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Editorial

A Turma do Bem foi reconhecida como uma das 100
melhores ONGs do Brasil em 2017 pela Revista Época
e pelo Instituto Doar. Uma premiação que coroa nossa
gestão e transparência nos processos. Isso me leva a refletir:
o que leva a Turma do Bem a ganhar tantos prêmios?
Nosso comprometimento desde o princípio com os
valores e nossa missão, os mais de 17 mil voluntários e
as empresas que acreditam em nós. Todos fazem parte
disso. Fico muito contente em saber que sou um dos
responsáveis por esse projeto e é uma alegria que vocês,
voluntários, devem sentir também. Esse prêmio é nosso.
As empresas apoiadoras da Turma do Bem são
também parceiras de vocês, voluntários. Os descontos
e benefícios que esses parceiros oferecem aos Dentistas
do Bem funcionam no sistema ganha-ganha. O dentista
compra com desconto, a empresa repassa parte do valor da venda para
a organização e a TdB consegue manter e ampliar sua estrutura para
progredir com os nossos projetos.
Apesar do ano difícil e de crise, muitas empresas passaram por cima
dessas circunstâncias e acreditam no valor de ajudar uma organização
social.
A parceria firmada com a R-Crio disponibiliza a toda a nossa rede
de voluntários tecnologia de ponta em células-tronco. Um avanço
que em poucos anos já será comum em todo o país. A Surya Dental
dá descontos cada vez maiores, conforme o número de beneficiários
que você atende. Quando precisar de um seguro para seu consultório
ou de responsabilidade civil, por exemplo, a Argo Seguros é parte da
rede de apoiadoras da TdB, oferecendo condições especiais e também
revertendo uma porcentagem para nossa organização.
Outras empresas enxergaram a Turma do Bem, e novas parcerias
surgiram. É o caso da Implacil De Bortoli. A Oral-B segue nos apoiando
mais um ano.
Em 2017 vamos levar o Sorriso do Bem de novo para a belíssima cidade
de Poços de Caldas, em Minas Geras. O SdB 2017 será apresentado
pela nossa nova parceira, Morelli Ortodontia. É imprescindível que o
maior número possível de voluntários participe do nosso evento, para
tomarmos um novo fôlego e continuarmos nesse caminho que trilhamos.
Dr. Fábio Bibancos
Presidente Voluntário da TdB
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Este 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
comunicacao@tdb.org.br, informando seu
nome completo e a cidade onde mora. Sua
opinião poderá ser publicada neste espaço.
Super bem estruturada e redigida, traz a
retrospectiva dos principais acontecimentos
da Turma do Bem e ainda as lembranças
gostosas do SdB. Super eclética e diversificada.
Estão de parabéns!
Poderiam criar uma parte para mostrar os
esportes praticados pelos Dentistas do Bem e
os cuidados que tomam com a saúde, trazendo
sugestões de receitas. Outras sugestões: dicas
de viagens dos Dentistas do Bem e uma seção
de poemas escritos por eles. E, claro, poderia
ser uma revista mensal...
Garbes Marcos Cebrian Grespan (Itu, SP)
Gostei de todos os conteúdos da última
edição da Seja+1. Cada dia a revista está
mais completa e diversificada. E é muito
gratificante ler sobre todas as conquistas da
Turma do Bem. A revista nos traz uma visão
mais holística da ONG, acho excelente!
Gracimana David (Taiobeiras, MG)

Nesta edição

6 Sorriso do Bem
‘Cuidar, Sorrir, Amar’ será o tema
da edição deste ano do evento que
mobiliza os Dentistas do Bem
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Um conjunto de matérias mostra
como o tema já é realidade hoje, e
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Programação do evento terá e desenvolver medicamentos mais
palestrantes que têm muito o que eficazes
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Imagens que mostram que o sorriso Conheça algumas empresas cidadãs
é uma linguagem universal
que apoiam a TdB e seus projetos
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Em 2017, o evento,
promovido a cada ano pela
Turma do Bem desde 2006,
acontecerá novamente em
Poços de Caldas, entre os
dias 14 e 17 de novembro.

“cuidar, sorrir, a
o tema do sorris
Maior evento de saúde bucal e
voluntariado do mundo, o Sorriso
do Bem será apresentado este
ano pela Morelli Ortodontia.
Seu tema geral (“Cuidar, Sorrir,
Amar”) e a programação foram
cuidadosamente pensados para
trazer conteúdos relevantes para os
participantes, que terão atividades
diversificadas e voltadas tanto
6

para a sua formação quanto para a
sensibilização.
Ao mesmo tempo, o evento
contribuirá para engajar e mobilizar
o trabalho da maior rede de
voluntariado especializado do mundo
e, com isso, possibilitar a expansão
do número de jovens atendidos pelo
projeto Dentista do Bem.

amar”:
so do bem 2017
Para isso, os Dentistas e Estudantes
do Bem se reunirão por quatro dias
para assistir a palestras, participar de
debates, fóruns e outras atividades.
A programação oferecida e a
oportunidade de estar em contato
com os colegas promoverão, como
ocorreu nas edições anteriores,
o aprimoramento do trabalho

voluntário e do seu impacto social
na vida dos beneficiários.
Por isso mesmo, o evento já se
consolidou como um dos principais
encontros mundiais da área de
odontologia e inclusão social, em
que são combinados temas de saúde
bucal e questões humanistas.
O tema definido para esta edição
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Sorriso do Bem
tem tudo a ver com o que fazem a
TdB e seus voluntários.
Com base nele, está sendo montada
uma programação muito especial,
com palestrantes que trarão ideias
e informações que permitirão a

reflexão e o crescimento de todos.
Entre eles, estarão o escritor Milton
Hatoum, autor do livro Dois Irmãos
(no qual foi baseada a série com o
mesmo nome exibida recentemente
pela TV Globo) e o ator Rodrigo
FOTO: TDB

Ética foi uma
das questões
abordadas pelo
historiador
Leandro Karnal
na edição
anterior
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Lopez, criador do curso O Cuidar
de Si – Cura e Iluminação na Grécia
Antiga (leia mais sobre eles nas
próximas páginas).

chef Bel Coelho, apresentadora da
série Receita de Viagem; o diretor
de TV e cinema Estevão Ciavatta,
responsável pelo programa Esquenta
e pelo recente documentário A
Fonte da Juventude, que aborda
obesidade e má alimentação; e o
médico patologista Paulo Saldiva,
que tem como principal objeto
de estudo a qualidade do ar e seus
impactos na saúde.

