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A TURMA DO BEM
The Turma do Bem NGO
A Turma do Bem – TdB – é uma OSCIP (Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público), fundada
em 2002, que tem a missão de promover a
inclusão social através da saúde bucal, mudando a
percepção da sociedade e da classe odontológica
com relação ao impacto social da questão
odontológica.
Gerenciamos a maior rede de voluntariado
especializado do mundo, desenvolvemos ações
que buscam trazer a questão da odontologia
à agenda pública e garantimos o acesso da
população em maior vulnerabilidade social a
tratamentos odontológicos, antes inalcançáveis.

Os principais projetos atualmente são o Dentista
do Bem, que oferece tratamento gratuito a jovens
de baixa renda, e o Apolônias do Bem, que atende
mulheres que sofreram algum tipo de violência.
Estudante do Bem mobiliza graduandos de
odontologia para a causa da organização; Dentista
Verde alerta sobre a sustentabilidade; Liga do
Dentista Limpo, sobre biossegurança; Vez do Bem,
sobre atendimento a pessoas com deficiência. São
nossos outros projetos que questionam o impacto
socioambiental da atividade do dentista.

A MAIOR
REDE DE VOLUNTARIADO
ESPECIALIZADO DO MUNDO

COM 17.100 DENTISTAS
Desenvolve ações
que visam garantir o acesso
à odontologia para os mais
carentes
GERANDO

INCLUSÃO SOCIAL
ATRAVÉS DA SAÚDE BUCAL

Turma do Bem is a NGO founded in 2002, whose
mission is to promote social inclusion through
oral health, changing society’s and dental class’
perception about the social impact of dental issues.

Our main projects are Dentista do Bem, which
offers free treatment to low-income youths, and
Apolônias do Bem, which serves women who have
suffered some form of violence.

We manage the largest specialized volunteer
network in the world, we develop actions that seek
to bring the issue of dentistry to the public agenda
and we guarantee the access of the population with
greater social vulnerability to dental treatments,
previously unreachable.

Estudante do Bem, which mobilizes odontology
students for the cause of the NGO; Dentista Verde,
that alerts about sustainability; the Liga do Dentista
Limpo, about biosecurity; Vez do Bem, about care
for people with disabilities, are our other projects
that question the social-environmental impact of
the dentist’s activity.
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HISTÓRIA

VALORES

MISSÃO

1
2
3

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

PROPOSTAS
Para a sociedade
Promover soluções de
tratamentos odontológicos.

acesso

a

History

Realizar com
estética e alegria
Eficácia e transparência na
gestão

Para o Governo
Influenciar e mudar políticas públicas.

Mission:

Propositions:

Our mission is to promote social inclusion
through oral health, changing society’s and
dental class’ perception about the social
impact of dental issues.

For the society
To promote access
treatment.

Do for others what we would do for our
own children.
Execute with aesthetic and happiness.
Efficiency
and
management.
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transparency

in

Nas instituições de ensino públicas, o Dr.
Fábio viu a situação bucal das crianças
e entendeu que a prevenção já não
adiantava mais.

Então, com outros 15 colegas, passou a
atender gratuitamente alguns casos em
seu consultório. Assim surgiu a ideia do
que hoje é a Turma do Bem.
Em 2002, com o aumento do número de
dentistas, a TdB foi oficializada e recebeu
a certificação do Ministério da Justiça
como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP).

Para o setor empresarial
Discutir práticas éticas no setor odontológico.
Incentivar produtos e serviços de baixo
custo que promovam acesso.
Inspirar condutas responsáveis em outros
setores.

Para a classe odontológica
Valorizar e mobilizar os profissionais para
uma nova conduta socioambiental.

Values:

A história da TdB começa em 1995, antes
de sua criação. O Dr. Fábio Bibancos
escreveu, nesse ano, seu primeiro livro, “Um
sorriso feliz para seu filho” (CLA Editora),
com foco na prevenção de problemas
odontológicos. Com o lançamento do
livro, ele foi convidado a realizar palestras
em escolas particulares e públicas.

Fazer pelo outro o que
faríamos por nosso filho

Livro Prevenção
Saúde Bucal
(Utopia)
solutions

to

Tratamento
emergencial no
próprio consultório

oral

For the dentistry class
To value and mobilize professionals for a new
social and environmental behavior.
For the business sector
To discuss ethical practices for the dentistry
sector.
To stimulate low cost products and services
for promoting access.
To inspire responsible action in other sectors.
For the government
To induce and change public policies.

Palestra em
Escola Pública
(Realidade)

Book about
prevention to Oral
Health (Utopia)

Conferences in
public schools
(Reality)

TdB history starts in 1995, way before its creation.
Dr. Fábio Bibancos wrote, in that year, his first
book Um sorriso feliz para seu filho (A happy smile
for your child, CLA Editora), focused on preventing
dental problems. Due to its launching he was invited
to give lectures in private and public schools.
In public schools, Dr. Fábio saw the children’s
oral condition and understood that the
prevention was no longer efficient. So, with

Emergence
treatment in his
own dental clinic

other 15 coworkers, he began to treat some
cases in his own office, free of charges. That
is how the ideia of Turma do Bem came up.
In 2002, with a significant increase in the
number of dentists, TdB was made official
and received a certificate from the Ministry of
Justice as a Public Interest Non-Governmental
Organization
(OSCIP,
in
Portuguese).
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RECONHECIMENTO
Recognition

O presidente voluntário da TdB foi
reconhecido como Empreendedor Social do
ano de 2006 pela Fundação Schwab/Folha de
S.Paulo.

A TdB faz parte da Rede Folha de
Empreendedores Socioambientais, que
reúne 85 líderes para disseminar ideias para
um novo Brasil.

Em 2007, a Ashoka concedeu ao
presidente voluntário da TdB o título
de fellow, conectando-o a milhares de
empreendedores sociais no mundo.

Em 2011, a Turma do Bem recebeu o prêmio
Saúde Oral na categoria Sustentabilidade
Social devido ao trabalho em Portugal.

Em 2015, a TdB foi selecionada para o
Ashoka Globalizer por seu potencial de
expansão internacional e sua busca por
eficiência financeira.

Em 2016, por sua busca pela
sustentabilidade, a TdB venceu o prêmio
Visionaris, promovido pelo banco de
investimentos suíço UBS.

Desde 2007 a TdB utiliza gratuitamente o
CMR Salesforce e em 2016 passou a ser
apoiada pela Salesforce Foundation.

Desde 2016 a TdB é apoiada pela
Coordenadoria da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar do Poder
Judicário do TJ-SP.

A TdB foi escolhida a Melhor Instituição de
2017 no Prêmio Cidadão SP, promovido pelo
A portal
TdB foi
escolhida
a Melhor
de notícias
Catraca
Livre.

Em 2017, a Assembleia Legislativa do Estado
de S. Paulo outorgou o Colar de Honra ao
Mérito Legislativo ao Dr. Fábio Bibancos.

Instituição de 2017 no Prêmio
Cidadão SP, promovido pelo
portal de notícias Catraca Livre.

O projeto Apolônias do Bem é reconhecido
pela ONU Mulheres e faz parte da UNA-SE
pelo fim da violência contra as mulheres.

