
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Moda

Estampas geométricas,
franjas e peles sintéticas
vão esquentar esse inverno

Maxicoletes
e casacos
compridos
transmitem
sofisticação,
mas as baixinhas
devem escolher
peças menos
longas para não
achatar o visual

Franjas dão
movimento ao
look e podem
aparecer em
saias, casacos,
botas e vestidos
de festa

FOTOS: DIVULGAÇÃO

NOVA
ESTAÇÃO

Formas
geométricas ou
listras, como a
da echarpe, são
tendência em
todas as peças:
saias, calçados
e vestidos

Peles falsas vão
para coletes
e casacos;
em bolsas
e sapatos,
aparecem em
detalhes

AGRADECIMENTOS: LOJA PERERÊ, LOJÃO DO
BRÁS, POSTHAUS E RIACHUELO
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O couro e a
camurça ganham
acompanhamentos, como
a pele falsa do tênis

NAS TENDÊNCIAS
DO INVERNO 2016
Bota de
cano curto
e jaqueta ou
sobretudo são
complementos
perfeitos para
os vestidos
longos

Vestido chemise
é prático e
versátil e
pode ganhar
um ar mais
glamouroso
com acessórios
como cinto e
pulseiras

Calças “flare”
alongam a
silhueta e caem
bem com botas
de cano curto,
sandálias de
salto grosso ou
com plataforma
e scarpins

Falar de moda inverno é desafiador, afinal, vivemos num país onde as diferenças
climáticas chegam a assustar. Foi pensando nisso que as tendências propostas para
o inverno servem para todos os cantos.
Uma revolução no mundo da moda foi
vista nos últimos desfiles, com coleções
atemporais. Isso nos dá uma certeza: sairemos ganhando. A tendência é que o que
está em alta na moda dure mais tempo.
Para o inverno, as cores que prometem
fazer sucesso, tanto para homens como
para mulheres, ficam nos tons terrais:
bege, laranja, amarelo, marrom e vinho.
Esmaltes, echarpes, bolsas, sapatos e
peças principais podem ser usadas misturando todos os tons.
Para as mulheres, maxicoletes, capas
e padronagens masculinas são as peçaschave. Continuam as estampas étnicas
tribal e peruana, geométricas em preto e
branco e “animal print”, agora coloridas.
Retorna calça “flare” (boca de sino), gola
rolê e vestidos florais.
As malhas em gola rolê também aparecem para os homens. As cores podem ser
mescladas em sapatos bicolores e sobretudos. E para os mais antenados, vale investir nas calças mais curtas, na canela.
Não importa mais em que parte desse
Brasil você vive, a moda do inverno 2016
pode ser sua também.
Dra. Michi Manfroi é dentista do bem, estudou edição de moda na Itália e é autora
do blog viajandonomundoenamoda.com
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Gastronomia

DO MAR PARA
FOTO: TDB

FOTO: HANS GEEL/SHUTTERSTOCK

Ceviche peruano e bobó baiano acrescentam ingredientes
regionais para dar mais sabor ao peixe e ao camarão

A dra. Yolanda
Meza Salazar
e o ceviche
peruano

CEVICHE VEM DA PAlavra qéchua siwichi, que significa peixe fresco ou tenro,
relata o historiador peruano
Javier Pulgar Vidal.
Existem várias interpretações sobre a origem do prato, que marina o pescado em
suco de limão.
Por usar ingredientes do
mar, algumas teorias o situam na gastronomia dos povos
indígenas das costas pacíficas
da América do Sul, na região
onde hoje fica o Peru.
É fácil preparar um ceviche
delicioso, afirma a dra. Yolanda Meza Salazar, coordenadora do programa Dentista do
Bem em Lima. “Mas cada pessoa tem seu próprio segredo e
estilo”, pontua.
“O peixe e o caldo são um
casal inseparável”, diz ela.
“Ambos devem chegar à boca
juntos”. Para isso, garfo não
ajuda. Ceviche se come com
colher e em prato fundo.
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CEVICHE
Ingredientes
= 1 kg de peixe de carne suave e firme
= ½ kg de limões, para extrair o suco
= 3 dentes de alhos moídos
= 4 cebolas roxas cortadas em fatias finas
= 200 g de pimenta rocoto/locoto/ají limo
= 2 ramos de coentro picados
= sal marinho
Modo de preparo
- Não há peixe ruim: desde que frescos, todos podem ser usados. Do humilde carapau ao delicado
bonito; do rebelde congro ao nobre robalo.
- Fale com o peixe: cada tipo demandará um corte distinto, de acordo com a firmeza, as fibras,
a porcentagem de gordura; às vezes, em cubos
grandes ou pequenos; às vezes, em tiras.
- O reencontro do peixe com o sal marinho: como
primeiro passo, salgue o pescado generosamente, alguns minutos antes do preparo do ceviche.
- Aromas do ají: esfregue a pimenta fresca.
- Do limão, só o coração: corte-os ao meio e esprema só o primeiro caldo sobre o peixe, um a um.
- Cebola roxa, sempre: corte-as em tiras bem fininhas e esfregue-as sobre o peixe. Inclua o alho.
- Nem cozido nem marinado; cru e acariciado –
O ceviche requer 2 minutos de elaboração. Seus
sucos acariciam o peixe, até fazer parte dele.
Nem morno nem gelado: frio é o ideal.