Outra grande atração será a exjogadora de basquete Paula (a Magic
Paula), que, além de ser um dos
ícones do esporte nacional, fundou e
se mantém à frente do Instituto Passe
de Mágica, que oferece atividades
esportivas e recreativas a crianças
e adolescentes em situação de Muitas outras personalidades
vulnerabilidade social.
estarão
presentes,
garantindo
a qualidade de sempre para o
Juntam-se a eles nomes como o da

FOTO: TDB

O escritor
português
Valter
Hugo Mãe
falou sobre
afabilidade
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Mais duas atrações da edição 2016:
a escritora Thalita Rebouças (acima)
e a consultora Vânia Ferrari (esq.)

Sorriso do Bem, que, em anos
anteriores, contou com palestras
de personalidades reconhecidas de
diferentes áreas, como o historiador
Leandro Karnal, os escritores Valter
Hugo Mãe e Thalita Rebouças,
os jornalistas Marcelo Tas e
Guilherme Fiuza, o filósofo Mário
Sergio Cortella, a Monja Coen, o
psicanalista Contardo Calligaris,
Juan Pablo Escobar (filho de Pablo
Escobar), o procurador Deltan
Dallagnol, a consultora Vânia
Ferrari, o médico Marco Antonio
de Carvalho Filho, a juíza Domitila
Manssur e a promotora Gabriela
Manssur.
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Esses e inúmeros outros palestrantes
e debatedores vêm falando sobre
temas atuais e essenciais, trazendo
informação e conhecimento, ao
mesmo tempo em que abrem novos
caminhos para a reflexão de todos.
É o que ocorrerá neste ano, mais
uma vez.
O local será, como em 2016, a
simpática cidade de Poços de
Caldas, estância turística no sul de
Minas Gerais, com pouco mais de
160 mil habitantes.
Localizada a 260 km da capital
paulista e com fácil acesso por boas
rodovias, a cidade – conhecida por
combinar o poder curativo das águas
com o lazer e a diversão, incluindo
os cassinos, que funcionaram até os
anos 1940 – tem tudo a ver com o
tema escolhido para o evento deste
ano.
Os coordenadores, Dentistas do

Bem, acompanhantes, palestrantes
e demais participantes do SdB
2017 se reunirão no Palace Hotel.
Para atender ao grande número
de participantes, pacotes para
hospedagem em outros hotéis
também estão disponíveis.

Festa também faz parte
A programação tem muito conteúdo,
mas também há espaço garantido
para a diversão e a confraternização.
A tradicional festa de premiação,
que encerra o evento, contará com
a participação de grandes nomes
da música brasileira e a presença de
personalidades do mundo cultural
e artístico. Basta lembrar alguns dos

A juíza Domitila Manssur
e a promotora Gabriela
Manssur (ao centro): temas
fundamentais em discussão

FOTO: TDB
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participantes em anos anteriores
para ter uma ideia do que esperar:
Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak,
Rodrigo Lombardi, Alice Braga,
Glória Menezes, Marco Ricca,
Maria Gadú, Simoninha, Luciana
Mello, Jairzinho, Eliana, Nathália
Timberg e Lu Grimaldi.
Serão reconhecidos os melhores
voluntários do ano, com destaque
especial para o anúncio do Melhor
Dentista do Mundo, o voluntário que
mais trabalhou para a democratização
do acesso à odontologia. Outra
premiação da noite é para o Estudante
do Bem, aquele que produz o melhor
painel com um relato de um caso
clínico mostrando a realidade social
e odontológica de jovens de baixa
renda.

FOTO: TDB
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O médico Marco Antonio de Carvalho
Filho despertou forte interesse ao
tratar de empatia na saúde

Novidade:
CICLO odontológico
Além das tradicionais palestras e premiações, nesta edição do evento
os participantes terão a oportunidade de conhecer as novidades do
mercado e entrar em contato com temas relevantes da área. Esse será o
Ciclo Odontológico, coordenado pelo Dr. Luiz Roberto Scott, Dentista
do Bem de São Paulo, que contará com apresentações e aulas de
especialistas reconhecidos.
O Ciclo ocorrerá durante três dias do evento, no período da manhã.
Entre os temas que serão abordados estão: implantodontia, cirurgia
bucomaxilofacial, apneia do sono, pediatria e estética.
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Milton Hatoum:
destaque do
evento de 2017
Autor de Dois Irmãos,
é considerado um dos
maiores escritores
brasileiros da atualidade.

A vocação para a literatura falou
mais alto. Estudou o tema na
prestigiada Universidade Sorbonne
(Paris III), foi professor por 15
anos na Universidade Federal do
Amazonas e professor visitante da
Universidade da Califórnia.

FOTO: DIVULGAÇÃO COMPANHIA DAS LETRAS

Nascido em Manaus (AM),
Milton Hatoum se diplomou em
Arquitetura. Mas os projetos e
pranchetas, assim como as aulas de
História da Arquitetura que chegou
a ministrar, ficaram no passado.

Relato de um certo Oriente, Cinzas do
Norte e Órfãos do Eldorado, além do
livro de contos A cidade ilhada e da
coletânea de crônicas Um solitário
à espreita. No total, são mais de
trezentos mil exemplares vendidos
no Brasil, número alcançado por
poucos autores.

Tornou-se reconhecido em âmbito
internacional por seus romances,
que receberam diversos prêmios e
foram traduzidos em doze idiomas.
O mais conhecido deles é Dois
irmãos, transformado em minissérie
pela TV Globo. Escreveu também
13
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INSPIRAÇÃO
QUE VEM DA
GRÉCIA aNTIGA
Rodrigo Lopez apresentará curso em que mostra
como a cura e o cuidado podem ser vistos em uma
perspectiva mais ampla. Tudo a ver com o tema do
SdB 2017: Cuidar, Sorrir, Amar.

Sempre se interessou pela Grécia
antiga, o que o levou a se especializar
na cadeira de Teatro Grego, na
faculdade.
O tema estava à espera de uma
oportunidade para ocupar um
espaço maior na sua vida e isso
ocorreu no ano passado. Foi quando
visitou a Grécia.
Ali, ele não foi apenas mais um dos
milhares de turistas a se encantar
14

com as paisagens, os sabores e a
atmosfera da região.
O que Rodrigo fez foi um mergulho
mais profundo, assistindo a cursos,
pesquisando aspectos culturais
e entrando em contato com os
santuários de cura e os oráculos.
Conheceu melhor como tanto a
iluminação (epopteia) quanto a cura
(therapeía) – operadas pelos oráculos
e pelos santuários, respectivamente
– estiveram presentes de forma
marcante no cotidiano da sociedade
grega da época.
Percebeu, também, como a inscrição
do Oráculo de Delfos – “Conhecete a ti mesmo” –, que se tornou uma
das frases mais famosas da história

FOTO: DIVULGAÇÃO

Formado pela Escola de Arte
Dramática (EAD, da ECA/USP),
Rodrigo Lopez é ator profissional
há 20 anos, tendo trabalhado com
diretores como Gianni Ratto, Jorge
Takla, Gerald Thomas, Caetano
Vilela e Maria Adelaide Amaral.
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da filosofia, fazia parte de algo ainda
maior: o cuidado de si.