Em 2015, a TdB foi eleita entre 1.400
organizações mundiais para integrar o
portfólio Epic Foundation de instituições de
alto impacto.

SCHWAB FOUNDATION
TdB's volunteer president was recognized Social
Entrepreneur of 2006 by Schwab Foundation.

PRÊMIO SAÚDE ORAL
In 2011, TdB was laureate with the Prêmio Saúde
Oral prize, because of the work developed in
Portugal.

REDE FOLHA DE EMPREENDEDORES SOCIAIS
TdB is part of the Network of Social and Entrepreneurs
of Folha de S.Paulo Brazilian newspaper.
ASHOKA
In 2007, Ashoka chose Fabio Bibancos as a fellow,
connecting TdB with thousands of NGOs worldwide.
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UN WOMEN
Apolônias do Bem project is recognized by the UN
Entity for Gender Equality and the Empowerment
of Women.
EPIC FOUNDATION
In 2015, TdB was elected to integrate the Epic
Foundation portfolio of high social impact
institutions.

A TdB está entre as 100 Melhores ONGs
do Brasil em 2017 pela Revista Época e o
Instituto Doar.

UBS VISIONARIS
In 2016, TdB won the Visionaris prize, offered by the
Swiss investment bank UBS.
SALESFORCE FOUNDATION
Since 2016, TdB is one of the social institutions
supported by Salesforce Foundation.
ASHOKA GLOBALIZER
In 2015, TdB was selected by Ashoka Globalizer
because of its potential for international expansion
TJSP
TdB is supported by the Coordinating Office of

Women in Situation of Violence of the BR Justice.
PRÊMIO CIDADÃO SP
Turma do Bem was chosen the Best Institution of
2017 in the Cidadão SP prize.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
In 2017, the Legislative Assembly of São Paulo
granted a Necklace of Honor to Fábio Bibancos.
INSTITUTO DOAR E REVISTA ÉPOCA
TdB is one of the best 100’s NGOs of Brazil in 2017,
by Revista Época and Instituto Doar.
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FINANÇAS
Financial Review

A Turma do Bem
tem todos os seus
gastos auditados
pela Baker Tilly
Brasil, empresa
com competência
reconhecida
nessa área. Todos
os balanços e
relatórios finais
estão disponíveis
em nosso site.

A estrutura da Turma do Bem é
extremamente profissional. Contamos
com um escritório localizado na cidade de
São Paulo e temos um rol de colaboradores
de diversas áreas (assistência social,
comunicação, odontologia, psicologia
etc). Para manter a comunicação com
os envolvidos nos projetos (dentistas
voluntários, beneficiários e instituições
sociais), parte dos gastos da instituição
são direcionados a entrega e telefonia.
As contas da ONG são pagas, em sua
maioria, pela iniciativa privada. Somos
mantidos pela Oral-B, Amil Dental e Surya
Dental. Temos também o apoio da Argo
Seguros, Implacil de Bortoli, Instituto
Bacuri, Instituto V5, Itaipu Binacional,
Kulzer Mitsui Chemicals Group, Morelli
Ortodontia, Revista Todos e R.Crio, além
de uma série de empresas de vários outros
segmentos. Além disso, a TdB conta com
a doação ativa de 850 pessoas físicas que
contribuem mensalmente com nossos
projetos.
As finanças da TdB são auditadas
anualmente pela Baker Tilly, empresa
com competência reconhecida nessa área
desde 2002.
Todos os balanços e relatórios completos
estão disponíveis em nosso site:
http://migre.me/skM4w.

Turma do Bem’s structure is highly professional. We have an office
located in the city of São Paulo and we have a roll of employees
from different areas (social assistance, communication,
dentistry, psychology, etc.) and a Call Center team. To maintain
communication with those involved in the projects (voluntary
dentists, beneficiaries and social institutions), there is a large
part of the institution’s expenses, with mail and telephony.
The NGO accounts are paid, mostly, with private initiative
investments.

We are maintained by Oral-B, Amil Dental and Surya Dental. We
also have the support of Morelli Ortodontia, Implacil de Bortoli,
Heraus Kulzer, R-Crio, Septodont, TDV, Itaipu Binacional, as well
as a number of other companies from several other segments.
Currently, TdB counts on the active donation of 850 individuals,
who contribute monthly to our projects.
Our expenses are audited by Baker Tilly Brasil, a private
company of recognized competence.
The balance sheets and final reports are available on our
website: http://migre.me/skM4w.
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ORÇAMENTO 2017
2017 Budget

R$ 2.000.000,00

Investimento de
empresas privadas
Investments of corporations

67%

Captação de recurso
alternativa

Doação de Pessoas
Físicas

Alternative fundraising

Individual donnors

20%

Os tratamentos oferecidos pela Turma do Bem
acontecem no consultório do dentista
voluntário (sua mão de obra e insumos
necessários para os atendimentos são
oferecidos gratuitamente), restringindo os
gastos à manutenção da infraestrutura e
investimentos
para
acompanhar
os
beneficiários e planejar/executar ações que
fomentem o crescimento dos projetos.
...................................................

OUTROS
Investimento para
crescimento do projeto

Others: Investments
focused on projects
growth

MKT E COMUNICAÇÃO
Ações para
desenvolvimento dos
projetos

MKT and
Communication:
Actions to develop
projects

13%

ADM E OPERAÇÃO
RH e infraestrutura para
manutenção da operação

Administration and
Operation: HR and
infrastructure to maintain
the NGO operation

The treatments offered by TdB take
place in the voluntary dentist's
office (who provides free labor and
all the necessary supplies for care),
TdB expenses are restricted to the
maintenance of the infrastructure
and investments to follow up the
beneficiaries and to plan/execute
actions focused on projects growth.

13

DENTISTA DO BEM
Dentista do Bem Project

DENTISTA DO BEM
Dentista do Bem Project

IMPACTO SOCIAL
Social impact
70 mil

O projeto Dentista do Bem observou um crescimento no número
de jovens atendidos em relação a 2016, superando a meta de
70.000 beneficiários.
Dentista do Bem project has growth in the number of young people
attended, surpassing the goal of 70,000 beneficiaries.

68 mil
58 mil
50 mil

PESSOAS
ATENDIDAS

O principal projeto da TdB é o Dentista
do Bem. Ele conta com o trabalho
voluntário de cirurgiões-dentistas de
todo o Brasil, países da América Latina
e Portugal, que atendem jovens de 11 a
17 anos de baixa renda, proporcionando
o tratamento odontológico gratuito até
completarem 18 anos.
A seleção dos pacientes é feita por
coordenadores regionais através de
triagens em escolas públicas e organizações
sociais. O filtro utilizado pelos profissionais
na escolha dos beneficiados leva em
consideração três aspectos principais:
verificam-se os candidatos mais pobres,
que apresentam problemas odontológicos
mais graves e aqueles com idade mais
próxima do primeiro emprego.

aplicando a excelência da clínica diária
também no projeto.
O tratamento é completamente gratuito.
A equipe da TdB utiliza o software
de CRM Salesforce® para fazer a
ligação entre os envolvidos no projeto
(beneficiário, sua família e o voluntário)
e para acompanhar periodicamente o
andamento dos tratamentos.
Em 2017 contamos com mais de 17 mil
dentistas voluntários cadastrados e mais de
70 mil beneficiários. Já atingimos a marca
de 700 mil jovens triados.

