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IMPRESSO FECHADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Evento cresce com
a chegada de novos
parceiros e amplia
foco para se tornar
festival de inovação
e impacto social

CANAL DO YOUTUBE
TdB amplia o alcance da comunicação
com diferentes públicos
inovação

As inúmeras possibilidades
abertas pela utilização da
odontologia regenerativa.

ISMYLI

App desenvolvido para
os Dentistas do Bem traz
benefícios para usuários.

O Sorriso do Bem 2017
foi muito especial.

E este ano o
programa
será ainda
melhor:
vem aí o FIIS!

Editorial
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Completamos 16 anos de atuação em 2018 e temos inúmeros motivos para comemorar. Conseguimos, ao longo
desse período, desenvolver um trabalho sério e consistente. Atendemos 71 mil jovens no Brasil, 1.000 mulheres vítimas de violência e mais de 300 jovens que participam de
capacitação profissional. Estimamos que o retorno para a
sociedade trazido pelos tratamentos oferecidos pela TdB
se aproxime hoje de R$ 1 bilhão.
Criamos um modelo inovador de gestão, baseado no voluntariado, que se caracteriza pela fácil reprodução.
Somos reconhecidos pela sociedade e por diversos importantes interlocutores. Ganhamos o prêmio Empreendedor Social da Schwab Foundation; tornamo-nos fellow da Ashoka;
contamos com o reconhecimento da ONU (Organização das Nações
Unidas); fomos escolhidos pela fundação filantrópica Epic Foundation
para integrar o primeiro portfólio de instituições que investem em alto
impacto social. A lista é longa, envolvendo diversas formas de valorizar e dar um aval positivo ao nosso trabalho. A mais recente delas foi
o Prêmio de Melhor Iniciativa em Ação Social, da Fundación Mapfre,
recebido na Espanha diretamente das mãos da Rainha Sofia.
Mas, ao mesmo tempo, continuamos com uma série de desafios a enfrentar. A TdB cresce, mas as demandas da sociedade relacionadas à
saúde bucal – no Brasil e em todos os países em que estamos presentes
– são imensas. Nós vamos em frente (e abrindo novas frentes, como o
Projeto 15, mostrado nesta edição), porque acreditamos que onde há
uma vontade, há um caminho, como dizem os zen-budistas.
Nessa trajetória, financiar as atividades é sempre uma de nossas preocupações. Por isso, continuamos buscando novas fontes de recursos
para garantir a nossa sustentabilidade. O canal do YouTube lançado
recentemente é um exemplo. Outra inovação nesse área é a plataforma
Ismyli, desenhada especialmente para a nossa rede de dentistas. Se você
ainda não aderiu, faça isso agora: você sai ganhando e a TdB também!

Dr. Fábio Bibancos
Presidente Voluntário da TdB
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Nesta edição, publicamos duas mensagens
recebidas por e-mail que mostram como o
trabalho dos Dentistas do Bem faz a diferença.
Envie para nós seus comentários e sugestões.
sobre a Seja+1. Use o e-mail comunicacao@
tdb.org.br, informando seu nome completo e
a cidade onde mora.
Hoje foi dia de fazer a revisão periódica de Stefany da Silva Fernandes da Silva. Ela é minha
paciente desde 30/05/16 e é com muita alegria
que informo que ela não apresentou nenhuma
lesão de cárie nova, está com ótima higienização, motivada e com elevada autoestima.
Feliz em estar com vocês!
Dra. Luciana Bruzadin, dentista (São
Paulo/SP)
Achamos super bacana a parceria com a
Turma do Bem. Ficamos encantados com a
grandiosidade do projeto.
Ficamos muito felizes com a empatia, a delicadeza e a organização do processo de triagem, realizado pela equipe envolvida.
Sem dúvidas, a continuidade deste projeto levará aos nossos alunos uma grande oportunidade para promoção da saúde bucal.
Vanessa de Oliveira, assistente social, IOS
– Instituto da Oportunidade Social (São
Paulo/SP)
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Um conjunto de matérias mostra
como o tema está cada dia mais
Canal do YouTube amplia o alcance em evidência e como a R-Crio se
da comunicação da TdB. São vídeos destaca nessa área
semanais tratando de temas ligados
à saúde bucal, com a participação de
especialistas da rede de voluntários.

44 TdB por aí / Ismyli
Saiba mais sobre o inovador app
desenvolvido para os Dentistas do
10 SdB 2017/ Destaques
Bem que traz benefícios para os
Relembre os melhores momentos do usuários e contribui com a TdB
evento, que mobilizou os participantes e caracterizou-se por uma pro- 48 TdB por aí / Projeto 15
gramação cuidadosamente pensada
Conheça o mais recente projeto lanpara provocar reflexões e emoções
çado pela TdB, com foco no empo22 Melhor Dentista do Mundo deramento de meninas adolescentes
Coordenador de Salvador (BA), Dr. 50 TdB por aí / Prêmio
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28 SdB no FIIS
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O Sorriso do Bem de 2018 estará integrado a um projeto que ampliará
ainda mais a sua visibilidade e trará
uma programação mais abrangente:
o FIIS – Festival de Inovação e Impacto Social
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Canal do
Youtube amplia
alcance da
comunicação
Vídeos semanais tratam de temas ligados à saúde
bucal, envolvendo entrevistas com especialistas da
rede de voluntários.
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O YouTube tem quase dois bilhões
de usuários no mundo, dos quais
100 milhões no Brasil. Diariamente,
eles assistem a um número incalculável de horas de vídeo. Os números
são impressionantes, especialmente
quando se referem ao público jovem:
96% dos jovens de 18 a 35 anos acessam essa plataforma regularmente.
Para completar esse quadro, o YouTube há algum tempo deixou de
ser visto como um local simplesmente para assistir a vídeos, tornando-se uma importante fonte
de informação e aprendizado. Por
isso, oferecer conteúdo de qualidade nele é um caminho natural para
quem quer se comunicar com um
público amplo.
Esse foi o contexto que levou a TdB
trabalhar no projeto de lançamento
de sua mais recente e bem-sucedida
ferramenta de comunicação: um canal comandado por seu presidente,
Dr. Fábio Bibancos.
Lançado no final de junho, o canal
logo começou a conquistar seguidores e acumular números expressivos
de visualizações. Um dos fatores
para que isso ocorresse foi a clareza
na definição de sua proposta, que o
site Catraca Livre descreveu de forma precisa: “pretende prestar um
serviço de informação de qualidade
sobre saúde bucal, se comunicando
com diferentes públicos. A linguagem do canal foi preparada para ser

simples e leve, de modo a atingir
pessoas de diferentes faixas de idade e de nível sociocultural. Além
de saúde bucal, são abordados assuntos como obesidade, alcoolismo,
saneamento básico, saúde pública e
empregabilidade”.

Vídeos profissionais
Junto com isso, veio a preocupação
em ter alta qualidade técnica nos
vídeos: nada de improviso! Assim,
foi contratado um profissional reconhecido para ser o diretor e produtor: Sergio Glasberg, com uma
carreira consolidada no meio publicitário.
“São duas experiências muito bacanas ao mesmo tempo, ambas novas
para mim, que têm me proporcionado um aprendizado profissional e
pessoal. A primeira é trabalhar com
a área de saúde. Vem sendo muito
interessante dirigir um conteúdo
tão relevante e em que há tanta preocupação com a informação correta, com o cuidado com as pessoas,
com a ética”, diz Glasberg. “E a segunda é produzir curtas para um
canal, que é o formato contemporâneo, e que eu não havia tido a oportunidade de fazer antes”, acrescenta.
A cada semana, sempre às terçasfeiras, é postado um novo vídeo no
canal. O formato é o de entrevistas,
conduzidas pelo Dr. Fábio, que faz
7
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FOTOS: YOUTUBE

sempre uma introdução ao tema,
explicando a sua relevância, antes
de passar a palavra às especialistas

Dra. Bruna Ganzarolli falou sobre
clareamento dental

convidadas – que são sempre mulheres. Fotografias, ilustrações técnicas e animações, assim como falas
de pacientes, também fazem parte
do material apresentado, tornando-
o mais dinâmico e didático.
Em geral, as entrevistadas são dentistas da Turma do Bem – que representam 75% da rede. Mas também há espaço para profissionais
de outras áreas que tenham ligação
com a organização – como foi o
caso da atriz Lu Grimaldi, madrinha da TdB, cujo vídeo foi veiculado no final de agosto.
“Um dos diferenciais que temos é
o enorme número de especialistas
que podemos consultar e entrevistar, com capacidade para responder
às principais dúvidas do público.
Somos 17 mil dentistas!”, assinala o
Dr. Fábio.