Pode nos contar um pouco mais
sobre o curso?

Assim, fundamentando-se em seus
estudos e na pesquisa de campo
nos locais de santuários e oráculos,
nasceu o curso que vem oferecendo
desde o início de 2017 e que será
uma das principais atrações do
Sorriso do Bem 2017: O Cuidar de
Si – Cura e Iluminação na Grécia
Antiga.

Sou um ator, não um acadêmico,
helenista ou filósofo. Assim, atuo
mais como um poeta e narrador
do que como um professor. Não
levo verdades absolutas, mas
conto histórias. Meu objetivo é
fazer as pessoas se inspirarem e se
entusiasmarem com o tema.

Apresentado pela primeira vez
em janeiro, na Casa do Saber,
desde então o curso vem sendo
ministrado a vários grupos, em
diferentes locais, incluindo a Turma
do Bem – em cuja sede duas turmas
se entusiasmaram com o que viram.

Na verdade, é um misto entre aula
e poesia, que é também teatro. Criei
uma dramaturgia e meu papel fica
entre o professor e o aedo, que é o
poeta que canta as epopeias (como
Homero).
É um recorte meu da cultura
grega, que eu mesmo preparei. Que
eu conheça, não existe nada parecido
sendo feito.

FOTO: DIVULGAÇÃO

É justamente isso o que o ator
pretende, como ele revela na
entrevista a seguir.

Como são as aulas?

Rodrigo em ação: leveza
e carisma do ator na
abordagem de um tema
instigante, mas complexo
16
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O tema é tratado de
forma agradável, sem
nada de acadêmico, por
Rodrigo, que mostra
como pensava e vivia o
homem grego antigo,
quais eram suas práticas
sagradas, sua mitologia e
sua identidade cultural.

Apresento os deuses, os lugares, o
pensamento grego. Mas não é nada
acadêmico em termos de linguagem
e de forma de apresentação. Levo
imagens, música e utilizo o carisma,
amor e timing do ator.

poesia, a oratória, a música ou
a atividade física. Os santuários
abrangiam todas essas dimensões.

Acredito que esses temas podem
chegar às pessoas de outra maneira.
Parto das seguintes perguntas: por
que o assunto não pode ser saboroso,
entusiasmante? Como levar beleza
para esse lugar?

Comecei despretensiosamente e eu
mesmo me surpreendi com o retorno
que tive.

Pode explicar um pouco mais
sobre a visão dos gregos em
relação à cura?

A cultura da Grécia surpreende,
por ser muito moderna. Muita gente
desconhece essa mente sofisticada e
interdisciplinar que os gregos antigos
tinham.

Eles tratavam a cura em uma
perspectiva mais abrangente – e
bem moderna – que o da medicina,
envolvendo outras áreas de
atividade humana como elementos
fundamentais, como o teatro, a

Qual é a reação que sente nos
participantes do curso?

Sinto um forte entusiasmo das
pessoas, que depois querem sugestões
de livros para ler, estudar e saber mais.

Talvez tenha sido o assunto certo no
momento certo: caiu muito bem entre
o público que busca possibilidades de
ampliação da reflexão.
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quem já estev
experiências boa

Saulo: fazer o bem
Presente em todas as edições do Sorriso do Bem, Saulo
afirma que participar é importante porque o ajuda a
encontrar na odontologia algo que tem um valor maior, de
fazer o bem.
Entre os diversos momentos marcantes que vivenciou,
destaca como muito emocionante o ano em que o cantor
Guilherme Arantes foi. Considera, também, que em São
Bento de Sapucaí o evento como um todo foi especial.
“É muito gostoso ir, é animador, é quando a gente reanima
o espírito da ONG, a chance de fazer um trabalho novo, de
fazer junto. A motivação é geral para que esse trabalho dê
certo: todos motivados para o futuro, todos em comunhão,
numa euforia muito boa”, opina.
18

FOTOS: TDB/DIVULGAÇÃO

ve lá e viveu
as conta como é
Ana Clara e o encontro com Thalita
No Sorriso do Bem de 2016, Ana Clara Bortolucci teve a oportunidade
de estar com a escritora Thalita Rebouças. “Foi muito importante esse
encontro. Eu me toquei muito com a história dela e me identifiquei com o
começo da carreira dela como escritora, quase que desistindo. Foi muito
bom esse contato, depois da palestra dela, numa sessão de autógrafos.
Entrei na fila e quando chegou minha vez fiquei muito emocionada,
conversei com ela, tirei fotos”.
Considerando o trabalho da Turma do Bem muito especial, ela
diz que foi um dos motivos que a levaram a fazer odontologia.
“Na faculdade, quando o Sorriso do Bem ainda era fechado, eu assistia
pela TV TDB e sempre achava muito emocionante. Ano passado foi
meu primeiro Sorriso, que confirmou ainda mais minha escolha, de
participar da Turma do Bem”.