O
dentista
voluntário
atende
os
beneficiários em seu próprio consultório,

Atuamos em mais de 1.500 municípios
brasileiros, 12 países da América Latina
(Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador,
México, Panamá, Paraguai, República
Dominicana, Uruguai, Peru e Venezuela) e
em Portugal.

TdB’s main Project is Dentista do Bem. It relies on the voluntary
work of dental surgeons from all over Brazil, some countries of the
Latin America and Portugal who attend low income youngsters
from 11 to 17, providing free dental treatment until they turn 18.

Using the Salesforce® CRM software, TdB team connects
everyone involved with the program (the beneficiaries, their
family, and the volunteer dentist) and follows up periodically
the treatment.

Selection is done through screening in public schools and social
organizations. A priority index for the choice of young people is
applied. It is verified who are the poorest, who have the worst dental
problems and who are closer to the first job, that is, the oldest.

Today we have more than 17,000 registered volunteers dentists
and more than 70,000 beneficiaries. We have already reached
the mark of 700,000 young people in the screenings.

The volunteer dentist attends the beneficiaries in their own office,
applying the excellence of the daily clinic also in the project. The
treatment is completely free.
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We operate in 1,500 Brazilian cities, 12 Latin America countries
(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama,
Paraguay, Dominican Republic, Uruguay, Peru and Venezuela)
and in Portugal.

42 mil

DENTISTAS
VOLUNTÁRIOS

31 mil
17,1 mil

22 mil
15 mil
8 mil

2010

10 mil

2011

14 mil

2012

15 mil 15,5 mil 16 mil

2013

2014

2015

16 mil

2016

BRASIL

AMÉRICA LATINA

PORTUGAL

14.887

1.688

549

Dentistas Voluntários

Dentistas Voluntários

Dentistas Voluntários

65.186

3.965

1.952

Volunteer Dentists

Volunteer Dentists

Volunteer Dentists

Jovens Atendidos

Jovens Atendidos

Jovens Atendidos

16.8%

39.8%

0.5%

Beneficiaries

de crescimento no número
de atendimentos

of growth in the number
of treatments

Beneficiaries

de crescimento no número
de atendimentos

of growth in the number
of treatments

2017

Beneficiaries

de crescimento no número
de atendimentos

of growth in the number
of treatments
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EXPANSÃO INTERNACIONAL

PERFIL VOLUNTÁRIO
VOLUNTEER PROFILE

17.100 Dentistas Voluntários/
Volunteers DENTISTS

International expansion

México tem um grande potencial
de crescimento
MEXICO HAS ONE OF THE BIGGEST
GROWTH POTENTIALS FOR TDB

7%
dos dentistas
portugueses
são voluntários
da TdB

of portuguese
dentists are
TdB volunteers

DOM

67% Mulheres/WOMEN

PAN

PRT

VEN

MEX

Idade média/AVERAGE AGE

COL
ECU
BOL

226
Casada, com filhos/MARRIED, WITH
CHILDREN

PRY

PER

cidades da América
Latina contam
com o trabalho da TdB

90%
do resultado da
Turma do Bem se
concentra no Brasil

of TdB’s results are
concentrated in Brazil

cities of Latin America
develops
the TdB work

URY
CHL

O MODELO DE INTERVENÇÃO ESTÁ
PRESENTE EM MAIS DE 1.500 CIDADES DE
14 PAÍSES
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BRA

Intervention model is
already present in
more than 1,500 cities
of 14 countries

ARG

MODELO DE INTERVENÇÃO
ALTAMENTE REPLICÁVEL
Onde existe dentista os
projetos da Turma do Bem
podem ser implementados

Intervention model highly
replicable: wherever exists
dentists, TdB projects can
be developed.
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APOLÔNIAS DO BEM
Apolônias do Bem Project

APOLÔNIAS DO BEM
Apolônias do Bem Project
O Apolônias do Bem é o projeto da TdB
que oferece tratamento odontológico
gratuito a mulheres que sofreram algum
tipo de violência e tiveram seus dentes
afetados pelas agressões.
O nome do projeto é uma referência a
Santa Apolônia, que morreu em 249 d.c.
após ser presa, espancada e ter seus dentes
quebrados. O projeto leva assistência às
“Apolônias” de hoje, que sofrem da mesma
violência da santa.
A seleção é feita através de triagens,
por meio de um rápido exame oral e da
resposta a um questionário chamado
OHIP (Pefil de Impacto de Saúde Oral, na
sigla em inglês, uma ferramenta científica
que calcula o impacto da saúde oral na
qualidade de vida). A prioridade é dada
a mulheres com problemas bucais mais
graves, a classificação mais alta no OHIP,
que sustentam a família e que retomaram
os estudos ou fazem cursos de capacitação
profissional.

Para além da expansão do número de atendimentos, em 2017 o projeto Apolônias do Bem
deu um importante passo rumo à democratização do acesso a tratamentos odontológicos.
Pela primeira vez em quatro anos de projeto, um grupo de mulheres transgênero foi
atendido pelos dentistas voluntários da Turma do Bem, recebendo todos os procedimentos
necessários para o resgate de sua saúde bucal.
In addition to the expansion of the number of
beneficiaries, in 2017 the Apolônias do Bem
project has taken an important step towards the
democratization of access to dental treatments.

Os dentistas voluntários realizam todos os
procedimentos necessários, independente
da complexidade de cada caso. As
apolônias e os profissionais que as atendem
são acompanhados pela equipe da TdB
até o fim do tratamento.

Apolônias do Bem is the TDb project that offers free dental
treatment to women victims of violence who had their teeth
affected by the aggressions.
The name of the project is a reference to Saint Apollonia, who
died in 249 BC after being arrested, beaten and having her teeth
broken. The project takes care of today's "Apollonias", who suffer
from the same violence as the santa did.
Beneficiaries are screened through a rapid oral examination and
respond to OHIP (Oral Health Impact Profile, a scientific tool that
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For the first time in four years of project, a group
of transgender women was attended by TdB's
volunteer dentists, receiving all the necessary
procedures for the recovery of their oral health.

RECONHECIMENTO

measures the impact of oral health on quality of someone's life).
Priority is given to women with the most severe dental problems
and the highest OHIP, who support the family and have restarted
their studies or are taking professional training courses.
The voluntary dentists perform all necessary procedures,
regardless of the complexity of each case. The Apolônias and the
professionals that attend them are followed by Tdb crew until the
end of the treatment.