Dra. Lucia Carezzato abordou o
tratamento de canal

O tema da Dra. Nícia de Mattos
Paranhos foi Doenças Periodontais
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O clareamento dental foi um dos temas já abordados, em vários vídeos,
com a participação da Dra. Renata
Antonaccio e da Dra. Bruna Ganzarolli Niero Costa. O tema foi tratado de maneira ampla, mostrando,
entre outros aspectos, que a cor dos
dentes é determinada hereditariamente e explicando as causas do escurecimento dos dentes. Não foram
esquecidos – e desfeitos – mitos
como os de que açafrão, carvão ou
bicarbonato de sódio branqueiam
os dentes.

Compartilhar informação
Outro tema importante – e que
desperta temores e interesse quase
na mesma proporção – é o tratamento de canal. Vídeos sobre isso,
com entrevistas com a Dra. Luciana
Bruzadin e a Dra. Lucia Carezzato,
tiveram um grande número de visualizações.
“A repercussão foi positiva. Muita gente me disse que gostou”, diz
a Dra. Lucia, que, com sua longa
experiência como professora em
universidades e na ABO (Associação Brasileira de Odontologia), demonstrou estar à vontade à frente
da câmera. “Foi minha estreia no
YouTube, mas já tinha concedido
entrevistas para a TV antes. Destaco que é muito bom esse tipo de
iniciativa, tanto para esclarecer os
pacientes, quanto os próprios colegas. Na nossa profissão, sempre tem
muita coisa nova e é preciso compartilhar”, opina.
A lista de assuntos tratados e dos
que ainda serão é extensa, pois o
universo é muito amplo: vai de aparelhos falsos, hoje na moda entre

adolescentes, ao câncer bucal, passando por doenças periodontais e
muitos outros.
O fato é que existem muitas dúvidas
e uma crescente demanda por conteúdos confiáveis, como os próprios
dentistas percebem nas consultas
com seus pacientes. Justamente por
isso, já é possível notar que muitos
profissionais estão usando os vídeos
para contornar situações de conflito
ou quando o paciente não entende
algum tratamento ou procedimento. Isso vem acontecendo de maneira espontânea, com ótimos resultados no esclarecimento dos pacientes
– o que só tende a aumentar com o
crescimento gradual da audiência
do canal.
“É um trabalho que consideramos
fundamental, tanto pelo desconhecimento do público em geral sobre
muitos aspectos técnicos ligados à
nossa atividade, quanto pela disseminação de informações falsas ou
distorcidas, que vem aumentando.
A ideia do canal é justamente a de
traduzir a odontologia da maneira
mais simples”, afirma o Dr. Fábio
Bibancos.

Inscreva-se e fique por dentro das novidades:

www.youtube.com/fabiobibancos
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Inspiração e sensi
as marcas do sorr

Evento aplicou na prática a frase do filósofo grego Plutarc
“É preciso viver, não apenas existir”.
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ibilização:
riso do bem 2017

co, estampada na recepção aos participantes:
FOTO: TDB
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Sorriso do Bem
O Sorriso do Bem 2017, realizado
pela segunda vez consecutiva em
Poços de Caldas (MG), reuniu cerca
de mil participantes, entre Dentistas do Bem, palestrantes, especialistas, artistas e personalidades, todos
engajados na defesa do sonho de
milhões de brasileiros de ter acesso
a saúde bucal de qualidade.
Apresentado pela Morelli Ortodontia,
o evento foi muito bem avaliado pelos participantes e trouxe uma forte
movimentação para a cidade.
Foram quatro dias de uma programação intensa, variada e cuidadosamente pensada para provocar reflexões e emoções.

FOTO: TDB

O conteúdo técnico também marcou presença, com a primeira edi-

Dra. Fabiana Augusto Novo Borghi:
cuidar da alma e do lado profissional
12

ção – muito bem-sucedida – do Ciclo Odontológico. É claro que não
faltou também a diversão, representada pelas festas e pela alegria dos
encontros e reencontros.
Participante pela terceira vez, a
Dentista do Bem Fabiana Augusto Novo Borghi, de Santa Bárbara
d’Oeste (SP), diz ter gostado muito
e explica o porquê: “O evento une
a odontologia com a diversão. Por
isso, é diferente de congressos e outros: dá para cuidar da alma e do
lado profissional”.
Já o Dr. Gustavo Holderbaum, coordenador de Petrópolis (RJ), revela
todo o seu entusiasmo. “A melhor
forma de renovar as energias para
continuar sempre fazendo o trabalho voluntário com excelência é
indo ao Sorriso do Bem. É lá que assistimos palestras motivadoras, reencontramos os amigos, trocamos
ideias e voltamos cheios de gás para
mais um ano de trabalho!”, afirma.
“Desta vez, não foi diferente: evento
impecável, programação das melhores. E a grande novidade deste
ano, o ciclo odontológico, com palestras na área de odontologia, foi
excelente, com assuntos relevantes
para o dia a dia do dentista ministrados por ótimos palestrantes voluntários. Isso sem contar a cidade.
Poços de Caldas é uma excelente
escolha!”, acrescenta.

Rodrigo Lopez:
injetar entusiasmo
nas pessoas

FOTO: TDB

Cuidar, Sorrir, Amar
O eixo em torno do qual girou o
SdB foi a conjunção entre três verbos que dizem muito sobre o papel
dos Dentistas do Bem: Cuidar, Sorrir, Amar.
A inspiração veio da Grécia Antiga,
associando a filosofia e o modo de
vida dessa civilização a práticas que
podem e devem ser compartilhadas.
Justamente por isso, um dos pontos
centrais desta edição foi o curso
ministrado pelo ator e pesquisador

Rodrigo Lopez, ao longo dos quatro
dias: Cuidar de si: iluminação e cura
na Grécia Antiga.
Foram quatro aulas que mobilizaram a atenção e abriram as mentes
dos participantes – que estiveram
em peso no auditório – para uma
visão humanista e profunda, suportada por toda a sabedoria que os
gregos antigos nos legaram.
Na abertura do curso, Lopez advertiu que, diante de um momento
complicado, em que o pensamento
13

Sorriso do Bem

“O objetivo é injetar entusiasmo nas
pessoas. A palavra enthousiasmós
significa o deus dentro de você, ou
seja, a parcela do divino que existe
dentro de cada um”, destacou.
De acordo com ele, o grego observava a natureza e buscava entender os
ciclos naturais. Daí nasceu a noção
de sagrado: aquilo que não pode ser
subvertido, é eterno. Para exemplificar, usou uma frase emblemática:
“o homem ora é, ora não é; a água é”.
Fazendo um amplo panorama da
cultura grega e da relação desse
povo com os deuses, Lopez abordou diversos temas importantes ao
longo de suas quatro aulas.

que a Grécia estimulava o pensamento interdisciplinar, não dogmático. E que ali nasceram ou se
desenvolveram fortemente, não por
acaso, o teatro, a democracia, os esportes, a ética.
“A consciência da transitoriedade
é outra característica grega. Tudo
muda. Por isso, a gente precisa cuidar de si”, relatou. “O corpo é um
templo, para ser celebrado e celebrar
os prazeres”, acrescentou, mostrando
a forte ligação dessas formas de pensar com o tema central do SdB.

As lições de Magic Paula
Paula Gonçalves da Silva, mais conhecida como Magic Paula, foi uma
das atrações especiais do SdB. Uma
das principais jogadoras do basquete brasileiro e mundial, ela contou
FOTO: TDB

se encontra achatado, existe a necessidade de elaborar melhor o caminho da nossa reflexão, para que
não fique sempre em um lugar confortável e medíocre.

Entre eles, o papel do aedo (poeta),
que tem o poder de renovar e restaurar a vida pela palavra, oralmente.
“Os gregos nunca tiveram um profeta ou um livro sagrado. Quem é o
garantidor da tradição e o fundador
é o aedo. A verdade não está escrita e precisa ser preservada por ele,
que, por essa característica, é um
servo da deusa Mnemosine (a memória)”, explicou.
Lembrando um aspecto fundamental para os dias de hoje, ressaltou
14

Magic Paula relatou os valores e as
lições que o esporte lhe trouxe

um pouco sobre sua carreira, suas
conquistas, destacando também as
dificuldades e os aprendizados que
teve. Além disso, descreveu o trabalho que desenvolve desde 2004 no
Instituto Passe de Mágica.