Naira: aceitação da irmã
O tratamento dado pela Turma do Bem às mulheres trans e o trabalho de
conscientização em relação ao tema trouxe muita
satisfação para Naira. “É um assunto de que eu falo
mais abertamente agora: tenho orgulho de ter uma
irmã trans”, diz.
E o Sorriso do Bem teve muito a ver com isso,
abrindo um novo universo para ela, com o carinho
e apoio demonstrados a esse grupo.
“Fazer parte dessa história, trazendo um outro
olhar, um lado diferente dessas pessoas que são
tão discriminadas, marginalizadas, vítimas de uma
violência constante, dá um orgulho imensurável”,
afirma.
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Andressa e Tiago:
Casal Sorriso do Bem
Depois de se conhecer no último dia do Sorriso do Bem de
2011, com o tempo Andressa e Tiago tornaram-se melhores
amigos, daqueles que têm longas conversas e trocam
confidências.
Cupido entrou em cena e, depois de uma paquera,
começaram a namorar em 2014. “Eram 600 km nos
separando: ele em Criciúma (PR) e eu em Curitiba (PR).
Mas deu certo: 10 meses depois nos casamos e hoje estou
grávida”, conta Andressa.
“O Sorriso do Bem traz bastante alegria. Poder ver
os resultados dos trabalhos da Turma do Bem dá um
fôlego para continuar, incentiva. Tem também o fator de
reencontrar os amigos, mas é consequência desse objetivo
maior”, afirmam.
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O Sorriso do Bem também abre novas oportunidades de trabalho e
negócios. Foi o que aconteceu com Fabia, Sissa e Sumara, que descobriram
que podiam unir forças.
“No evento de 2014 eu tinha acabado de fechar meu consultório em
Amparo (SP). Vendi tudo e voltei a morar em Campinas (SP) com minha
mãe. Na última reunião de planejamento daquele ano, estava meio perdida
e acabei encontrando-as. A gente foi conversando, e calhou de que o que
elas precisavam era o que eu fazia. Além de tudo, era perto de onde eu
morava, deu muito certo”, conta Fabia.
Ela vai além e expressa todo o seu reconhecimento: “A Turma do Bem
me salvou de várias formas. Consegui um emprego quando achei que
tudo estava perdido e o projeto das Apolônias abriu meus olhos para os
relacionamentos abusivos”.
Tendo participado de várias edições, Fabia é uma entusiasta do Sorriso do
Bem. “O SdB reforça esse sentimento bom de gratidão, além de ser uma
ocasião para reencontrar pessoas que fazem parte da minha vida, poder
assistir palestras incríveis, jantar e festejar com todo mundo. Nós não
perdemos, damos um jeito e vamos”, diz.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Fabia, Sissa e Sumara: amizade e parceria
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Melhor Dentista
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DR. OSVALDO
MAGRO FILHO:
O MELHOR
DENTISTA DO MUNDO
Pela segunda vez, o coordenador da TdB em
Araçatuba (SP) foi reconhecido por seu trabalho
incansável.
Ao final do Sorriso do Bem de 2016,
foi anunciado o Melhor Dentista do
Mundo, reconhecimento criado pela
Turma do Bem para profissionais
que mais fazem a diferença. O eleito
foi o Dr. Osvaldo Magro Filho,
de Araçatuba (SP), que já havia
recebido esse prêmio quatro anos
antes. O bicampeonato foi algo
inédito nos 15 anos de história da
TdB.
Desde 2008 como coordenador
regional do programa Dentista do
Bem na sua cidade, o vencedor,
conhecido como Dinho pelos
amigos, é doutor em Odontologia
e professor da Unesp (Universidade
Estadual Paulista).
Com modéstia, ele explica um
pouco do trabalho que fez e que o
levou a ser reconhecido: “Quando
eu percebi que a crise econômica
estava parando o país, mobilizei

meus amigos, meus familiares,
pessoas da minha região para
tentar levantar fundos. No meu
aniversário de 50 anos, as pessoas
não me davam presente, mas faziam
uma doação para a Turma do Bem”.
Seu trabalho, na realidade, foi muito
além da captação de recursos, que
já teve enorme relevância.
Em todas as atividades promovidas
pela ONG, ele trabalhou com
grande afinco. “Foi um voluntário
incansável e gabaritou em todos
os quesitos. Megatriagem, quebracabeças, 10 medidas contra a
corrupção, cadastramento de novos
dentistas e muito mais”, afirma o
Dr. Fábio Bibancos.
Para completar, ainda inovou nas
capacitações e manteve sempre o
sorriso no rosto, que é sua marca
registrada.
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os 5 melhores d
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Leonardo Costa
(Salvador)

Daiz Nunes
(Macapá)

Osvaldo
Magro Filho
(Araçatuba)

entistas de 2016

Maria Cristina
(Ubatuba)

Armando Piva
(Barbacena)
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teve mais prêmio
para quem se destacou
Dentista que não é cordenador, a cidade mais
solidária e Estudantes do Bem com os melhores
projetos também foram reconhecidos.
Dentistas que não são coordenadores
também merecem prêmio, pela
realização de um trabalho que se
destaque. No Sorriso do Bem 2016,
o vencedor nessa categoria foi
Alailson Domingos dos Santos, de
Ilha Solteira (SP), voluntário há seis
anos e que realizou várias triagens na
região. “A ONG envia os nomes dos
pacientes e vou atendendo”, diz ele.
O público também elegeu Uberlândia
(MG) como a cidade mais solidária
do mundo, numa votação para
escolher um coordenador da rede
com base na área de atuação (que foi
Nara Macedo).
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Rebeca foi escolhida em votação
interna da TdB. Aluna da
Universidade Estadual da Paraíba,
ela apresentou o caso de uma
adolescente de 13 anos, que sofre
com dores de dentes e bullying
na escola e que não conseguiu
tratamento no sistema público
de saúde. “Eu a encontrei na
Megatriagem, cabisbaixa e com a
mão na boca. Tinha todos os dentes
destruídos e não sorria”, lembra
Rebeca, que, como prêmio, recebeu
um equipo odontológico completo.

Já Fábio Augusto, aluno da
Universidade Potiguar, foi eleito pelo
público, com 77.244
votos. Ele apresentou
o relato do caso de
uma adolescente de 17
anos, que vive em uma
comunidade de Natal e
tem de lidar com dores
Rebeca Soares
e bullying na escola
Pereira: vencedora
devido à condição dos
como Estudante
dentes.
do Bem

A categoria Estudante do Bem
reconhece alunos que
produzem relatos de casos
clínicos que evidenciem
a realidade social e
odontológica de uma
criança ou adolescente de
baixa renda.
Foram dois os vencedores:
Rebeca Soares Pereira, de
Campina Grande (PB), e

Fábio Augusto Alves, de Natal (RN).

Programe-se.
Vem aí:

14 a 17 de novembro
Poços de Caldas (MG)
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Gargalhadas

Rebeca Soares

Ana Beatriz Piazza, Vania Magro e
Hellen Mary

Silvia Barella

FOTOS: TDB

Mendonça,
Adriana Marques, Flavia
Camacho,
l
nie
Fabiana Benuzio, Da
Gadioli e
ra
rba
Ba
,
Eduardo Picanço
Waleska Bessa
Edgar
Portes
e Maria
Cristina
Silveira

Ana Paula Abreu e Ca

rla Oliveira
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Ilma Vasconcelos, Luciana Lima,
Maria Amelia e Daisy Galdino

Daiz Nunes

Alegria
estampada
nos rostos
Bianca Bahiense, Carla
Fey, Nubia Giuliani e
Deize Queiroz

Voluntários da TdB
mostram como o sorriso
conecta as pessoas.