O projeto Apolônias do Bem foi reconhecido pela Entidade das Nações Unidas
para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres)
e faz parte da UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres.
The Apolônias do Bem project was recognized by the United Nations Entity for Gender
Equality and the Empowerment of Women (UM Women) and is part of the UN campaign
for ending violence against women.
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EXPANSÃO
Expansion
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EXPANSÃO PELO BRASIL

PR

Expansion in Brazil
2012: São Paulo
2013: + Rio de Janeiro
2014: + Espírito Santo
2015: + Amapá, Distrito Federal, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraíba
2016: + Amazonas, Ceará, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco,
Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e
Tocantins
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PROJETO 15
15 Project

Projeto 15
15 Project

O Projeto 15 se trata de uma rede de apoio
formada por mulheres de classe sociais
privilegiadas, com acesso a educação de
qualidade e mais oportunidades em todos
os sentidos que se tornam tutoras de
meninas beneficiárias do Dentista do Bem.
São 17 jovens e 17 voluntárias que tiveram
os primeiros contatos através de encontros
mensais promovidos na sede da TdB.
Voluntárias que conhecem leis, justiça e tem
maior clareza dos desafios de ser mulher
podem ajudar as beneficiárias a desenvolver
uma capacidade de empoderamento além
do tratamento dentário, que em si já promove
a inclusão social através do sorriso. Criou-se,
assim, uma rede de tutoras de adolescentes
que compartilharm experiências e vivem
novos desafios.
A ideia do projeto começou quando, depois
de 15 anos de atuação, tivemos um novo olhar
sobre a situação das jovens que ajudávamos.
Notamos que os meninos caminhavam muito
bem e após o tratamento atingiam novos
objetivos, como o primeiro emprego. As
meninas, não. Em nossa sociedade marcada
Projeto 15 is a support network for the beneficiary
girls, made up of women from feminist groups,
students or graduates, who become godmothers.
There are 17 girls and 17 godmothers, there was
a process of meeting between them to make the
profiles.
Empowered, educated, students women who
know about laws, justice and the difficulties of
being a woman, help the beneficiaries. Building
in adolescents an empowerment beyond dental
treatment.
It was created a network of girls who care for
girls. Began when, after 15 years, we had a fresh
look at the situation of the children we helped.We
found that the boys do very well, those who had
oral problems did the treatment and now have the
opportunity to grow in life. The girls do not. What
do we perceive? We embellished the girls and
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pelo machismo, as meninas são consideradas
cidadãs de segunda classe e sofrem com
a gravidez precoce, relacionamentos
abusivos, violência doméstica, tem menos
oportunidades de trabalho, ganham salários
muitas vezes menores que os meninos e não
têm uma representatividade política.
Como entender e procurar soluções para este
problema? O Projeto 15 é uma tentativa da
Turma do Bem de promover uma proteção
preventiva através dessa rede de meninas
para que elas se sintam empoderadas
e tenham condições de fazer escolhas
assertivas para suas vidas.

generated a new social problem: early pregnancy.
We found that many girls became pregnant young
and did not evolve professionally.
There are many differences between boys
and girls even when the two have the same
opportunities and the fault is machism.

SORRISO DO BEM
2017
Sorriso do Bem 2017

SORRISO DO BEM 2017

FÓRUNS, DEBATES E PALESTRAS

2017 Sorriso do Bem Event

Forums, Discussions and Lectures

1.3 MI

VISUALIZAÇÕES DE
PÁGINAS DO
EVENTO

486K

PAGEVIEWS

INTERAÇÕES
INTERACTIONS

+60K

USARAM #SDB2017
#SDB
#SORRISODOBEM

+5 MI

USE HASHTAG

PESSOAS
IMPACTADAS
PEOPLE IMPACTED

1000
PARTICIPANTS

O encontro teve ainda palestras do
escritor amazonense Milton Hatoum,

Na noite de entrega do prêmio Melhor
Dentista do Mundo, dia 16, Pabllo Vittar e o
guitarrista norte-americano Mark Lambert
comandaram o show. A apresentação do
evento foi feita pela Morelli Ortodontia.

No dia 13 aconteceu a premiação dos
destaques de nossa rede, que revelou ao
público o Melhor Dentista do Mundo.

.........................................................................

20

PALESTRANTES
SPEAKERS

4

DIAS DE INSPIRAÇÃO
DAYS OF
INSPIRATION

GARANTIR INCLUSÃO SOCIAL

ATRAVÉS DA SAÚDE BUCAL

1 CAUSE: ENSURE SOCIAL INCLUSION THROUGH ORAL HEALTH
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Foram quatro dias de palestras, debates,
fóruns e atividades que tiveram por
função dar o suporte necessário para que
os dentistas do bem possam desenvolver
um trabalho cada vez melhor em seus
municípios, tanto como voluntários,
quanto como profissionais da área de
saúde.

vencedor do Prêmio Jabuti em 2009,
que fez o
lançamento do romance "A
Noite da Espera"; da jogadora Magic
Paula; de Luciana Quintão, fundadora da
ONG Banco de Alimentos; de Robinson
Shiba, profissional dentista que criou
a rede de fast-food China in Box; do
escritor Marco Aurélio de Moura, que
fala sobre a intolerância na internet; e da
consultora Gleice Oliveira, que discute
o atendimento odontológico usando
técnicas Disney para encantamento.

Todo o evento teve cobertura exclusiva
da TV TdB, portal de vídeos produzido
exclusivamente para o Sorriso do Bem.

PARTICIPANTES

1 CAUSA

Maior evento de saúde bucal e
voluntariado do mundo, a 12a edição do
Sorriso do Bem foi muito especial. De 14
a 17 de novembro, reunimos os melhores
dentistas do mundo no Palace Hotel e
Cassino de Poços de Caldas, interior de
Minas Gerais. O tema foi Cuidar, Sorrir e
Amar.

Especialistas,
atores,
artistas
e
personalidades, todos engajados na causa,
compuseram a programação. Rodrigo
Lopez, ator e pesquisador, ministrou o
curso cujo tema permeia e inspira todo o
evento: "Cuidar de si: iluminação e cura na
Grécia Antiga". O médico e cientista Beny
Schmidt, diretor e fundador do Laboratório
de Patologia Neuromuscular da Escola
Paulista de Medicina, que chefiou o maior
mapeamento de doenças musculares do
mundo, também retomou a Grécia Antiga
ao abordar o mito da Fênix em sua palestra
intitulada "Qualidade de vida e o mito da
Fênix de renascer das cinzas".

World's largest oral health and volunteer event,
the 12th edition of Sorriso do Bem was very
special. From November 14 to 17, we gathered
the best dentists in the world at the Palace
Hotel and Casino in Poços de Caldas, Minas
Gerais. The theme was Take Care, Smile, Love.
There were four days of lectures, debates,
forums and activities which had the function
of providing knowledge to our volunteers
to develop a better work in their cities, both
as volunteers and as health professionals.
On March 13, the highlights of our network
were presented, which revealed to the
public the Best Dentist in the World.
The entire event was exclusively covered by TV
TdB, a video portal produced exclusively for
Sorriso do Bem.

Specialists, actors, artists and personalities, all
engaged in the cause, made the programming.
Rodrigo Lopez, actor and researcher, teached the
course whose theme permeates and inspires the
whole event: "Caring for Yourself: Enlightenment
and healing in Ancient Greece". Dr. Beny Schmidt,
director and founder of the Laboratório de Patologia
Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, who
led the world's largest map of muscular diseases,
also retakes Ancient Greece in addressing the myth
of the Phoenix in his lecture title "Quality of Life and
the Myth of the Phoenix of Reborn from the ashes".

who launched the novel "A Noite da Espera"; the
basketball player Magic Paula; Luciana Quintão,
founder of the ONG Banco de Alimentos; Robinson
Shiba, professional dentist who set up the fast-food
chain China in Box; by the writer Marco Aurélio de
Moura, who talks about intolerance on the internet;
and consultant Gleice Oliveira, who discusses
Disney techniques for enchantment.
On the night of the award for the The World´s
Best Dentist, on the 16th, Pabllo Vittar and
Mark Lambert run the show. The presentation
of the event was by Morelli Ortodontia.