FOTO: TDB

Ao longo de mais de 20 anos nas
quadras, a atleta obteve resultados
impressionantes. Aos 14 anos de
idade, já estava na Seleção Brasileira, pela qual jogou 350 partidas, fazendo mais de 7.000 pontos.
Partindo da pergunta “O que o esporte me trouxe”, ela listou uma série de valores e lições que aprendeu
e que a acompanham: ética, dedicação, disciplina, inovação, força,
sacrifício, coragem, resiliência (não
desistir). “Além disso, foi fundamental entender que ganhar e perder faz parte da vida”, diz.
Outro dos ensinamentos que compartilhou foi a necessidade de perceber o quanto é importante trabalhar em equipe, com as qualidades
de cada um se somando.
“É essencial estar preparado e assumir riscos, ter estratégia e paixão
pelo que faz”, assinalou, exemplificando com a histórica vitória contra
os EUA na semifinal do Mundial da
Austrália.
As derrotas também ensinam muito, segundo Paula. “Nunca se pode
entrar com a sensação de dever
cumprido ou euforia. De certa ma-

O escritor Milton Hatoum falou
sobre seu processo criativo

neira, foi o que aconteceu quando
conseguimos a vaga para a final da
Olimpíada de Atlanta, mas perdemos para as norte-americanas. Foi
uma acomodação que não nos fez ir
mais longe. Isso acontece em todas
as esferas da vida”.

Romancista premiado
Autor de livros de muito prestígio,
como Dois irmãos, transformado
em série apresentada na TV Globo,
o amazonense Milton Hatoum despertou muito interesse entre o público do SdB.
Em sua palestra, ele relatou o processo de criação de seu mais recente
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romance, A noite da espera, o primeiro de uma trilogia. Tendo como
pano de fundo os anos de 1968 a
1972 no Brasil, especialmente em
Brasília (cidade em que o autor morava nessa época), o romance demorou a ir para o papel. “Não conseguia
escrevê-lo. Era preciso um distanciamento temporal. A literatura pede a
passagem do tempo, como se a gente
não se lembrasse com nitidez do que
ocorreu”, diz, assegurando que não
se trata de um texto autobiográfico
ou histórico: “Não é uma narrativa
do que aconteceu, mas do que poderia ter acontecido”.
Hatoum confessa que tinha um
pouco de receio de lidar com esse
período, apesar de não ser um romance político. “A política está sempre presente nele, mas o tema principal é a perda, a separação”, afirma.

Situação das Mulheres
Um grupo heterogêneo formado
pela juíza Maria Domitila Manssur, pelas empreendedoras sociais
Marianne de Oliveira Costa e Sylvia
Guimarães, pela jornalista Micheline Alves, pelas dentistas Daiz da
Silva Nunes e Maria Cristina Silveira, pela atriz Naomi Neri, pelas profissionais da TdB Amanda Monteiro
e Viviane Crespi e pelas estudantes
Fernanda Teodoro e Mariana Barros se reuniu no Fórum Mulheres.
Foi uma ótima oportunidade de
ouvir e compartilhar ideias e olhares sobre a situação da mulher no
FOTO: TDB

Incentivado pelas perguntas e comentários do público, Hatoum fez
uma rápida avaliação da situação
vivida pelo Brasil. “O que é perigo-

so é que há uma tolerância à intolerância”, resumiu. No entanto, não se
mostrou pessimista, considerando
que a fase atual pode ser superada.
“É preciso trabalho e paciência. É
o que vocês fazem. O que o Estado
não faz ou não quer fazer, as ONGs
do bem fazem. E isso é uma mudança”, finalizou.

Fórum Mulheres apontou existência de um longo caminho a percorrer
16
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Brasil. De maneira geral, a avaliação
é a de que as melhorias obtidas são
pequenas, a discriminação e a violência persistem, e há um longo caminho a percorrer.
Veja aqui uma seleção de algumas
das melhores frases ouvidas no encontro:
•

“As mulheres pensam que não podem. Mas nós podemos. Podemos
ser mais do que falam para nós.”

•

“Você não vê uma pessoa trans
como caixa de supermercado,
como atendente de farmácia. Não
existe espaço para essas pessoas.”

•

“Quantas mulheres brilhantes nós
deixamos de conhecer porque suas
vozes foram abafadas?”

•

“Nem sempre é óbvio, não é tão fácil
perceber o machismo no dia a dia”

•

“O convívio com pessoas de comunidades diferentes nos ensina
muito, nos reconecta e nos faz rever valores”.

•

“Enquanto a mulher não sai do
ciclo de violência, enquanto não
consegue ingressar no mercado de
trabalho, ela não se empodera”.

•

“É evidente que precisávamos de
uma lei (Maria de Penha) para
proteger as mulheres.”

•

“Se não formos otimistas, não
acreditamos que há solução, então
não vale a pena. E eu acho que
vale a pena”.

Paula Cohen tocou em pontos
essenciais, na peça Carne de Mulher

Estímulo à reflexão
A reflexão sobre a situação das mulheres recebeu mais um estímulo
com a apresentação da peça Carne
de Mulher. A atriz Paula Cohen, com
uma interpretação marcante, que
expressava a indignação e a revolta,
tirou o público da zona de conforto
e o fez ver a realidade de uma forma
dura e crua, especialmente no que se
refere à violência contra a mulher.
“É necessário acabar de uma vez
por todas com as práticas de violência, repressão e assassinatos,
que em muitos casos acontecem
dentro dos próprios lares. Muitas
17
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vezes esses crimes são tidos como
passionais, quando é necessário ir
direto à verdadeira nomenclatura
do ato, e categorizá-los como feminicídios, violência de gênero, evitando correr o risco de romantizar
o ato”, explica Paula.
Além das palestras, debates e do teatro, a sensibilização em relação a
temas-chave contou também com
o impulso do cinema. Foi o caso do
documentário Nunca me sonharam,
de Cacau Rhoden.

FOTO: TDB

Ao abordar de maneira profunda e
tocante a realidade do Ensino Médio
nas escolas públicas do Brasil, o documentário colocou como questão
principal qual é o futuro de nossos
jovens. Com olhar crítico, apontan-

do as mazelas da educação brasileira
– assim como da sociedade de forma
geral –, deixa uma certa visão otimista, a partir de experiências positivas que podem ser compartilhadas.
“O problema é que as experiências
positivas dependem das pessoas.
Não vêm de políticas públicas”, afirmou Rhoden, destacando a grande
importância de um terceiro setor
sério e comprometido para abrir a
consciência e levar experiências a
serem replicadas.

Comida para quem precisa
Mostrando um trabalho muito relevante desenvolvido por uma organização social, Luciana Quintão,
fundadora e presidente do Banco de
Alimentos, também contribuiu para
a sensibilização e a criação de empatia com quem mais precisa.
Além de explicar a “colheita urbana”
que coordena – com foco na arrecadação, no reaproveitamento e na
doação de alimentos que seriam desperdiçados –, ela apresentou o documentário Cultura do Desperdício
– por uma sociedade mais consciente,
cuja ideia original é de sua autoria.

Luciana Quintão: atacando o
desperdício de alimentos
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Resumindo aquilo que a motiva
em sua iniciativa, ela afirma no documentário: “O desperdício é uma
desordem cultural e social. Pode-se
dizer que desperdício é a cultura da
desordem”.

SHOWS ESPECIAIS PARA
levantar o público

FOTOS: TDB

A noite de gala do
Sorriso do Bem
2017, com a premiação dos melhores
dentistas, contou
com atrações de
peso. A banda do
cantor e guitarrista
norte-americano
Mark Lambert e a
cantora Lu Alves
fizeram uma apresentação de alto
nível, empolgando
os presentes. Mas
o grande destaque
foi a cantora Pabllo
Vittar, que, com o
seu carisma e a sua
performance criativa, levou o público à
loucura.
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Sorriso do Bem

FOTO: TDB

Ciclo Odontológico
desperta forte
interesse do público
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Pela primeira vez,
foram promovidas
palestras com perfil
mais técnico, com foco
no aprimoramento
profissional. A ideia foi
plenamente aprovada.
Uma das principais inovações da
edição 2017 do Sorriso do Bem,
o Ciclo Odontológico agregou
muito conteúdo relevante para os
participantes.
Apresentações de especialistas
reconhecidos, abordando temas
que envolviam desde a odontologia
do sono até técnicas Disney para
encantamento de clientes, deixaram
satisfeito o amplo público que as
prestigiou.
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Foram 11 palestras ao longo do

evento, com uma média superior a
100 pessoas nas salas – incluindo um
significativo número de estudantes
das faculdades de Odontologia de
Poços de Caldas e região.
“O Ciclo Odontológico possibilitou
aos dentistas voluntários presentes
uma atualização no que existe
de melhor na Odontologia atual,
despertou novos interesses em
áreas de atuação e estimulou
a continuarem praticando um
atendimento de excelência, inclusive
aos beneficiários. Foi um sucesso e
estaremos sempre melhorando ano
a ano”, afirma o Dr. Luiz Roberto
Scott, coordenador da iniciativa.
Com a ótima aceitação, o Ciclo já
está definido como uma das atrações
do SdB daqui para a frente. Em 2018,
o coordenador promete uma edição
ainda melhor, com a incorporação
de várias novidades.
Assistindo às palestras, os
Dentistas do Bem Marcelo
Lacerda dos Santos, de
Macaé (RJ), e Marcia
Pinto Pieroni, de Santo
André (SP), tiveram só
elogios para a iniciativa.
“Foram muito instrutivas,
com temas variados e
interessantes”, afirmam.
“Poderiam apenas ser
mais longas: foi tão bom
que a gente queria mais”.
21

Melhor Dentista

DR. LEONARDO COSTA,
O MELHOR DENTISTA
DO MUNDO DE 2017

Coordenador
voluntário
em
Salvador e um dos embaixadores
da TdB, o Dr. Leonardo Costa foi
escolhido como o Melhor Dentista
do Mundo, reconhecimento criado
para profissionais que mais fazem a
diferença.