Ana Carolina Massaro e Selma Rocha

Martin Esteban e Carla Esteban
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O tesouro do
dente de leite
Dente de leite guarda células-tronco especiais.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Os dentes de leite são
fundamentais para qualquer criança.
Além de sua importância para a
dentição permanente, eles também
podem ter um grande papel no futuro
da saúde da criança. Isso porque são
os responsáveis por guardar um
tesouro precioso, as células-tronco.
As células-tronco, células especiais
capazes de se transformar em

outros tipos de células, podem ser
do tipo mesenquimal, como as do
dente de leite. Isso significa que
elas podem dar origem a tecidos e
células como neurônios, músculos,
ossos, cartilagens e tecido adiposo.
Nos estudos na área de medicina
regenerativa, as células-tronco têm
se mostrado cada vez mais eficazes
em terapias para regeneração óssea,
queimaduras de pele, diabetes,
diferentes tipos de cegueira etc.
E quanto mais jovens as célulastronco, melhores são os resultados.
Cada vez mais o armazenamento
dessas células é considerado um
ato de prevenção, que pode ajudar
na saúde das crianças no futuro e
garantir uma vida mais longa e de
qualidade para elas. Além disso, essas
células oferecem um menor risco de
rejeição pelo organismo, já que se
trata do dente da própria criança.

A R•Crio
Única empresa que faz a coleta
exclusiva a partir da polpa do dente
de leite, a R•Crio é um laboratório
de armazenamento e preservação
de células-tronco com mais de 10
anos de pesquisas na área médica.
A empresa tem uma estrutura com
tecnologia de ponta, certificada pela
Anvisa e com área de processamento
classificada como ISO 7 (Organização
Internacional de Padronização).
Saiba mais em: r-crio.com
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FOTO: SHUTTERSTOCK

Células do dente de leite
e do cordão umbilical
As células-tronco podem
ter várias origens. Conheça aqui
diferenças entre duas muito
importantes: as da polpa do dente de
leite e do sangue do cordão umbilical.
As do cordão umbilical só podem
ser retiradas logo após o parto e são
capazes de se diferenciar em células
sanguíneas: hemácias, glóbulos
brancos e plaquetas. São usadas em
tratamentos para leucemia, linfomas,
anemias, imunodeficiências e outros.
Porém, as células-tronco usadas nos
tratamentos quase nunca são do
próprio doador. Isso porque essas
doenças normalmente ocorrem por
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problemas genéticos, que também
estarão nas células-tronco do cordão
umbilical da pessoa.
As células-tronco do dente de leite,
por outro lado, podem ser extraídas
de qualquer dente de leite, o que gera
várias possibilidades. Essas células
são importantes para a medicina
regenerativa, porque podem se
diferenciar em músculos, tecido
nervoso e adiposo, ossos, pele,
tecido cardíaco e cartilagem. Outro
fator diferenciado é que a criança
utiliza as próprias células no caso
de tratamentos futuros, o que evita
riscos de rejeição pelo organismo.

As células-tronco têm sido cada vez mais usadas
em pesquisas de laboratório, de forma a ajudar a
entender doenças e desenvolver medicamentos
mais eficazes. Veja alguns exemplos.
Células-tronco e ortopedia
As células-tronco que são encontradas dentro do dente de leite
são do tipo mesenquimal. Elas podem se transformar em diversas
células de tecidos sólidos, músculos, ossos, cartilagem e gordura.
Essas células-tronco já estão sendo usadas para reparar lesões
ósseas e têm auxiliado e estimulado a regeneração do osso.

Células-tronco e neurologia
Os avanços da medicina no campo de células-tronco são cada vez
mais expressivos. Entre os tratamentos com células-tronco que
já foram testados em humanos, encontram-se os voltados para
esclerose múltipla, doença de Parkinson, acidente vascular cerebral
e lesões da medula espinhal, todos com resultados bastante positivos
até o momento.
Além da terapia celular, outro uso importante para as células-tronco
é auxiliar os cientistas e médicos na compreensão de doenças como
o autismo.

Células-tronco e diabetes
Embora o diabetes ainda não tenha cura, as células-tronco têm
deixado essa perspectiva cada vez mais próxima.
Terapias celulares para diabetes tipo 2 mostram ótimos resultados
em ensaios clínicos.
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Especial Células-Tronco
ENTREVISTA
DR. FÁBIO BIBANCOS

FOTO: TDB
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“caminhos
já estão
mudando
na saúde”

Dr. Fábio Bibancos conheceu a
R•Crio por meio de uma profissional
do seu “exército” de dentistas
da Turma do Bem, que oferece
tratamento dentário voluntário para
diversos públicos.

profissional a apoiar e levantar a
bandeira a favor do armazenamento
de células-tronco do dente de leite.
O dentista inclusive armazenou as
células do dente do terceiro molar
do próprio filho, Bernardo.

Após visitar as instalações da
R•Crio e entender todo o processo
que envolve a criopreservação,
Dr. Bibancos tornou-se mais um

Em entrevista, ele contou um pouco
sobre seu primeiro contato com as
células-tronco e suas expectativas
quanto ao uso delas no futuro.

Como conheceu a R•Crio?
Conheci a R•Crio através de uma
de nossas Dentistas do Bem.
No primeiro momento eu li o
material, estudei e pensei que era
interessante. Me deixou curioso a
ponto de querer ir para Campinas/
SP (sede da R•Crio) para ver
o laboratório. Quando eu vi o
laboratório quase caí duro.
Eu pensei: “aqui tem mesmo
recursos e possibilidades de se manter
as células-tronco”.
Por que você decidiu firmar uma
parceria com a R•Crio?
Quando conheci a R•Crio eu
entendi que esse seria um grande
modelo de saúde que eu traria
como inovação. Isso é de fato
inovador, isso é de fato saúde, isso
é uma possibilidade que se abre
para o mundo de uma maneira
completamente diferente.
Nós vamos continuar clareando,
facetando dentes, restaurando dente,
mas a partir de agora o dentista
garante aos pacientes eternizar a
história genética do seu filho e ajudar
centenas e milhares de pessoas
através disso. É incrível.
Por que acredita no potencial
das células-tronco?
Eu acho que existe uma dificuldade

de as pessoas entenderem que, no
dente de leite ou no dente do siso,
você tem um conteúdo que é possível
ser transformado em células-tronco.
Acho que nesse modelo de medicina
em que se segmenta tudo e separa-se
a questão odontológica do resto, elas
não conseguem entender.
A gente não está falando mais da
odontologia, nós estamos falando que
através da odontologia vai-se chegar
a tantas possibilidades médicas de
uma cura.
A medicina vai mudar e os
caminhos já estão mudando.
Por que você recomenda o
armazenamento das célulastronco do dente de leite?
Se a gente pensar que dentro do
dente vai existir a célula-tronco, se as
pessoas entendessem que esse é um
modelo, que essa odontologia não
está separada do resto e que a partir
daquele dente você pode fazer isso,
todo mundo iria fazer.
Os dentes de leite dos nosso filhos
vão ser extraídos, eles vão cair.
Então você vai extrair o dentinho e
jogar fora. Se você extrai o dentinho
e o entrega a esse banco, você tem a
oportunidade de gerar grande saúde
ao longo da vida do seu filho. Se você
tem a oportunidade de guardar e isso
evoluir rapidamente para a cura de
tantos problemas, por que não?
37