FOTO: TDB

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O PRATO

BOBÓ DE CAMARÃO
Ingredientes
= 1,5 kg de camarão limpo
= 1,5 kg de aipim
= 1,5 litro de água
= 6 dentes de alho
= 4 cebolas grandes
= 1 vidro pequeno de leite de coco
= 4 colheres de sopa de azeite de oliva
= 1 pitada de pimenta do reino
= 4 tomates grandes
= 1 pimentão verde
= 2 colheres de coentro picado
= 4 colheres de sopa de azeite de dendê
= Sal a gosto
Modo de preparo
Lave os camarões e tempere com 4 dentes de
alho e azeite. Deixe marinar. Para o purê, em
uma panela com água, cozinhe o aipim em pedacinhos com 2 cebolas, sal e pimenta. Deixe
esfriar um pouco e leve tudo ao liquidificador,
até adquirir consistência grossa (se necessário,
use água do cozimento). Junte o leite de coco e
leve ao fogo por 15 minutos, até levantar fervura, mexendo sempre, para não grudar. Para o
molho, refogue o restante do alho e das cebolas
no azeite, até dourar, e junte os tomates, o pimentão e o coentro, cozinhando por 10 minutos. Triture tudo e volte ao fogo por 5 minutos,
acrescentando os camarões. Finalize juntando
o molho de camarão ao purê de aipim, acrescente o azeite de dendê e deixe levantar fervura.
Sirva com arroz branco.

A dra.
Elizabeth
Magalhães
e o bobó

TÃO POPULAR QUANto a cultura nordestina, o
bobó de camarão é um prato
típico da culinária afrobrasileira. Originalmente preparado com inhame, a versão verde-amarela recebeu
alguns ingredientes locais,
como aipim, coentro e dendê.
Da Bahia, o saboroso purê de
aipim com camarões espalhou-se pelo restante do país
e hoje figura nos menus de
chefs estrelados.
Filha de pai baiano, a dra.
Elizabeth Passos Silva de
Magalhães, coordenadora do
programa Dentista do Bem
em Salvador (BA), aprendeu
a receita com sua mãe. A
iguaria ganhou fama na organização, e ela foi convidada a
servi-la no encontro dos embaixadores do ano passado.
O segredo? “Para qualquer
prato, é o amor com que você
faz”, ensina.
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Minha cidade tem

Foto: Divulgação

A chegada do inverno
é um bom motivo
para conhecer São
Bento do Sul, no
Brasil, e Santiago,
no Chile, em roteiros
indicados por
dentistas
do bem

FRIOZINHO
A HISTÓRIA DE SÃO
Bento do Sul começa com a
chegada de pessoas da Bavária, da Prússia, da Polônia, da
Saxônia e da Tchecoslováquia.
Em 1849, a Companhia Colonizadora de Hamburgo, na
Alemanha, comprou as terras
ao longo do riacho São Bento,
onde se instalaram as 70 famílias de imigrantes, além de algumas brasileiras.
Hoje, a cidade de 74.801 habitantes é a capital nacional dos
móveis e se destaca nos setores
cerâmico, plástico, metalúrgico, de fiação e têxtil.
Mas é a preservação da cultura dos antepassados um dos
traços mais marcantes. Pessoas
de todos os níveis sociais se orgulham em vestir o traje típico
em festas e eventos ligados às
tradições de origem.
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São heranças dos imigrantes
a Schlachtfest (Festa da Matança) e o Bauernball (Baile do
Colono), realizadas ao fim do
período de colheita; e as Retretas de Verão, tradicional evento
musical, que ocorre anualmente, desde 1940, nas noites de
quarta em janeiro e fevereiro.
Nas imediações, uma dica é São Bento
o percurso de 45 km em loco- do Sul (SC)
faz
motivas a vapor, que sobem a Locomotiva
percurso pela
Serra do Mar de Rio Negrinho Serra do Mar
até Rio Natal, onde é possível
saborear um almoço polonês.
Vale espiar os outlets de
cama, mesa e banho da Buddemeyer e dos Móveis Rudnick,
além das porcelanas Oxford.
Os preços são atrativos.
Dra. Marcia Garcia Viviani,
dentista do bem em
São Bento do Sul