FOTO: TDB

Com um trabalho diferenciado, ele foi o recordista
na captação de recursos e cadastrou 20 novos
dentistas voluntários.

Por sua atuação incansável em busca
de novos recursos para a organização,
ele já vinha se destacando em edições
anteriores da premiação, tendo
ficado algumas vezes entre os cinco
melhores.
Neste ano, ele foi além. Tornou-se
o líder na captação de recursos e
ainda ampliou a rede, cadastrando
20 novos dentistas voluntários e
duas clínicas de radiologia. Para
completar, orientou um jovem para
o concurso Estudante do Bem.
Modesto, ele afirma que é apenas
mais um entre os 17 mil Dentistas
do Bem. Mas quem acompanha o
22

seu trabalho sabe que Dr. Leonardo
faz muito pela causa. Na entrevista
a seguir, ele descreve sua reação
ao saber da premiação e conta um
pouco mais sobre a sua forma de
atuar.

O que você sentiu ao ser escolhido como o Melhor Dentista do
Mundo?

dentistas. Investi nessa atividade e
fui bem-sucedido, trazendo 20 novos
profissionais para a nossa rede.

Senti-me bastante honrado e feliz
de ter esse reconhecimento. Ao mesmo tempo, fiquei assustado com a
responsabilidade que isso implica.

Enxerga essa premiação como
um estímulo?

Sou apenas um cara que conseguiu
fazer algo positivo. Sou mais um
entre os 17 mil. Temos de valorizar
o trabalho de todos, para que mais
gente possa ser beneficiada.
Como foi a sua trajetória na TdB
até chegar a essa premiação?
Quando comecei, a intenção era
ajudar. Depois, minha meta era chegar a Embaixador. As coisas foram
acontecendo naturalmente. Não foi
algo planejado.
O que aconteceu de diferente
neste ano?
Muitas coisas se encaixaram. Eu
tento muito, ouço diversos ‘nãos’,
mas este ano consegui converter alguns deles em ‘sins’. Minha preocupação sempre foi a de levar o máximo de recursos, para que o projeto da
TdB seja sustentável.
Pode dar um exemplo de atividade que desenvolveu?
Trabalhei fortemente para ampliar minha atuação, cadastrando

Veja, o maior prêmio é ver mais
gente podendo ser atendida. Tudo
o que fazemos é com base no maior
amor possível, para devolver mais
sorrisos a quem precisa. Se você faz
diferença para uma pessoa, você já é
o Melhor Dentista do Mundo. Queremos que essa semente se multiplique, para que todos possam sorrir
mais. É assim que eu e muitos colegas enxergamos.
Vou continuar a dar o meu melhor,
tentar fazer ainda mais, usar esse título como alavanca para conseguir
outras parcerias e converter mais
‘nãos’ em ‘sins’.
Como seu trabalho pode inspirar outros dentistas?
Tudo que faço em Salvador pode
ser reproduzido em outros locais, em
cidades grandes ou pequenas. Não é
nada mirabolante.
Há muitas excelentes ideias na
TdB, que podem ser compartilhadas
e servir de inspiração. É importante
que as pessoas saibam o que os outros estão fazendo, para que possam
replicar as melhores práticas.
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QUATRO DENTISTAS QUE
FAZEM A DIFERENÇA

Dra. Beatriz Adriana Villanueva Collins
Nanchital – México

“Fico muito agradecida pela oportunidade
de pertencer à grande família Turma do
Bem, na qual tenho como parte da minha
vida pessoas maravilhosas.
Estou muito satisfeita também porque,
através da TdB, pude acomodar e
expressar este verdadeiro amor pela
Odontologia, e levá-la, por meio do Dentista do Bem, a quem mais
necessita, gerando sorrisos e, sobretudo, tocando corações. Feliz de ter
um lugar entre os cinco melhores do mundo, tenho nas minhas mãos e
no meu coração as armas para poder conseguir que muito mais crianças
sejam beneficiadas. Que todas as crianças do meu estado e do meu país
possam sorrir felizes.”
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Também foram reconhecidos entre os cinco
melhores dentistas do mundo uma profissional
mexicana e três brasileiros, que se destacaram por
sua atuação em 2017. Todos eles fizeram muito
por suas regiões, ampliando o atendimento, o
número de voluntários e a visibilidade do projeto,
ao mesmo tempo em que buscavam mais recursos
para a TdB.

Dr. Garbes Marcos Cebrian Grespan – Itu
(SP)
“É uma responsabilidade muito grande e
uma honra receber essa homenagem de
uma instituição tão séria e transparente
como a Turma do Bem. Através desse título
posso e devo fazer ainda mais pela nossa
sociedade. É o reconhecimento do trabalho
realizado, dos sorrisos devolvidos e do
impacto positivo em muitas vidas.”

Dra. Meire Suely Dias Almeida – Ilhéus
(BA)
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“Ser escolhida entre os 5 Melhores
Dentistas do ano significa que, em 11 anos
de trabalho na ONG, o compromisso e
respeito pelos meus dentistas voluntários
foram condizentes com o resultado, e a
emoção de mudar histórias de vida me
faz cumprir o desafio de viver a missão do
projeto todos os dias.”

FOTO: TDB

Dra. Daiz da Silva Nunes – Macapá (AP)

“Tenho reconhecimento e gratidão pelos
Dentistas do Bem em Ilhéus que abraçaram
juntamente comigo este projeto, pois sozinha
não conseguiria estar entre os melhores do
mundo. Quero continuar com toda força
e minha alma inspirando mais colegas a
transformarem sorrisos. Pois não desistir é
uma forma de alimentar o meu sonho.”
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EMBAIXADORES DE 2017:
SAIBA QUEM SÃO ELES
Comprometidos, sérios e muito ativos, não seria
exagero dizer que nesse grupo estão os 40
melhores do mundo.
Ana Carolina Massaro – Marília (SP)

Magali Arantes – Bauru (SP)

Ana Paula de A. Campos Fortuozo Mendes
– Três Pontas (MG)

Marcia E. Kawakami Chinen – Matão (SP)

Angela Maria Bortolucci – Jaú (SP)
Armando M. Piva – Barbacena (MG)
Beatriz Villanueva Collins – Nanchital –
México

Martha Adriana Castillo Lechuga –
Tehuacán - México
Martha Colavolpe Britto Souza – Salvador (BA)

Bruna Thais B. de Almeida Tedesqui – São
José do Rio Preto (SP)

Martin Esteban Mansilla – Aracaju (SE)

Carla R. Fey – Florianópolis (SC)

Naira Neri Santana – Umuarama (PR)

Daiz da Silva Nunes – Macapá (AP)

Meire Suely Dias Almeida – Ilhéus (BA)

Daniel R. Salles – Poços de Caldas (MG)

Nícia de Mattos Paranhos Arruda – Barra
Bonita e Igaraçu do Tietê (SP)

Eric J. Franco – Brasília (DF)

Osvaldo Magro Filho – Araçatuba (SP)

Fábio V. de Miranda – Maringá (PR)

Paulo Henrique Basto Santos – Recife (PE)

Flávio César Terra Pereira – São João da Boa
Vista (SP)

Renata Furlan Alonso Ustulin – Mineiros
do Tietê (SP)

Garbes Marcos C. Grespan – Itu (SP)

Renata Namen Catapani – Cravinhos (SP)

Germán Andrés Bedoya Mejía – Medellín –
Colômbia

Rosemary Marqueti de Matos Pinheiro –
Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Giovanna Elizabeth Carranza Nieto – Lima
– Peru

Telma Konish Taira – Araraquara (SP)

Gracimara A. David – Taiobeiras (MG)

Thássia Roberta Macedo de Menezes –
Jaboatão dos Guararapes (PE)

Janaina Vasconcelos Bomfim Lopes –
Guanambi (BA)

Valeria Cristina Lopes de Barros Rolim –
Fernandópolis (SP)

José Bonifácio de Sousa Neto – Fortaleza (CE)

Vania Maria Magro – Ilha Solteira (SP)

Leonardo A. Costa – Salvador (BA)

Waleska Marin Bessa Trinkenreich – Rio
de Janeiro (RJ)

Ligia Maria Nogarett Pibernat – Porto
Alegre (RS)
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Marina Pires Caslini – São João da Boa
Vista (SP)

Walter da Silva Junior – Bauru (SP)

BRUNO LINHARES, O
ESTUDANTE DO BEM
Entre os inúmeros trabalhos
recebidos de todo o Brasil, foi
escolhido o vencedor do concurso
Estudante do Bem 2017: Bruno José
Alves Linhares, de Natal (RN). O 2º e
o 3º lugares ficaram, respectivamente,
com Brunna Silva Menezes, de
Araruama (RJ), e Rachel Iris Barbosa
Nunes Cravo, de Macapá (AP).
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Aluno do último ano da Universidade Potiguar
apresenta trabalho marcante.