Especial Células-Tronco

Histórias
de quem já
armazenou
células-tronco

FOTO: SHUTTERSTOCK

Muitos pais escolheram armazenar células-tronco
do dente de leite de seus filhos. Eles deram um
passo à frente na busca por proporcionar um
futuro melhor para as crianças. Conheça aqui
algumas dessas histórias.
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“Até recentemente, a medicina não
oferecia nenhuma esperança para
o caso do Daniel. Mas, depois da
conversa que tive com o José Ricardo
(presidente da R•Crio), voltei para
casa muito feliz”, comenta.
A esperança representada por essa
nova tecnologia a anima: “Sei que
no momento não existe nada de
concreto para o caso dele, mas
acredito que, em um futuro breve,
deveremos ter ótimas notícias”.
Outro pai que tomou a decisão
de armazenar foi o Emerson – o
primeiro cliente da R•Crio.

FOTO: SHUTTERSTOCK

A Débora, mãe do Daniel,
trouxe o filho dos Estados Unidos
para armazenar células-tronco do
dente de leite aqui. Daniel é portador
de uma síndrome rara que ainda não
tem tratamento nem cura.

Ele é pai de gêmeos e, da mesma
forma que Débora, acredita que, com
a evolução da medicina, guardar
essas células especiais pode ser
essencial para imprevistos futuros na
vida dos filhos.
“Garantir a eles, caso necessário,
uma oportunidade de curar doenças
através do armazenamento dessas
células é uma tranquilidade e uma
decisão acertada”, afirma.

A palavra do pediatra
“É o futuro da medicina. Durante dezenas de anos, as células-tronco
podem ficar armazenadas em tanques de nitrogênio líquido a -196°C.
É bom que as famílias pensem na necessidade de preservar as célulastronco mesenquimais (do dentinho) para futuro uso terapêutico, não só
na infância, mas por toda a vida”.
Dr. José Martins Filho
Médico pediatra
Professor emérito e ex-reitor da Unicamp
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esperança no
tratamento de
lesão medular
Células-tronco podem ajudar.
Os avanços na medicina
são cada vez mais expressivos e as
células-tronco estão revolucionando
diversos tratamentos! Um deles é o
de lesões medulares.

Mas as células-tronco do tipo
mesenquimal, que podem ser
extraídas do dente de leite, são vistas
com otimismo pelos pesquisadores
para esses tratamentos.

A medula espinhal é um canal que
protege as vértebras e é responsável
por conduzir os impulsos nervosos
que movem o tronco, braços, pernas
e a cabeça. Em casos de traumas ou
de doenças, ela pode sofrer danos.

Isso se deve ao fato de que elas
são capazes de se transformar em
células nervosas e reparar o tecido
lesionado.

Os tratamentos para essas lesões
sempre foram um dos maiores
desafios da medicina, já que o
tecido nervoso tem uma capacidade
de regeneração limitada.
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Atualmente, já existem tratamentos
de lesões medulares sendo testados
em humanos, com a utilização
dessas células. Os resultados têm
sido positivos, com a apresentação
de melhoras na capacidade motora
e na sensibilidade.

capacitação
ao seu alcance
Conteúdos exclusivos sobre células-tronco podem
ser acessados no Portal EAD R•Crio.
Você, dentista, pode ampliar as
possibilidades da sua clínica e fazer
a diferença no futuro da saúde dos
seus clientes! Sabe como?
O portal EAD da R•Crio oferece
treinamentos de coleta do dente de
leite para preservação de célulastronco para profissionais de saúde.

Por que se credenciar
O dentista que se credencia no portal
de treinamento recebe conteúdos
exclusivos e pode ingressar nessa
revolução da medicina. Ele aprende
sobre o processo de extração e
armazenamento das células-tronco
do dente de leite, que exige cuidados
específicos.
O dentista credenciado oferece
à geração atual de crianças a
oportunidade de ter a melhor opção
de saúde no futuro. Com isso, você
fideliza seu cliente e oferece mais
benefícios para saúde da família
dele. Você também investe na sua

satisfação e se coloca como um
profissional que se preocupa com
a saúde e está sempre oferecendo
inovações!

Como se cadastrar
Através do site ead.r-crio.com,
você preenche um formulário de
inscrição, que passará por análise.
Depois, você receberá um e-mail
com login e senha para acessar e
iniciar o curso. E o melhor de tudo:
todo esse treinamento é gratuito!
Após o curso, você recebe um
certificado e um kit com material
exclusivo para sua clínica.
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Megatriagem

A maior
Triagem
Odontológica
do Mundo
Em sua quinta
edição, a
Megatriagem
enfrentou desafios,
mas cumpriu
seu objetivo de
identificar jovens
de baixa renda com
graves problemas
bucais.
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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FOTOS: FAYARA ASSIS
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Os Dentistas do Bem fizeram de tudo
para que a Megatriagem de 2017,
realizada em parceria com a Oral-B,
tivesse sucesso.
Neste ano, as ações no Brasil
poderiam ter sido afetadas pela
greve geral marcada justamente
para o dia 28 de abril, o Dia Mundial
do Sorriso. Mas a dificuldade se
tornou uma oportunidade: a ação,
iniciada em 27 de abril, se estendeu
por todo o mês de maio, para abrir
a oportunidade de participação a
jovens que tiveram dificuldades de
transporte em função da greve.
FOTO: DIVULGAÇÃO
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Com criatividade e empenho, os
Dentistas do Bem tornaram a
Megatriagem uma realidade em
mais de 200 munícipios do Brasil, de
outros seis países da América Latina
(Argentina, Bolívia, Colômbia, México,
Paraguai e Peru) e de Portugal.
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O resultado mais importante foi a
identificação de centenas e centenas
de jovens de baixa renda, com idades
entre 11 e 17 anos de idade, que
sofrem com graves problemas bucais
e precisam de tratamento.
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Megatriagem

EQUIPES MOBILIZADAS
Centenas de voluntários estiveram envolvidos
na Megatriagem em vários pontos do Brasil, dos
demais países da
América Latina
e de Portugal,
garantindo o
sucesso da
iniciativa.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FOTO: DIVULGAÇÃO
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vários Prêmios
em sequência
Em 2017, a Turma
do Bem recebeu
importantes
reconhecimentos,
vindos de diversas
instituições.