The meeting also had talks by the Amazon writer
Milton Hatoum, winner of the Jabuti Prize in 2009,
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PREMIAÇÃO DO MELHOR DENTISTA
DO MUNDO
World's Best Dentist Award

O MELHOR DENTISTA DO MUNDO

World’s Best Dentist Award

A cerimônia de premiação culminou
no anúncio do voluntário com melhor
trabalho de 2017. Dr. Leonardo Costa, de
Salvador/BA, foi eleito o Melhor Dentista
do Mundo. Na Turma do Bem desde 2011
e embaixador desde 2012, Leonardo ainda
foi responsável pelo Carnaval do Bem,
ação que reverteu parte das vendas dos
abadás para a TdB.
Durante todo o ano, Leonardo cadastrou
mais de 20 novos voluntários, duas clínicas
de radiologia e orientou um estudante
para o projeto Estudante do Bem.

Esquerda para direita (L to R): Meire Dias; Garbes Marcos Grespan; Leonardo Costa; Daiz da Silva Nunes; Beatriz Villanueva

A 12a edição do prêmio Sorriso do Bem
foi realizada no dia 17 de novembro.
Durante duas horas, os dentistas do bem
e demais convidados puderam assistir
a um belíssimo espetáculo, que contou
com direção de Marcelo Várzea, com
ajuda de produção de Erica Rodigues,
Marco Vetore, Valeska Zambone e
apresentação de Mark Lambert. O
encerramento ficou por conta de Pabllo
Vittar.
Premiamos o vencedor do concurso
Estudante do Bem, os melhores
coordenadores regionais e, claro, o
Melhor Dentista do Mundo, voluntário
The 12th edition of the Sorriso do Bem event was held on
November 17th. During two hours, the volunteer dentists and
other guests could attend a beautiful show, which was directed
by Marcelo Várzea, production of Erica Rodrigues, Marco
Vetore, Valeska Zambone and performed singer Mark Lambert
and Big Band and Pabllo Vittar.
We rewarded the winner of the "Estudante do Bem" contest,
the best regional coordinators and, of course, the best dentist in
the world, a volunteer who worked hard to democratize access
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que mais trabalhou pela democratização
do acesso à Odontologia.

JÚRI EXTERNO
External jury

O evento contou com a presença de
João Vitti, Lu Grimaldi, Cássio Scapin,
Millen Cortas, Rodrigo Lopes, Angela
Dipi, Thiago Adorno, Rica Benozati,
Suzane Ribeiro, Julieta Ribeiro, Lu
Alves, Paula Cohen, Jefferson Michaeles,
Talita Castro, Dra. Angemerle, Marianna
Armelline, Dra. Valeria Rolim, Mariana
Rolim,
Fernanda
Teodoro,
Fabio
Bibancos, Viviane Arruda, entre outros.
Ainda houve homenagem a Fernando
Santos, que recebeu o prêmio honorário
pelo engajamento em nossa causa.
to dentistry. The winner of the Popular Vote, the representative
of the World's Most Solidary City and the producer Valeska
Zamboni, who received the honorary award for our engagement,
were also honored.
The event was attended by João Vitti, Lu Grimaldi, Cássio
Scapin, Millen Cortas, Rodrigo Lopes, Angela Dipi, Thiago
Adorno, Rica Benozati, Suzane Ribeiro, Julieta Ribeiro, Lu Alves,
Paula Cohen, Jefferson Michaeles, Talita Castro, Dra. Angemerle,
Marianna Armelline, Dra. Valeria Rolim, Mariana Rolim, Fernanda
Teodoro, Fabio Bibancos, Viviane Arruda, and others.

Todos os anos, a escolha do Melhor Dentista do
Mundo é feita por um júri externo. Em um
evento dentro da TdB, apresentamos os
melhores trabalhos do ano a um grupo
composto de formadores de opinião de diversas
áreas. Eles avaliam os dados objetivos e
subjetivos desses coordenadores e votam
secretamente para escolher o melhor trabalho.
...........................................................................

Every year, the selection of the World's Best
Dentist is done by an external jury. In an event
within the TdB, we present best volunteers of
the year to a group composed of opinion
makers from various areas. They evaluate the
objective and subjective data of these regional
coordinators and vote secretly to choose the
best work.

É importante dizer que não foi fácil escolher
um único nome, já que outros quatro
outros melhores coordenadores também
realizaram excelentes trabalhos ao longo
do ano: Dra. Meire Dias, Ilhéus – BA; Dr.
Garbes Marcos Grespan, Itu – SP; Dra. Daiz
da Silva Nunes, Macapá – AP; Dra. Beatriz
Villanueva, Nanchital – MEX (como mostra
imagem na página anterior).
..........................................................................................
The award ceremony culminated in the
announcement of the best volunteer of 2017. Dr.
Leonardo Costa, from Salvador/BA, was elected
the World's Best Dentist.
At TdB since 2011 and ambassador since 2012.
Leonardo, like a great Baiano, realize the Carnaval
do Bem’s action, some part of sales was revert to
Turma do Bem.
He registered more than 20 new volunteers, two
radiology clinic and directed a student to the
Estudante do Bem project.
It is important to say that it was not easy to choose
a single name. The other Best Coordinators award
winners also performed excellent work throughout
the year: Meire Dias, Ilhéus – BA; Garbes Marcos
Grespan, Itu – SP; Daiz da Silva Nunes, Macapá –
AP; Beatriz Villanueva, Nanchital – MEX.
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PABLLO VITTAR, CANTORA

PATROCINADORES
Sponsors

PABLLO VITTAR, SINGER

MENINAS DO PROJETO 15
GIRLS FROM 15 PROJECT

FÁBIO BIBANCOS, PRESIDENTE TdB
FÁBIO BIBANCOS, PRESIDENT TdB

EMBAIXADORES TdB
AMBASSADORS TdB
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Um evento deste tamanho e com esta
qualidade não poderia jamais ser feito
sozinho. A produção da 12a edição do
Sorriso do Bem só foi possível através
do apoio de um time de empresas que
entenderam a importância de nossa
causa. Por isso precisamos agradecer à
apresentação da Morelli Ortodontia, ao
apoio de Implacil, R-Crio, Argo Seguros,
Heraeus Kulzer, Oral-B, BTG Pactual, Orfeu
Cafés, Tabúa Cachaça e Água Poços de
Caldas.