Bruno tem 27 anos e cursava o último
ano de Odontologia na Universidade
Potiguar. Apresentou o painel
com o relato de caso “Procura-se
o sorriso de João” para esta edição
do Estudante do Bem, depois de ter
ficado entre os finalistas em 2016.
Antes disso, já estava envolvido com
a TdB, participando desde 2015 das
Megatriagens em sua cidade.

vi outra realidade: pessoas carentes,
que não têm acesso à saúde, que
estão à margem e precisam de um
outro olhar. Isso me mudou como
pessoa. Espero logo poder me tornar
um Dentista do Bem, fazer parte
dessa corrente e retribuir o que a
ONG me deu”, afirmou.

“O que eu fiz teve uma importância
muito grande para mim, porque
mudou minha visão de mundo. Eu
achava que, por ser bolsista, vir de
uma família que precisa se esforçar
muito para conseguir as coisas, eu
tinha problemas. Quando conheci
as crianças de quem fiz os painéis,

Feliz com a conquista, ele considera
que pode ser um diferencial em seus
planos para fazer especialização
e mestrado. “A TdB tem uma
credibilidade muito grande. Por isso,
creio que esse título vai me abrir
portas para o mercado de trabalho e
a vida acadêmica”, diz.
27

FIIS

28

Vem aí uma nova
atração para a
rede TdB: o FIIS
Sorriso do Bem se
integra a projeto
que reunirá diversos
empreendedores sociais
em Poços de Caldas.

O passo seguinte foi buscar parceiros para fazer algo maior: o FIIS
– Festival de Inovação e Impacto
Social. Agregar a Folha de S. Paulo,
por ter a Rede Folha de Empreendedores Socioambientais – da qual
FOTO: TDB

“No ano passado, mais de 30% das
pessoas presentes no Sorriso do
Bem não eram dentistas. Foram lá
para ouvir e discutir temas importantes, independentemente de atuarem na TdB. Começamos a sentir
uma nova demanda de pessoas, de

ONGs, e passamos a discutir como
isso poderia mudar o nosso evento”, conta o Dr. Fábio Bibancos. Foi
daí que surgiu a ideia de transformar Poços de Caldas em um local
reconhecido para o voluntariado,
da mesma forma que acontece hoje
com Parati em relação à literatura.

Na live de lançamento do FIIS, Monica Pasqualin (Abrale), Eliane Trindade
(Rede Folha), Dr. Fábio Bibancos, Marcelo Alonso (Lunedi), Thais Colicchio
(Vivejar) e Gheko Hiller (Agência Marcelo Jabour) falaram sobre o evento,
com a mediação da jornalista Betânia Lins
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FIIS
o Dr. Fábio faz parte –, foi um caminho natural.
O projeto foi sendo desenhado a várias mãos, contendo diversos eventos dentro de um só Festival, que
acontecerá de 2 a 7 de novembro, na
cidade que, desde já, está se transformando na capital brasileira da
inovação social.
Além do Sorriso do Bem, haverá o
encontro anual da Rede Folha de
Empreendedores Sociais e o Fórum
Melhores Práticas para Saúde no
Terceiro Setor, da Aliança Latina.
“Conseguimos aglutinar essa força
da Rede Folha de Empreendedores
Sociais e de outros atores do campo do empreendedorismo social no
Brasil para fazer um evento em que,
durante uma semana, se dê visibilidade ao que existe de inovação e
impacto nessa área e possamos falar
dos nossos desafios. Já começamos
fortes, com muitos parceiros, com
patrocinadores que acreditam”, afirmou Eliane Trindade, editora do
Prêmio Empreendedor Social da
Rede Folha, no lançamento do FIIS.
A programação será diversificada
e muito rica, tendo como base os
Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS) definidos pela ONU
e envolvendo temas como o futuro
dos negócios sociais e das ONGs, a
captação, mobilização e conexão, a
inovação e os novos significados do
voluntariado. A expectativa é reunir
um público qualificado formado
por cerca de mil empreendedores
sociais, voluntários, especialistas e
interessados no tema.
Além dos vários temas que se interconectam, que tradicionalmente fazem
parte da agenda do Sorriso do Bem
– como filosofia, cultura, psicologia,
literatura, sociologia e política –, os
participantes terão acesso a debates,
workshops, painéis e palestras que
abordarão mais diretamente os assuntos mencionados. Entre os destaques, haverá as Masterclasses, com
personalidades do mundo cultural
(veja quadro na pág. 32).A realização logo após o segundo turno das
eleições é vista como mais um ponto
positivo, possibilitando focar na busca de caminhos comuns para fazer o
país avançar.
Os conteúdos relacionados mais
diretamente aos dentistas voluntários estarão concentrados no Teatro
Turma do Bem, um novo espaço,
que foi restaurado recentemente.

Confira a programação e informações adicionais
sobre o evento, atualizadas regularmente, no site
oficial do evento: www.folha.com/fiis
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Mas esse público pode transitar por
outras salas, assim como outros interessados podem assistir às apresentações da TdB.
O Ciclo Odontológico, criado em
2017 (leia mais sobre ele na pág. 20),
também terá sequência, assegurando
o espaço para a capacitação técnica
dos profissionais da rede e também
daqueles que atuam na região.
No que se refere ao entretenimento
e à animação, que são marcas registradas do SdB e agora estarão no
FIIS, haverá novamente uma programação de alta qualidade. A começar pelo show de Renato Godá,
reconhecido como um dos grandes
compositores da sua geração.
A Festa Latina será outro grande
momento. Tendo como tema o Día
de los Muertos, tradição mexicana,
estimulará os participantes a usar
a criatividade em suas fantasias e
máscaras temáticas. A mesma lógica de música, diversão e arte estará
presente no bloquinho de Carnaval.
Já a grande noite em que são anunciados os melhores dentistas de
2018 terá destaque ainda maior,
com a realização de uma grande festa, que fará parte da programação
de aniversário de Poços de Caldas,
em 6 de novembro. Haverá diversas atrações especiais, entre as quais
uma apresentação do cantor e ator
Tiago Abravanel.

Na abertura do evento, o show
será do cantor Renato Godá

FOTO: DIVULGAÇÃO

Festa de aniversário da cidade terá
atrações como um show do ator e
cantor Tiago Abravanel
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Grandes nomes do universo cultural
falarão em Masterclasses

Denise Fraga,
atriz e cronista

Jorge Forbes,
psicanalista

“O nosso desafio é crescer sem perder a identidade. Continuaremos a
trazer conteúdos de inspiração, motivação, reflexão e premiação para
a nossa rede. Quem participar tem
tudo o que já tinha antes e mais uma
variada gama de experiências totalmente diferentes, proporcionadas
pelos nossos parceiros do FIIS”, diz o
Dr. Fábio, lembrando que os Dentistas do Bem são influenciadores e realizadores sociais, com ações muito
próximas à maior parte dos empreendedores sociais. “Os desafios e demandas de inovação são os mesmos.
Por isso, vamos nos juntar a outros
empreendedores sociais, voluntários
e social makers nesse festival”.
É importante destacar que essa nova
configuração representa um ganho
significativo para a TdB – assim
como para o SdB –, que terão des32

Francisco Bosco,
poeta e filósofo

taque ainda maior. Sendo uma das
organizadoras do FIIS, juntamente
com a Folha e com a consultoria Lunedi, a voz da TdB será amplificada
e sua imagem será beneficiada.
Essa evolução é ressaltada por Marcelo Alonso, CEO da Lunedi, que
assinala que o FIIS levará a Poços
de Caldas a nova geração de social
makers que está transformando a
forma de empreender e de exercer
a filantropia no Brasil e na América
Latina. “O festival interdependente
trará protagonistas nacionais e estrangeiros, ocupando vários espaços
da cidade mineira para disseminar a
cultura da mobilização socioambiental. Inovar é o compromisso dos empreendedores e realizadores sociais
que têm promovido mudanças sistêmicas no mundo. O FIIS será uma
oportunidade para conectar esse
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Os parceiros que se agregaram ao
evento também veem essa iniciativa
com otimismo e como uma oportunidade de expandir o alcance e a
repercussão de suas ações. É o caso,
por exemplo, da Abrale (Associação
Brasileira de Linfoma e Leucemia),
que há 12 anos lidera a Rede Alianza Latina, com o objetivo de empoderar os líderes das organizações de
pacientes e replicar modelos bemsucedidos de programas para a
melhoria dos desfechos de doenças
raras e câncer no país e região. Esse
grupo de aproximadamente 120
organizações se reúne anualmente
no Fórum Melhores Práticas para o
Terceiro Setor em Saúde, que desta
vez acontecerá no FIIS.
“Com isso, estaremos possibilitando à nossa rede de empreendedores
sociais acesso a informações preciosas, ampliação do network e muita
inspiração para seguirem aprimorando seus programas. Assim, estaremos escalando o impacto almejado com a Rede Alianza Latina
e igualmente trazendo aos demais
participantes do FIIS um conteúdo
riquíssimo para os interessados em
contribuir com os avanços no seg-
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público a conteúdos como a Agenda
2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no maior
evento brasileiro de disseminação de
ideias inovadoras para a transformação socioambiental”, afirma.