Catraca Livre, para homenagear
personalidades e instituições que
transformam a capital paulista
em um espaço mais acolhedor,
democrático, educado e criativo.
A Turma do Bem foi escolhida
como a Melhor Instituição do ano,
graças a seu trabalho em prol da
democratização do acesso à saúde
bucal, que em 15 anos já garantiu
tratamento odontológico a quase
10.000 pessoas apenas na capital
paulista.

O ano mal começava, o Carnaval
nem tinha passado e a TdB já estava
em destaque. Em uma só semana de
fevereiro, foram duas as premiações
recebidas.

FOTO: DIVULGAÇÃO

A primeira delas foi o Prêmio
Cidadão SP, promovido pelo portal

Com o Colar de Honra ao Mérito
Legislativo recebido, Dr. Fábio
discursa na Assembleia
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Na mesma semana, a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
outorgou o Colar de Honra ao
Mérito Legislativo do Estado de São
Paulo ao Dr. Fábio Bibancos, por
seu trabalho à frente da TdB.
Essa é a mais alta honraria
concedida pelo poder legislativo
estadual, destinando-se a quem
atua de maneira a contribuir para o
desenvolvimento social, cultural e
econômico de São Paulo.
Em maio, foi a vez de outro
reconhecimento valioso, tanto
pelo que representa em termos
institucionais, quanto por envolver

FOTO: DIVULGAÇÃO

Dr. Fábio Bibancos
com o Dr. Eric
Franco, na entrega
do título pela
Universidade
Católica de Brasília

a entrada de novos recursos para a
Turma do Bem.
O Shopping Cidade São Paulo e o
Instituto CCP, organização social
mantida pela Cyrela Commercial
Properties, anunciaram o repasse de
100 mil reais à TdB. Concorrendo
com outras 26 instituições, a
organização foi a vencedora do
Projeto Envolver.
A TdB foi escolhida por apresentar
um projeto que permitirá a
oferta gratuita de atendimento
odontológico a 500 jovens na faixa
etária de 11 e 17 anos, de escolas
públicas e instituições sociais, com
graves problemas odontológicos e
sem acesso a tratamentos públicos
ou privados.

Honoris Causa
A sequência de homenagens
prosseguiu em julho, quando a

Universidade Católica de Brasília
(UCB) concedeu ao Dr. Fábio
Bibancos, por unanimidade, o
título de Doutor Honoris Causa.
Essa homenagem é dada por
universidades a pessoas que tenham
se destacado por seus méritos, suas
virtudes ou atitudes.
A justificativa foi “a valiosa
contribuição para o avanço
das ações sociais no campo da
promoção e democratização da
saúde, principalmente aos menos
favorecidos economicamente, pelo
reconhecido empreendedorismo
social, tanto nacionalmente quanto
internacionalmente, e pelos [...]
notórios serviços prestados à
sociedade”.
A decisão tomada pelo Conselho
Universitário da UCB é ainda mais
significativa porque, em 43 anos de
existência da instituição, apenas 6
pessoas receberam esse título.
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entre as 100
melhores ONGs

O guia das 100 Melhores ONGs
do Brasil em 2017 foi lançado no
início de agosto, tendo a Turma
do Bem como um dos destaques.
Foi a primeira edição da lista,
cujos objetivos principais são
reconhecer boas práticas de gestão
e transparência no terceiro setor e
incentivar a cultura de doação no
Brasil.
No total, inscreveram-se mais de
1.500 organizações, dedicadas
às mais variadas causas: saúde,
educação, desenvolvimento local,
meio ambiente, assistência social,
criança e adolescente.
Após uma triagem inicial, a
comissão julgadora – formada por
representantes da revista Época,
do Instituto Doar e do Centro de
Estudos em Administração Pública
e Governo da Fundação Getulio
Vargas – fez a sua seleção. As ONGs
54
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Pesquisa inédita
realizada pela revista
Época e pelo Instituto
Doar reconhe a TdB.

Dr. Luiz Scott, conselheiro da TdB,
com o troféu recebido

foram avaliadas com base em
cinco critérios: causa e estratégia;
representação e responsabilidade;
gestão e planejamento; estratégia
de financiamento; e comunicação e
prestação de contas.
É uma conquista importantíssima
para a TdB, pois significa um aval
às suas práticas de gestão e de
transparência, mostrando que o
caminho seguido é válido e, mais do

FOTO: TDB

que isso, serve como exemplo para
outras organizações.
A seriedade do processo de seleção,
garantido pela participação da FGV,
e a ampla divulgação dos resultados
por meio da revista Época (400
mil exemplares e mais centenas de
milhares de visualizações na web)
são aspectos muito positivos, com
os quais a Turma do Bem só tem a
se beneficiar.
Aliado a isso, é preciso destacar
que é um enorme ganho em termos
de reputação e imagem, que se
desdobra em possibilidades de
captar mais recursos.
Afinal, como aponta o próprio
Instituto Doar, estudos confirmam
que certificações, prêmios e
reconhecimentos aumentam de
maneira significativa a confiança
dos doadores – o que tem como
consequência um maior volume de
doações.

Instituto Doar:
idealizador do prêmio
Criado em 2013, o Instituto Doar
é formado por um conjunto de
profissionais e ativistas do setor
social, interessados em que mais
pessoas doem, para que com isso
seja criado um mundo radicalmente
melhor.
Por acreditar que os recursos

necessários estão na própria
sociedade, trabalha para, junto com
vários parceiros, ampliar a cultura
de doação.
A criação do Prêmio, que será
anual, é uma iniciativa que se alinha
aos seus objetivos, oferecendo à
sociedade um guia para se doar
mais e melhor no país.
A explicação sobre o objetivo do
prêmio, presente no site do Instituto,
mostra que a TdB está trilhando
o caminho certo: “A iniciativa
Melhores ONGs do Brasil aposta
que as organizações precisam
ser identificadas, reconhecidas e
utilizadas como inspiração para
as demais entidades. Além disso,
merecem nosso apoio financeiro e
nossas horas voluntárias.”
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quem atende mais
tem desconto maior
Parceira da Turma do
Bem desde 2015, a
Surya Dental oferece
benefícios para os
dentistas da rede.
Uma das maiores distribuidoras de
produtos odontológicos do país, a
Surya Dental é líder no seu setor
devido aos altos investimentos
em
tecnologia,
treinamento,
capacitação,
transparência
e