Foto: Victor San Martin

ACOLHEDOR

SANTIAGO É UMA CIdade linda, com quatro estações definidas. Estamos em
pleno inverno, que termina em
meados de setembro.
Suas principais atrações são
o Palácio de la Moneda (sede
do governo), La Plaza de Armas e El Museo de la Memoria.
Para fugir do concreto, existem áreas verdes como o Parque Metropolitano, conhecido
como “Cerro San Cristóbal”.
Também é possível passear pela Cordilheira dos Andes
até o povoado de Pirque ou o
Cajón del Río Maipo para desfrutar da natureza, provar comidas típicas e praticar rafting,
cavalgadas, pesca ou trekking.
Vale passear pelos vinhedos
para degustar vinhos e admirar
paisagens e construções antigas e modernas.

Santiago
(Chile)
Santiago tem
5,4 milhões de
moradores

As estações de esqui, que
se localizam a mais de 2.000
metros de altitude, convidam
a desfrutar da adrenalina e da
ação, num ambiente gélido e
que desperta o desejo de deixar
voar a liberdade sobre esquis.
Entre as melhores pistas estão Farallones, El Colorado, La
Parva e Valle Nevado. Todas
têm hotéis, restaurantes e lojas
de aluguel de equipamentos.
As possibilidades de cada
temporada não se limitam ao
esqui ou ao snowboard. As opções têm se tornado mais radicais e democráticas: em motos
de neve pode-se explorar amplos territórios ou em catski,
esqui em todo tipo de terreno.

Dra. Vivian Borrero,
coordenadora do programa
Dentista do Bem em Santiago
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Horóscopo

2ºSEMESTRE
Por Guilherme Salviano

Conheça quais são as previsões para o seu signo até o fim deste ano
As questões
afetivas passarão
por fase de
valorizar
simplicidades. A partir de
setembro, o momento
será propenso a expandir
objetivos a dois, bem
como ter oportunidades
intensas de envolvimento
a quem estiver só.

Assuntos
materiais e
financeiros
marcarão o
período com intensidade
para consolidar objetivos
ou organizar pendências.
É uma época propensa
a assumir novas
responsabilidades e a levar
a sério temas afetivos.

Até o fim de
maio, além
de agosto
e setembro,
Marte estará em seu
signo, influência capaz
de impulsioná-lo(a) a
novos projetos. Momento
para expandir metas e
empreender. Cuidado
dobrado com saúde.

Tendências para
expansão e
mudanças
profissionais
positivas no 2º semestre.
Momento para tratar de
objetivos mais sólidos, se
for comprometido(a),
como filhos, viagens ou
algo que há tempos
planeja a dois.

Com Júpiter
em seu signo
até setembro,
você estará
propenso(a) a mudança
de conceitos. O impacto
se dá em assuntos
que trazem novos
focos e valores na vida
profissional, na familiar
e na afetiva.

O 2º semestre
é marcado por
novas responsabilidades e
mudança de prioridades.
Se possui pendência
jurídica antiga, o período
favorece resoluções
favoráveis. Não se doe
mais do que deve nos
relacionamentos.

Saturno continua
sua influência
por Sagitário
– seu signo
oposto – até o fim de
2017. Momento para novas
responsabilidades em
relacionamentos. Uma
transição marcará suas
relações profissionais, com
chances para parcerias.

O trabalho
aponta mais
disciplina
com estudos,
especializações e
execução de ideias. Em
setembro, Júpiter ingressa
em seu signo, favorecendo
a expansão de metas,
relações e novos
conhecimentos.

As relações
pessoais serão
afetadas por
uma percepção
mais intensa de
afinidades, a ponto de
determinar de quem
é essencial estar mais
perto. Período beneficia
viagens, novos estudos e
aperfeiçoamento.

O perío trará
envolvimento
maior para
resolver questões
domésticas. Transições
marcarão a vida
profissional. Época para
executar ideias e pôr em
prática planos com seu
par na vida afetiva.

Temas materiais
estarão focados
em projetos e
decisões, com
mais chances em junho,
agosto e setembro. Na
vida afetiva, diminua
exigências. Paqueras
são propensas diante
de novas amizades.

Momento de
responsabilidades
e empenho em
metas para longo
prazo. Com familiares
e amigos, não exagere
com exigências. Na vida
amorosa, fase de expandir
objetivos sólidos com
quem se relaciona.

Para conferir mais detalhes, visite www.astrologo.blog.br
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