Merula Steagall, da Abrale, destaca
benefícios como a ampliação do
network e a inspiração

mento”, afirma Merula Steagall, presidente da associação.
Quem já participou do SdB sabe
que essa mescla de acesso a informações, network e inspiração, salientada por Merula, já ocorre ali.
“Mas agora, com o FIIS, a proporção será outra, com oportunidades
muito maiores. Por isso, reforçamos
a importância desse grande festival
para a nossa rede. Venham participar!”, convida o Dr. Fábio Bibancos.

Faça já a sua inscrição,
com a Vivejar:
vivejar.com.br/fiis
(11) 3900-1411
whatsapp: (11) 98328-3034
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Turismo com uma
pegada diferente

Um dos grandes diferenciais do
FIIS será a possibilidade de participar de experiências que conectam a região com o público.
A programação nesse sentido foi
desenvolvida pela Vivejar, que
é uma operadora de viagens diferente. Trata-se de um negócio
social de impacto positivo, que
promove experiências comunitárias e conexões locais significativas, aproximando realidades e
empoderando mulheres pelo Brasil por meio do turismo responsável. Essa proposta inovadora
estará em Poços de Caldas. “Queremos chamar a atenção para o
que existe de bacana na cidade e
nas proximidades, em termos de
sustentabilidade e de produção
regional”, diz Marianne Costa, diretora da Vivejar.
Para isso, a operadora organizou
34
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Passeios e experiências
por Poços de Caldas e
região também estarão
disponíveis para os
interessados.

Cervejaria artesanal estará
no final do Walking Tour

cinco diferentes roteiros – ou melhor, experiências –, que descrevemos a seguir.
Logo no primeiro dia, quando só há
atividades à noite, haverá duas opções. A primeira é um Walking Tour,
ou seja, um passeio a pé pelos principais pontos do Centro de Poços de
Caldas, com guias explicando a história da cidade. O final é na cervejaria artesanal Gonçalves, com a possibilidade de experimentar a bebida
feita ali. É um programa para todas
as idades, que busca sentir a cidade
e resgatar a memória das pessoas sobre ela (que foi palco de lua de mel

de muitos familiares dos participantes, de gerações anteriores).
A segunda opção é uma trilha na
vizinha cidade de Andradas, de
nível intermediário, o que significa que não é preciso ter prática em
atividades desse tipo. É um programa com foco na contemplação da
natureza, inclusive do pôr do sol,
somada à degustação do premiado
espumante produzido localmente
pela Casa Geraldo. Para completar,
há uma experiência de voluntariado, pois será recuperado um mirante na trilha, partindo da ideia
de deixar um legado.
Nos outros, dias, mais três experiências estarão disponíveis para
os interessados. A visita à Fazenda
Ipanema, onde se produz o melhor
azeite do Brasil, é uma delas. Envolve conhecer as oliveiras e o processo de produção, com direito a uma
vista espetacular de um monte e à
degustação do que se produz ali,

Zoo das Aves: foco na natureza
e na educação ambiental

A fazenda onde se produz o melhor
azeite do Brasil: uma das atrações

juntamente com as explicações sobre harmonização.
Com foco na família e na oferta de
uma atração que agrade muito às
crianças, será promovido também o
passeio ao Zoo das Aves. É um programa de contemplação da natureza, mas que envolve educação ambiental e uma oficina de construção
de brinquedos.
Finalmente, a já mencionada Casa
Geraldo é outro dos destinos. Na
vinícola, as atrações são o parreiral,
o processo de produção e a degustação. Há também uma lojinha no
local, com diversos produtos da região. “A pegada da Vivejar é mais
sensorial, estimular a reflexão a
partir dessas experiências que ficam
para sempre, além de fomentar a
economia local”, explica Marianne.
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Futuro cada vez
mais próximo
Odontologia Regenerativa já tem diversas
aplicações e ainda muito a ser explorado.
As células-tronco mesenquimais,
aquelas extraídas da polpa do dente,
têm um potencial enorme para revolucionar a Odontologia e já vêm
cumprindo esse papel. Utilizando
toda a versatilidade e o potencial
dessas células especiais, a Odontologia Regenerativa vem conquistando espaço em estudos e aplicações
práticas.
FOTO: R-CRIO

A busca por uma vida longa e de
qualidade sempre foi um sonho
para as pessoas e um desafio para
os profissionais de saúde. E, conforme a medicina avança, esse objetivo se torna cada vez mais real,
principalmente com a descoberta
das células-tronco e suas infinitas
aplicações. Mas o que a Odontologia tem a ver com isso?

36

Assim, dentistas ganham um aliado
na busca por uma dentição mais saudável e funcional no futuro, que possa garantir também mais qualidade
de vida e facilidade nos tratamentos.
As células-tronco já vêm sendo testadas para solucionar muitos dos
principais desafios dentro da Odontologia. Confira alguns deles a seguir.

A regeneração óssea
Problemas ósseos comumente envolvem uma perda enorme de qualidade de vida dos pacientes. Sejam
defeitos nos ossos de sustentação
dos dentes, que ocorrem, por exemplo, nos casos de fissura labiopalatina, ou ainda nos casos de perda óssea após extrações, os tratamentos
demandam o uso de procedimentos
mais eficazes e com menos complicações clínicas.
É por isso que as células-tronco
mesenquimais já vêm sendo usadas
para esse processo de regeneração
óssea, tornando-se uma alternativa
aos tradicionais métodos de transplantes de enxertos. Isso porque
esse último tratamento, que envolve a retirada de tecido do próprio
paciente, pode gerar complicações,
dores e infecções, causando grandes
transtornos na rotina do paciente.
Assim, o tratamento com célulastronco muda essa abordagem de
tratamento, tornando o processo

menos invasivo e mais eficiente. Os
estudos têm procurado diferentes
tipos de estruturas para apoio da
multiplicação dessas células e de
fontes para a obtenção delas. As
aplicações e testes em humanos até
agora têm sido todas positivas, o
que permite uma visão promissora
nesse campo da regeneração óssea.

Restaurações dentárias
Certamente as restaurações dentárias englobam um importante
campo da Odontologia. Ao utilizar
materiais sintéticos, no entanto,
esse tipo de tratamento pode apresentar diversas desvantagens para
o paciente. Por isso, a Odontologia
Regenerativa tem nesse campo um
grande desafio e uma grande oportunidade de usar todo o potencial
das células-tronco.
Dessa forma, as pesquisas nessa área
envolvem principalmente a capacidade regenerativa dessas células
especiais, que podem estimular a autorreparação dos dentes com cáries e
com outras lesões, por exemplo.
Entre as pesquisas com maior sucesso, podemos destacar um estudo em
Londres, que utilizou medicamentos
para estimular a proliferação das células-tronco e, assim, preencher cavidades que simulavam lesões de cáries. Os testes foram feitos em ratos e
tiveram resultados promissores.
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E se você pudesse
abrir um universo
de possibilidades?
Profissionais da saúde
falam do seu papel e
missão de semear a
ideia do armazenamento
de células-tronco.