Dentistas do Bem têm
direito a descontos
•
•
•
•
•
•
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Quem não está atendendo
Até 5%
1 a 4 beneficiários
Até 10%
5 a 9 beneficiários
Até 15%
10 a 14 beneficiários
Até 20%
15 a 19 beneficiários
Até 25%
Acima de 20 beneficiários
Até 30%

atendimento aos clientes em
todo o país. Também se destaca
por sua rápida entrega, com o
comprador podendo acompanhar
o recebimento do seu produto por
SMS ou pelo site do Correios.
As vantagens de comprar na Surya
são reconhecidas pelos dentistas,
que mostram satisfação com a
sua eficiência e o cuidado com o
acompanhamento do pedido.
A parceria entre a Surya Dental
e a Turma do Bem resulta em
benefícios para todos os envolvidos.
Os dentistas voluntários da ONG
ganham descontos com valores
abaixo do mercado em diversos
produtos dentários, enquanto a
Surya promove a sua venda de
produtos para esse grupo. A Turma
do Bem recebe uma parte do
valor dessas vendas, o que ajuda a
organização a continuar fazendo seu
trabalho e realizando o tratamento
dos seus beneficiários.
Os descontos oferecidos pela Surya
Dental variam de acordo com o
número de pacientes beneficiários
que os dentistas da rede da Turma
do Bem atendem. As taxas de
descontos vão de 5% até 30%, como
pode ser visto no quadro ao lado.

Referência
em implantes
odontológicos
Completando 35 anos
no mercado, a Implacil
De Bortoli passa a
apoiar os projetos da
Turma do Bem.
Uma das principais referências em
implantes odontológicos no Brasil, a
Implacil De Bortoli é, desde agosto,
parceira da TdB.
A empresa repassará para o
projeto Apolônias do Bem uma
porcentagem de suas vendas

realizadas a Dentistas do Bem, que
têm 40% de desconto nos produtos.
O portfólio da Implacil De Bortoli
inclui membranas e fios de sutura,
conjuntos cirúrgicos, componentes
protéticos, implantes e enxerto
ósseo. Os implantes podem ser
encontrados em medidas entre 7
mm e 18 mm, um diferencial no
mercado.

Artigos científicos
confirmam qualidade
Tecnologia de ponta e inovação são os guias da Implacil De Bortoli,
cujos produtos são reconhecidos por sua qualidade em todo o mundo.
Diversos artigos publicados em conceituadas revistas especializadas em
odontologia, como a Quintessence International e a Odontology, mostraram
que os implantes produzidos pela empresa têm a taxa de osseointegração
mais alta já alcançada por um implante de superfície de titânio.
Uma coletânea de artigos internacionais com menção à
empresa e seus produtos pode ser acessada utilizando o
QRCode ao lado.
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PARA TRABALHAR
COM MAIS SEGURANÇA
A Argo Seguros
promove, junto com
a TdB, a importância
do seguro de
Responsabilidade Civil
Profissional.

odontológicos. Além disso, a
empresa
disponibiliza
outros
produtos para atender os dentistas.
Entre eles, estão o Protector
Empresarial, voltado para a proteção
de clínicas contra incêndio, roubo e
danos elétricos; e o Protector Bikes,
um seguro para bicicletas.

Desde julho, a Argo Seguros tornouse parceira da Turma do Bem.
Uma das principais seguradoras
especializadas em produtos de
Responsabilidade Civil Profissional,
a empresa se destaca no mercado
pelos serviços e pela variedade de
seguros que oferece, assim como
pela facilidade de contratação.

“Essa é mais uma grande oportunidade
que tivemos para apoiar importantes
ações sociais e, ao mesmo tempo, para
nos aproximar dos dentistas e mostrar
por que, em apenas cinco anos, já
somos a segunda maior seguradora
do país em Responsabilidade Civil
Profissional, segundo a Susep”, explica
Fernando Cantreras, coordenador de
Marketing B2B da Argo.

Com essa parceria, parte do valor
de cada seguro comercializado para
os voluntários da TdB é destinada à
organização, para ser aplicada em
seus projetos sociais.
Um dos destaques da atuação
da Argo Seguros é o Protector
Dentistas, que oferece proteção
jurídica
ao
cirurgião-dentista
durante a prestação de serviços
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Para o fundador e presidente
voluntário da TdB, Dr. Fábio
Bibancos, o acordo é muito
positivo: “Estamos felizes com essa
nova parceria. Acreditamos que
essa é uma maneira de melhorar o
trabalho dos nossos voluntários e
fortalecer cada vez mais os projetos
da Turma do Bem”.
Para uma simulação
do seguro Protector
Dentistas, use o
QRCode ao lado.

BENEFÍCIOS
PARA TODOS
Seguros dos mais
variados tipos serão
oferecidos com
descontos e se
reverterão em recursos
para a TdB.
Fundada em 1990, a corretora de
seguros Multicorp é mais uma das
novas parceiras da TdB. Desde junho,
a empresa comercializa oficialmente
os seguros da Argo (ver página ao
lado) e de qualquer outra seguradora
para os Dentistas do Bem.
Ao adquirir um produto oferecido
pela Multicorp, o dentista terá dois
importantes benefícios. O primeiro
é o desconto, que fará com que
pague valores abaixo dos que são
praticados no mercado. Além disso,
ele ajudará a Turma do Bem, que
receberá parte do valor dos seguros
contratados.
Reconhecida pela excelência dos seus
serviços, mantendo parcerias com
empresas que oferecem produtos de
qualidade, a Multicorp tem como
diferencial a análise do perfil de
seus clientes e a capacidade de criar
soluções personalizadas, como as
mostradas no quadro à direita.

Uma ampla
gama de
serviços
A Multicorp é especialista em
diagnosticar as necessidades de
cada cliente e recomendar os
produtos certos para atendê-las,
com a melhor relação custobenefício.
Seu leque de atuação é abrangente,
oferecendo soluções sob medida
nos mais variados segmentos.
Entre eles, destacam-se:
Personal Lines
• Automóvel
• Aeronáutico
• Náutico
• Moto
• Residencial
Gestão de Pessoas
• Seguro Saúde
• Vida
• Previdência
• Plano de Afinidade
Property e Seguros Especiais
• Riscos Patrimoniais
• D&O (Responsabilidade Civil
para altos executivos)
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