An event of this size and with this quality
could never be done alone. The production
of the 12th edition of Sorriso do Bem was
only possible thanks to the support of our
partners, companies who understood the
importance of our cause. For this reason,
we must thank Morelli Ortodontia, Implacil,
R-Crio, Argo Seguros, Heraeus Kulzer,
Oral-B, BTG Pactual, Orfeu Cafés, Tabúa
Cachaça e Água Poços de Caldas.
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ESTUDANTE DO BEM
Estudante do Bem Project

ESTUDANTE DO BEM
Estudante do Bem
consciência social na prática da profissão.
Em 2017, mais de 100 estudantes de
todos os estados brasileiros participaram
do projeto. Muitos deles nunca tinham
ido à periferia e não sabiam da dimensão
do problema da saúde bucal no país.
Depois de uma extensa análise dos
materiais produzidos, os autores dos
melhores painéis foram convidados
para o evento anual de capacitação e
premiação Sorriso do Bem. O estudante
Bruno José Linhares, de Natal/RN, foi o
premiado com o trabalho “Procura-se o
sorriso de João”. O aluno da Universidade
Potiguar (UnP) trouxe o caso de João
Mateus de Oliveira da Silva, de 15 anos,
que sofre com dores de dentes e bullying
na escola e conseguiu tratamento no
sistema público de saúde.

Estudante do Bem é o nome do projeto
que mobiliza alunos de odontologia
de todo o Brasil para a causa da TdB.
Através dele propomos aos universitários
um concurso de painéis com relatos de
casos que mostrem a realidade social e
odontológica de um jovem de 11 a 17 anos
com graves problemas bucais. O objetivo
é mostrar ao estudante a importância da
Estudante do Bem is the name of the project that
mobilizes dentistry students from all over Brazil for
the cause of the TdB. Through it we propose to
college students a panel contest with case reports
that show the social and dental reality of a young
man aged 11 to 17 years with serious oral problems.
The goal is to show the student the importance of
social conscience in the practice of the profession.
In 2017, more than 100 students from all Brazilian
states participated in the project. Many of them had
never gone to the periphery and were unaware of
the extent of the oral health problem in the country.
After an extensive analysis of the materials
produced, the authors of the best panels were
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Outros três alunos da universidade
potiguar estiveram entre os finalistas:
Nildenise
Queiroz
Medeiros
de
Albuquerque Fernandes da 6ª série, com o
projeto “Um olhar sobre Jasmim”; Natally
Solane Bezerra Santiago da 6ª série, com
o projeto “Consultório odontológico da
turma do bem”, e Pedro Lucas Pereira de
Oliveira da 8ª série, com o projeto “Cordel
Brasil sem dente, o sonho de Arlyane”.

invited to the annual training and awarding event
Sorriso do Bem. Student Bruno José Linhares, from
Natal / RN, was the winner of the work "Wanted
smile of John ".
The student of the Potiguar University (UnP)
brought the case of João Mateus de Oliveira da
Silva, 15, who suffers from toothaches and bullying
at school and got treatment in the public health
system.
Three other students from the Potiguar University
were among the finalists: Nildenise Queiroz
Medeiros de Albuquerque Fernandes of 6th grade,
with the project "A look at Jasmine"; Natally Solane
Bezerra Santiago of the 6th grade, with the project
"Dental office of the group of the good" and Pedro
Lucas Pereira de Oliveira of the 8th grade, with the
project "Cordel Brasil toothless, Arlyane's dream.

A MAIOR TRIAGEM
DO MUNDO
World’s Largest Dental Screening

A MEGATRIAGEM EM NÚMEROS
World’s Largest Dental Screening in numbers
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2017 World’s Largest Dental Screening
A Megatriagem é a Maior Triagem
Odontológica do Mundo. Realizada pela
Turma do Bem, acontece simultaneamente
em diversos municípios de todos os países
nos quais a organização atua.
O objetivo dessa ação é mobilizar o maior
número possível de jovens e crianças
para serem triadas e poderem, assim, ser
selecionadas para receber o tratamento.

O evento permite que mais crianças
conheçam o projeto e possam ser
encaminhadas para um dentista.
A identificação desses jovens entre 11 e
17 anos, de baixa renda e que necessitam
de um tratamento odontológico é
fundamental para proporcionar ao maior
número deles uma mudança de qualidade
de vida por meio do acesso à saúde bucal.

ARG

266
CIDADES

Cities

The Megatriagem is the Greatest Dental Triage
in the World, held by Turma do Bem. It happens
simultaneously in several municipalities of all the
countries where the organization operates.
The purpose of this action is to mobilize as many
young people and children as possible to be
screened and thus be selected to receive treatment.
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The event allows more children to get acquainted
with the project to be referred to a dentist.
The identification of these youngsters between 11
and 17 years old, who are low-income and who
need dental treatment is fundamental to provide
the greatest number of them with a change in the
quality of life through access to oral health.

231
TRIAGENS

Dental screenings

46 +1000 14,3 mil
TRIAGENS ABERTAS

Public dental screenings

VOLUNTÁRIOS

Volunteers engaged

JOVENS TRIADOS

Teenagers examinated
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MEGATRIAGEM
NA IMPRENSA

OUTROS NÚMEROS
TELEVISÃO

World’s Largest Dental
Screening in the press

Television

45

Mais uma vez a Maior Triagem do Mundo
recebeu grande destaque da mídia ao
redor do mundo.

Other numbers

RÁDIOS
RADIOS

41

ENTREVISTAS

REPORTAGENS
TV REPORTS

Ao todo, o evento protagonizou 45
reportagens de TV. Foram mais de 85
minutos de conteúdo. Destaque para a
ampla cobertura do jornalismo regional
da Globo em São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasília, Boa Vista, Campo
Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza,
Goiânia, João Pessoa, Maceió, Macapá,
Palmas, São Luís, Teresina e Vitória.

254 MIN
DE CONTEÚDO
OF CONTENTS

RÁDIO NACIONAL

3

+85 MIN

3

2

OF CONTENTS

IMPRESSOS

In addition, our dentists articulated 40 interviews
for radios, 33 articles in newspapers and 115 on
news sites.

AMÉRICA
LATINA

NEWSPAPERS

33

.........................................................................................

In total, the event featured 45 TV reports. There were
more than 85 minutes of content. The highlight was
the broad coverage of Globo regional journalism in
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia,
Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis,
Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Macapá,
Palmas, São Luís, Teresina and Victoria.

1

DE CONTEÚDO

Além disso, os dentistas do bem articularam
40 entrevistas paras rádios, 33 matérias
em jornais e 115 em sites de notícia.

Once again, the World's Greatest Screening
received a great deal of attention from the media
around the world.

INTERVIEWS

3

1

26

2

14

MATÉRIAS

11

REPORTS

@

TV BRASIL

1

2

2

1

12

11

INTERNET
INTERNET

115

NOTÍCIAS
NEWS

DESTAQUES:

23

@

REDES SOCIAIS
Social Network

+4.440 +46.000
PROGRAMAS
NACIONAIS

NATIONAL
TV SHOWS

46

MATÉRIAS
EM CAPITAIS

REPORTS IN BR
STATE CAPITALS

SEGUIDORES
FOLLOWERS

INTERAÇÕES
INTERACTIONS

+3.785 +16.000
SEGUIDORES
FOLLOWERS

INTERAÇÕES

47 37

INTERACTIONS

O ANO DA TURMA
DO BEM
TdB's Year

JANEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Foi
constituído
um
Conselho
de
Administração da organização responsável
por definir diretrizes de trabalho,
supervisionar e fiscalizar os processos da
TdB. Juntaram-se ao presidente voluntário
Dr. Fábio Bibancos e ao vice-presidente
voluntário Dr. Leonardo Ganzarolli, a Drª.
Angemerli Teodoro, Fabio Humberg, Dr.
Luiz Roberto Scott, Regina Ricca e Sheila
Madrid Saad. A seleção do conselho se
baseou em experiência na área de gestão,
comunicação e odontologia.