A seguir, diversos profissionais
contam sua experiência como propagadores do armazenamento de
células-tronco da polpa dental. O
serviço vem sendo cada vez mais
utilizado e oferece diversas oportunidades de tratamentos futuros
para os pacientes.
FOTO: R-CRIO

Responsabilidades, missões, compromissos. Todos os profissionais da
saúde, incluindo os dentistas, têm
deveres com seus pacientes e traba-

lham dia a dia para cumpri-los. Mas
e se eles pudessem ir além e abrir um
universo de possibilidades no futuro
para os pacientes?
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Opinião do Prof. Dr. Tadeu Fernandes
Presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP)
“Na virada do século, as pesquisas com células-tronco evoluíram em direção ao fortalecimento da medicina regenerativa. A capacidade dessas células
de se transformar em diferentes tecidos conduziu a grandes expectativas sobre as ações terapêuticas.
A célula-tronco da polpa do dente de leite é especial em relação às outras,
porque deriva da linhagem mesenquimal. E tem mais: são 20 possibilidades
de coleta, uma para cada dente de leite, e com elas temos uma ampla aplicabilidade em todas as áreas da medicina.
Pratico a Pediatria há 35 anos e vejo uma transição epidemiológica das
doenças; as infecto-contagiosas decrescem e as crônico-degenerativas crescem
assustadoramente, ligadas ao estilo de vida do mundo moderno.
Recomendo aos pais dos meus pequenos pacientes que tenham um olhar
para o futuro. A medicina evolui, novas terapias estão surgindo e a preservação das células-tronco se apresenta como uma ferramenta que pode significar
qualidade de vida para essas crianças”.
Opinião da Dra. Anna Paula Greck

“A Odontologia contemporânea tem assumido cada vez mais a sua
importância na prevenção, manutenção e restauração da saúde. Podemos
manter a saúde, a autoestima e a qualidade de
vida nos pacientes.

FOTO: R-CRIO

Cirurgiã-dentista graduada pela UFBA e PhD em Odontopediatria
pela Universidade René Descartes – Paris

As doenças degenerativas e os riscos da vida moderna são uma realidade
cada vez mais evidente.
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A criopreservação das células-tronco dentárias coloca os cirurgiões-dentistas
em uma posição destacada e, por isso, traz grandes possibilidades para as
novas gerações.
A informação é uma aliada poderosa para todos. Na prática odontopediátrica, comunico aos pais sobre as células-tronco e suas possibilidades.
A Medicina Regenerativa é presente e futuro. A Odontologia está inserida
nessa realidade com as suas demandas e contribuições. Todos ganham com
um melhor serviço oferecido: a comunidade e nós, profissionais da saúde.”
Opinião do Prof. Dr. José Martins Filho
Professor titular Emérito da Pediatria da UNICAMP e membro da
Academia Brasileira de Pediatria
“Como pediatra que há 50 anos milita no atendimento de crianças, tenho
me interessado pela prevenção de doenças futuras.
Nos últimos tempos, me informei sobre as células-tronco retiradas dos dentes de leite e seu papel na reparação de tecidos lesionados. É uma nova visão
preventiva que aparece para a medicina moderna e tenho incentivado pais a
se interessarem por seu uso. O uso de células-tronco seguramente é uma providência a mais para o tratamento de doenças que hoje requerem cuidados
muito mais complexos. Recomendo que dentistas conheçam e informem às
famílias sobre as possibilidades do uso de tais células.”
Opinião do Dr. Paulo Rédua
Cirurgião-dentista especialista em Odontopediatria e Mestre em
Ciências Fisiológicas (UFES)
“O profissional da Odontologia não deve ser lembrado apenas como o cuidador de dentes. Trata-se de um profissional cuja responsabilidade ultrapassa a sua área de abrangência, que é cuidar da saúde bucal.
Penso que, para o paciente, as perspectivas de qualidade de vida aumentaram bastante diante da possibilidade de uso das células-tronco para o tratamento de doenças degenerativas e até mesmo da prevenção delas.
Temos que buscar na literatura os estudos e observações clínicas para poder
tomar decisões de tratamento. Por exemplo, para um dente decíduo que ti40

vesse tratamento endodôntico indicado e estivesse com 2/3 de raiz absorvida,
ou seja, com apenas 1/3 de raiz presente, a recomendação é a exodontia em
vez da endodontia sem nenhum prejuízo para a erupção do dente sucessor;
não se submeteria uma criança a tratamento endodôntico em um dente que
ficaria no máximo mais um ano na boca.
O cuidado da saúde é um dos mais importantes marcadores de desenvolvimento. Portanto, profissionais dessa área tratam de valorizar a vida, que é
um direito fundamental e um dos mais sólidos fundamentos do conceito de
sociedade.”
Opinião do Prof. Dr. Osvaldo Magro Filho

“A saúde depende de todas as
áreas integradas para devolver
à pessoa uma qualidade de vida
melhor. Sendo assim, o cirurgião-dentista não cuida somente
dos dentes, mas também da boca
e da face, e com isso cria-se uma
harmonia com as outras estruturas do corpo.

FOTO: R-CRIO

Cirurgião-dentista com Mestrado e Doutorado em Cirurgia
Buco-Maxilo-Facial pela FOA Unesp Araçatuba – SP

De início parece complicado
coletar as células-tronco a partir
do dente de leite, mas a R-Crio
deixa tudo muito fácil. De repente você se vê com um isopor, com
o material para entregar para o
paciente, com todo o material de
coleta, é tudo muito fácil!
Quero parabenizar a R-Crio,
que conseguiu montar um processo didático e com fundamentação científica.
Também quero agradecer o envolvimento de um cirurgião-dentista na coleta
das células-tronco, pois isso é algo de vanguarda. Aqui fica o meu estímulo
aos demais cirurgiões-dentistas para participar desse trabalho.”
41

Especial Células-Tronco

como funciona a
regulamentação de
pesquisas e tratamentos
com células-tronco
No Brasil, é a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
a responsável por regular a pesquisa e o registro de tratamentos
nessa área.
De acordo com a agência, células-tronco são consideradas produtos de terapias avançadas. Já existe uma regulamentação sobre as
Boas Práticas para manipulação dessas células, que deve ser seguida pelos Centros de Processamento Celular autorizados.
Já houve, também, uma consulta pública para regular as Boas
Práticas para o uso de produtos de terapias avançadas em ensaios
clínicos, e em breve o documento oficial deve ser publicado no
Diário Oficial da União. Esse é o primeiro passo para tornar possível o registro de tratamentos com células-tronco, que deve ser
regulamentado em seguida.
O CFO (Conselho Federal de Odontologia) é responsável por regular a prática clínica relacionada com as células-tronco obtidas
dos dentes e a sua aplicação na Odontologia.
Atualmente, esse órgão considera as terapias com células-tronco
experimentais. Ou seja, elas devem fazer parte de um ensaio clínico registrado e aprovado por um Comitê de Ética e pela Anvisa.
Além disso, o CFO exige que haja um dentista responsável para
que as células provenientes dos dentes sejam coletadas e processadas adequadamente.
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Famoso ou
importante?
O professor Bruno Rosa
ensina como encantar
seus pacientes.
“Famoso ou importante?”: essa é a
pergunta que devemos fazer ao criarmos uma estratégia de divulgação da
nossa imagem como dentistas.
Famosos são aqueles conhecidos por
milhares de pessoas, mas sem nenhum relacionamento com elas. Já
importantes são pessoas que são referências e se importam com aqueles
que os conhecem.
Essa diferença é essencial no planejamento da sua vida profissional,
afinal, o princípio básico da saúde é
ajudar o próximo. Baseando-se nisso, ser “importante” mostra-se muito
mais adequado.
Transformar o atendimento odontológico em uma experiência mágica é
simples. Em geral, o pré-atendimento está repleto de ansiedade, dúvida
e medo. Para que o paciente tenha
uma sensação diferente, ele precisa
se sentir mais próximo do aconchego de sua casa e receber o tratamento
que lembre o de sua família.

No mundo digital, você também
pode ser mais importante para os
seus pacientes utilizando o Inbound
Marketing ou Marketing de Relacionamento. Para isso, é imprescindível
compartilhar conteúdos relevantes.
Assim, ao invés de apenas divulgar o
seu nome, busque entender as dores
do seu público e produza conteúdos
próprios. Através dessa estratégia,
você fará com que as pessoas avaliem
as possibilidades de tratamento e gerem um relacionamento com você.
Quando comecei a trabalhar com a
R-Crio esse foi um ponto muito importante para poder mergulhar de
cabeça no projeto. Além de trabalhar
com um conceito inovador e bem
estruturado, existe uma preocupação em cuidar das crianças e poder
proporcionar terapias tão IMPORTANTES para elas. Isso realmente
faz toda diferença no encantamento
delas, dos pais e nas nossas vidas.

O professor Bruno Rosa é CEO da empresa
Encantadores de Pacientes e consultor especializado em marketing e gestão na área
de saúde. É formado em Odontologia, com
especializações e mestrado na área
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Ismyli:

é meu, é seu, é do bem
O inovador aplicativo
criado para os Dentistas
do Bem, que já está
trazendo benefícios para
os usuários, contribuirá
para a sustentação da
TdB.