FEVEREIRO
PRÊMIO CIDADÃO SP
A TdB foi eleita como Instituição do Ano
do Prêmio Cidadão SP, oferecido pelo
site Catraca Livre. O prêmio homenageia
personalidades
e
instituições
que
transformam a cidade de São Paulo, criando
um espaço mais acolhedor, democrático,
educado e criativo. Só em São Paulo a
TdB já ofereceu tratamento odontológico
a mais de 10 mil beneficiários.
..........................................................................................
CITIZEN SP AWARD

O objetivo da formação do Conselho de
Administração é ampliar a eficiência de
nossos processos administrativos, tornar a
gestão financeira ainda mais transparente
e nos preparar para os desafios que
os próximos anos trarão, a fim de dar
continuidade à nossa luta pela construção
de um mundo onde todos tenham
garantido o direito à saúde bucal.
..........................................................................................
A Board of Directors of the organization was
created, responsible for defining work guidelines,
supervising and supervising the processes of the
TdB. They joined the volunteer president Dr. Fabio
Bibancos and the volunteer vice-president Dr.
Leonardo Ganzarolli, Angemerli Teodoro, Fábio
Humberg, Dr. Luiz Roberto Scott, Regina Ricca and
Sheila Madrid Saad, chosen by experience in the
area of management, communication and dentistry.
The purpose of the Board of Directors' training
is to increase the efficiency of our administrative
processes, make financial management even
more transparent and help us to prepare for the
challenges that the next few years will bring, so
that we can continue our struggle to build a world
where all have guaranteed the right to oral health
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35º CIOSP

TdB was elected Institution of the Year of the
Citizen SP Award, offered by the website Catraca
Livre. The award honors personalities and
institutions that transform the city of São Paulo,
creating a more welcoming, democratic, educated
and creative space. Only in São Paulo has TdB
already offered dental treatment to more than
10,000 beneficiaries.

A Turma do Bem participou do 35º
Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo, evento que aconteceu no
Expo Center Norte.

COLAR DE HONRA AO MÉRITO
LEGISLATIVO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
No dia 17 de fevereiro a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
outorgou ao Dr. Fábio Bibancos o Colar
de Honra ao Mérito Legislativo do Estado
de São Paulo por seu trabalho à frente da
TdB. Essa é a mais alta honraria concedida
pela instituição a quem atua contribuindo
para o desenvolvimento social, cultural e
econômico do Estado.

Estivemos presentes nos estandes da
Oral-B, Surya Dental, Morelli Ortodontia
e Sin Implante trabalhando no cadastro
de novos voluntários para os projetos
Dentista do Bem e Apolônias do Bem.
..........................................................................................
Turma do Bem participated in the 35th International
Congress of Dentistry of São Paulo, an event that
took place at Expo Center Norte.
We were present at Oral-B, Surya Dental, Morelli
Orthodontics and Sin Implant stands, working on
the registration of new volunteers for the projects
Dentista do Bem and Apolônias do Bem.

Em seu discurso na premiação, o Dr. Fábio
destacou a urgência de se criar políticas
públicas efetivas que garantam o pleno
direito da população à saúde bucal.
..........................................................................................
On February 17, the Legislative Assembly of the
State of São Paulo granted Dr. Fábio Bibancos the
Honor Necklace for the Legislative Merit of the
State of São Paulo for his work at TdB. This is the
highest honor granted by the Legislative Assembly
to which it contributes to the social, cultural and
economic development of the State.
In his speech at the award, Dr. Fábio highlighted
the urgency of creating effective public policies
that guarantee the full right of the population to
oral health.
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MARÇO
COSMOPOLITAN and UBER EATS
BRASIL
No mês da mulher, a Cosmopolitan
Brasil e o Uber Eats Brasil criaram uma
ação para apoiar o projeto Apolônias
do Bem. Com o código promocional
DIADAMULHERCOSMO, os novos usuários
do aplicativo de delivery de comida da
Uber ajudaram a manter o projeto que
já ajudou mais de 750 mulheres. Foram
pagos R$ 5 por cada pessoa que usou o
código promocional no aplicativo.

DROGASIL E EDITORA MOL
No dia 21 de março a Editora Mol e a
Drogasil entregaram o cheque simbólico
do recurso arrecadado pela Revista Todos.
A Revista Todos difunde bons exemplos
de cidadania e atitude e, ao comprar um
exemplar, é feita uma doação para os
projetos da Turma do Bem.
..........................................................................................
On March 21 Editora Mol and Drogasil presented
the symbolic check of the resource collected by
Revista Todos.
Revista Todos diffuses good examples of citizenship
and attitude and when buying a copy, a donation is
made to the projects of the Turma do Bem.

..........................................................................................
In the women's month, Cosmopolitan Brasil and
Uber Eats Brasil created an action to support the
Apolônias do Bem project. With the promotional
code DIADAMULHERCOSMO, the new users of the
Uber food delivery application helped to maintain
the project that already helped more than 750
women. R$ 5 were paid for each person who used
the in-app promotional code.

ABRIL
PROJETO ENVOLVER
O projeto Dentista do Bem foi o vencedor
da 1ª Edição do Projeto Envolver. O Instituto
para o Desenvolvimento do Investimento
Social (IDIS), o Shopping Cidade São
Paulo e o Instituto Cyrela Commercial
Properties (ICCP) entregaram o prêmio
para a TdB como o projeto de maior poder
de transformação social.

Marina Eid foi ao México acompanhar a
Megatriagem 2017 e fazer encontro com
os coordenadores.
..........................................................................................
Marina Eid went to Mexico to accompany the
Megatriagem 2017 and meet the coordinators.

..........................................................................................
The Dentista do Bem project was the winner of the
1st Edition of the Projeto Envolver. The Institute
for the Development of Social Investment (IDIS),
Shopping Cidade São Paulo and Cyrela Commercial
Properties (ICCP) awarded TdB as the project for
greater social transformation.

VIAGEM A BOGOTÁ
MEGATRIAGEM
EXPOSIÇÃO APOLÔNIAS
SANTANA PARQUE SHOPPING
Exposição fotográfica das Apolônias no
Santana Parque Shopping
..........................................................................................
Photographic exhibition of the Apolônias at
Santana Parque Shopping
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VIAGEM AO MÉXICO

65 mil jovens participaram da Maior Triagem
Odontológica do Mundo. Realizada
pela Turma do Bem, a ação aconteceu
simultaneamente em 310 cidades de 10
países, reunindo mais de 1.500 voluntários.
..........................................................................................

Amanda Monteiro e Luiz Roberto dos
Santos Scott foram a Bogotá acompanhar
a Megatrigem 2017 e fazer encontro com os
coordenadores.
.............................................................................................
Amanda Monteiro and Luiz Roberto dos Santos Scott
went to Mexico to accompany the Megatriagem 2017
and do a meet with the coordinators.

65,000 teenagers have participated in the World's
Largest Dental Screening. Produced by TdB, the
action happened simultaneously in 310 cities of 10
countries, gathering more than 1,500 volunteers.
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JUNHO

JULHO

ARGO SEGUROS

MORELLI ORTODONTIA

INSTAGRAM

Os embaixadores da Turma do Bem se
reuniram na sede da organização para
receber uma notícia muito boa: a Argo
Seguros é a mais nova apoiadora da TdB.

Os embaixadores da Turma do Bem foram
até a sede da Morelli Ortodontia conhecer
a estrutura da nossa parceira.

Agora a TdB está também no Instagram,
mais uma rede social para divulgarmos
nossos projetos e resultados. Siga @
ongturmadobem.

..........................................................................................
..........................................................................................
The ambassadors of Turma do Bem met at the
headquarters of the organization to receive very
good news: Argo Seguros is the newest supporter
of TdB.

The ambassadors of Turma do Bem went to the
headquarters of Morelli Ortodontia to know the
structure of our partner.

..........................................................................................
Now TdB is also on Instagram, another social
network to spread our projects and results. Follow
@ongturmadobem.

HONORIS CAUSA
Dr. Fábio Bibancos recebeu o título de
Honoris Causa pela Universidade Católica
de Brasília por sua contribuição com a
democratização da saúde.
..........................................................................................
Dr. Fabio Bibancos received the title of Honoris
Causa by Universidade Católica de Brasília for his
contribution to the democratization of health.

REVISTA PODER
LAB 60+
Festival de três dias que celebra a
longevidade, com mais de 60 atividades
entre palestras, debates com especialistas,
inovação, rodas de contação de histórias,
meditação,
cinema,
gastronomia
e
performances.
Dra.
Viviane
Crespi
participou de um debate.
..........................................................................................
Three days of a festival that celebrate longevity
with more than 60 activity, between lectures,
debates, innovation, storytelling, meditation,
cinema, gastronomy and performances. Dr. Viviane
Crespi participated in a debate.

IMPLACIL DE BORTOLI
Uma das principais empresas de implantes
odontológicos foi anunciada como nova
apoiadora da Turma do Bem.
..........................................................................................
One of the leading dental implant companies was
announced as a new supporter of Turma do Bem.

O Dr. Fábio Bibancos foi capa da Revista
Poder junto do Dr. José Ricardo Muniz, da
R.Crio. Na reportagem, eles falam sobre a
tecnologia de células-tronco de dentes de
leite para garantir o sorriso e a saúde, além
da parceria com a organização.
..........................................................................................
Dr. Fabio Bibancos was the cover of the Poder
Magazine with Dr. José Ricardo Muniz, from R.Crio.
In the report they talk about stem cell technology
for milk teeth to ensure smile and health, in addition
to partnering with the organization.

VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU
Fernando Santos foi a Foz do Iguaçu
acompanhar uma triagem, fazer encontro
com os coordenadores e cadastrar novos
dentistas
..........................................................................................
Fernando Santos went to Foz do Iguaçu to
accompany the trial, meet the coordinators and
register new dentists.
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AGOSTO

SETEMBRO

NOVEMBRO
SORRISO DO BEM 2017

100 MELHORES ONGS DO BRASIL
EM 2017
A TdB foi selecionada como uma das
100 melhores ONGs do Brasil em 2017,
de acordo com os padrões de gestão e
transparência, pela Revista Época e o
Instituto Doar.
..........................................................................................
TdB was selected as one of the 100 best NGOs
in Brazil in 2017 according to management and
transparency standards, by Época Magazine and
the Doar Institute.

PROJETO 15
Projeto criado para comemorar os 15 anos
da Turma do Bem. Ajuda 17 meninas que,
além do tratamento odontológico, são
amadrinhadas por mulheres universitárias
que as ajudam na integração social.

Evento anual que celebra e capacita os
melhores dentistas voluntários da Turma
do Bem.

EXPOSIÇÃO APOLÔNIAS
SHOPPING CONTINENTAL
Exposição fotográfica das Apolônias no
Shopping Continental.

..........................................................................................

..........................................................................................

An annual event that celebrates and trains the best
dentists of Turma do Bem.

Photographic exhibition of the Apolônias at
Shopping Continental.

..........................................................................................

PRÉ-LANÇAMENTO DOS MIMOS
DO BEM

A project created to celebrate Turma do Bem's
15th anniversary. It benefits 17 girls with dental
treatment and the support of empowered women
who help them in social integration.

Durante o Sorriso do Bem também ocorreu
o pré-lançamento do projeto Mimos do
Bem, parceria da TdB com a Morelli.
..........................................................................................
During the Sorriso do Bem also occurred the prelaunch of the project Mimos do Bem, a partnership
between TdB and Morelli.

PRÉ-LANÇAMENTO SMYLI
Pré-lançamento do aplicativo Smyli.
Apresentado durante o Sorriso do Bem,
o aplicativo ajuda Dentistas do Bem com
informações da Turma, capacitações e
alguns mimos.
..........................................................................................

EXPOSIÇÃO APOLÔNIAS
SHOPPING TABOÃO
Exposição fotográfica das Apolônias no
Shopping Taboão.
..........................................................................................
Photographic exhibition of the Apolônias at
Shopping Taboão.
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EXPOSIÇÃO APOLÔNIAS
BOULEVARD SHOPPING BAURU

Preview of the app Smyli. Presented during the
Sorriso do Bem, the app helps Dentistas do Bem
with information of Turma do Bem, training and
gifts.

Exposição fotográfica das Apolônias no
Boulevard Shopping Bauru.
..........................................................................................
Photographic exhibition of the Apolônias at
Boulevard Shopping Bauru.

57

COMUNICAÇÃO
Communication

REVISTA
SEJA+1
Seja+1 magazine

FACEBOOK
Para manter uma comunicação direta e continuada com a sociedade civil, a Turma do
Bem conta com duas páginas e um grupo no Facebook
.............................................................................................................................................................................................
To maintain a direct and continuous communication with civil society, Turma do Bem has two pages and
one group on Facebook:

A Seja+ 1 é uma publicação quadrimestral
da TdB. Distribuída gratuitamente para
todos os dentistas do bem do Brasil, a
revista é um dos nossos principais canais
de comunicação com a rede. Através dela,
contamos as novidades da organização
e mobilizamos para as ações que serão
desenvolvidas ao longo do ano. Além disso,
todas as edições trazem histórias incríveis
de nossos voluntários, ressaltando como é
o estilo de vida dos melhores dentistas do
mundo.

facebook.com/TURMADOBEM
CURTIDAS • LIKES:: 12.000
SEGUIDORES • FOLLOWERS: 12.000
RANKING: 4.8

facebook.com/FABIO BIBANCOS
CURTIDAS • LIKES:: 58,264

SEGUIDORES • FOLLOWERS: 57,954
RANKING: 5

facebook.com/groups/
TURMADOBEM
...................................................................................................................................................................................................................................
Seja+1 magazine published three times a year by TdB. Distributed free of charge to all the volunteer dentists
in Brazil, the magazine is one of our main channels of communication with the volunteer network. Through
it, we tell them the news of the organization and mobilize them for the actions that will be developed
throughout the year. In addition, all editions bring incredible stories of our volunteers, highlighting the
lifestyle of the world's best dentists.
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MEMBROS • MEMBERS:: 12.949
Fórum de discussão que fomenta comunicação
rápida com os voluntários

Discussion forum that encourages rapid
communication with volunteers
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