44

Disponível para Android e iOS, o
app Ismyli foi desenvolvido para facilitar a vida dos Dentistas do Bem,
tanto no que se refere à comunicação com a TdB, quanto em relação
aos diversos benefícios exclusivos
oferecidos.
Seu papel, no entanto vai mui-

FOTO: TDB

Marcelo Alonso (com o microfone na mão), durante a apresentação do
Ismyli no SdB 2017. Junto com ele estão o Dr. Fabio Bibancos e profissionais
envolvidos no desenvolvimento do projeto: Betânia Lins, Paulo Rech,
Gregório Camacho Marin, Denis Benévolo e Frederico Rizzo

to além de ser um instrumento de
valorização da rede de dentistas
voluntários: o aplicativo gerará recursos para a Turma do Bem, que
recebe parte dos valores gastos pelos usuários nas compras que fazem
com a sua utilização. Isso envolve
tanto material odontológico e cursos especializados, como os mais
diversos bens de consumo, em lojas
de parceiros cadastrados.
Há também muito conteúdo útil,
entre os quais diversos vídeos já
disponibilizados, de personalidades como o educador Mario Sergio
Cortella, a monja Coen, o historiador Leandro Karnal, o apresentador
Ciro Bottini e inúmeros outros.
O Ismyli não é um simples app, e
sim um negócio de impacto social,

porque gerará receitas para a organização social. “Temos tido cada
vez mais dificuldade na captação
de patrocínios e essa é uma solução
que ajuda a nossa sustentabilidade”,
afirma o Dr. Fábio Bibancos, presidente da TdB.
Marcelo Alonso, um dos empreendedores à frente do projeto Ismyli,
explica como é possível obter recursos: “As empresas nos procuram,
porque querem falar com os Dentistas do Bem. É essa oportunidade
de contato, via aplicativo Ismyli, que
abrimos para quem oferecer benefícios para o nosso público, desde que
comunguem do mesmo propósito
da TdB”. Isso já está acontecendo,
inclusive com diversas promoções
muito atraentes para quem se cadastrou no app.
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A cada venda feita via app, um percentual é destinado à TdB – o que
faz com que tanto as empresas que
colocam ali suas ofertas, quanto os
Dentistas do Bem que adquirem algum produto ou serviço, gerem receita para a organização.

O menu do app
Muito simples de usar, o app tem
suas seções com nomes que permitem uma navegação intuitiva.
Começa por Quero Aprender, que
dá acesso a cursos e conteúdos úteis,
passando por Quero Comprar (ofertas de produtos, tanto para uso profissional quanto para a vida pessoal),
Quero Ir (principais eventos relacionados aos interesses dos Dentistas
do Bem) e Quero Seguir (indicações
de pessoas e empresas para acompanhar). E inclui ainda Quero Sorrir,
Quero Opinar e Quero Contribuir.
O item menos compreensível à primeira vista nesse menu é o Quero
Ser Melhor, que representa uma
grande inovação. Trata-se de uma
certificação, que possibilitará aos
participantes tornarem-se os Melhores Dentistas para o Mundo.
“Quando conheci, achei bárbara a
ideia do Melhor Dentista do Mundo. Mas, quando começamos a pensar de modo mais global, vimos que
seria muito positivo ter também
o Melhor Dentista para o Mundo,
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aquele que faz a diferença para termos um mundo melhor. Foi assim
que criamos um novo conceito, que
envolve um processo de certificação”, explica Marcelo Alonso.

Como funciona
a certificação
A avaliação para essa certificação
é feita dentro do próprio app, considerando o desempenho do candidato nas três dimensões da sustentabilidade: econômica, social e
ambiental. As informações são inseridas pelo próprio interessado, que
dirá como se relaciona com seu negócio e pacientes; como se relaciona
com a sua comunidade, a sociedade
e a rede; e como anda a sua relação
com o planeta.
O reconhecimento pelo esforço do
Dentista do Bem para tornar o mundo um lugar melhor para se viver será
assegurado por um eficaz programa
de comunicação que está sendo desenvolvido. O objetivo é valorizar
os profissionais certificados como
Melhores Dentistas para o Mundo,

Baixe já o app
e tenha em mãos
um conteúdo
exclusivo!

atraindo mais pacientes conscientes
e ampliando a percepção positiva da
sociedade em relação a ele.
A cada etapa cumprida no processo,
o profissional recebe um certificado
que representa o estágio em que está
– prata, ouro ou púrpura – e que
identifica sua clínica ou consultório
para a comunidade da sua região.
Além disso, o programa orienta os
participantes sobre como melhorar
o desempenho em cada uma das dimensões avaliadas.
Uma das metas dessa iniciativa é
tornar os Dentistas do Bem uma
rede ainda mais forte e conectada.
Ao mesmo tempo, ela ajuda cada
um deles a ser um profissional e cidadão melhor, mais atuante e mais
conectado com os grandes desafios
socioambientais locais e globais.
Com o prestígio trazido por essa
certificação, a expectativa é atrair
mais dentistas para a causa da TdB
– fazendo com que a organização
cresça e possa atender a um número ainda maior de beneficiários. Ou
seja, é bom para todos!

Versão para
Android

Versão para
iOS
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Projeto 15:

para marcar
os 15 anos da TdB
Estudantes ligadas a
coletivos feministas
ajudam beneficiárias
adolescentes a se
empoderar.

“Ao analisar as crianças que são
nosso público, percebemos que,
com o passar do tempo, os meninos avançam. Aqueles que fizeram
o tratamento conseguem encontrar
oportunidades de crescer na vida.
O mesmo não acontece com as meninas. Muitas delas, que nós embelezávamos, passaram a enfrentar
um novo problema social, por suas
FOTO: TDB

A celebração dos 15 anos da TdB,
no ano passado, foi o pretexto para
a criação de um novo e impactante
projeto. O número 15 levou à associação com debutantes e, a partir daí,

surgiu a ideia de trabalhar com meninas nessa faixa de idade, que muitas vezes veem sua vida desandar.

Dr. Fábio Bibancos com as 17 jovens beneficiadas inicialmente pelo Projeto
15, durante o SdB 2017
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fragilidades e pelo ambiente em que
vivem: a gravidez precoce. Isso impedia muitas beneficiárias de ir para
a frente profissionalmente”, explica
o Dr. Fábio Bibancos.
O Projeto 15 foi estruturado como
uma rede de apoio às beneficiárias,
que têm entre 12 e 17 anos. Meninas mais velhas, estudantes universitárias ou recém-graduadas na
FGV-SP (Fundação Getúlio Vargas)
ou no Mackenzie, participantes de
coletivos feministas, tornam-se madrinhas das jovens.
A relação desenvolvida entre a mais
experiente e a mais nova – em duplas formadas após um processo de
encontro e alinhamento de perfis –
é quase de uma tutoria, mas envolve
muita amizade e cumplicidade.
“São meninas ajudando outras meninas a quebrar um ciclo de desigualdade de oportunidades a partir da
troca de experiências, conhecimento
e apoio”, diz Bibancos. Um verdadeiro processo de empoderamento,
para usar uma palavra bem atual.
Para iniciar o projeto, a proposta
era ter 15 duplas, pelo simbolismo
do número. Mas, no processo de
seleção, foi impossível cumprir esse
limite e o total ficou em 17.
Além do tratamento dentário, as
beneficiárias contam assim com
uma rede de proteção e prevenção.
As madrinhas fornecem informa-

ção e aconselhamento, funcionando
também como uma espécie de modelo para as jovens, que veem que é
possível um outro tipo de vida, com
autonomia, realização profissional e
repúdio ao machismo e ao assédio.
Uma vez por mês, são promovidos
encontros para a apresentação de
palestras e discussões sobre temas
como educação sexual, empoderamento feminino, defesa pessoal,
carreira, entre outros. Além disso,
as duplas ficam em contato direto
pelo Whatsapp ou ligações. Para
isso, cada beneficiária recebeu um
celular, obtido via doação à Tdb, que
permite que possam dizer e perguntar o que querem, com a certeza de
que suas conversas são realmente
privadas – pois não existe a necessidade de recorrer aos aparelhos da
mãe, pai, irmãos ou amigos.
O Projeto 15 foi apresentado aos
Dentistas do Bem durante o SdB
2017, provocando muito entusiasmo e emoção. Depois disso, segue
avançando e trazendo ganhos reconhecidos pelas envolvidas. Um dos
aspectos mais relevantes é o acréscimo na autoestima, que vem sendo impulsionado desde a festa de
debutantes ocorrida no lançamento
do projeto e é fortalecido por exposições do acervo fotográfico em locais de grande visibilidade – a mais
recente das quais no Boulevard
Shopping Belo Horizonte.
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O prêmio foi entregue pela Rainha Sofía ao Dr. Fábio Bibancos

Tdb recebe prêmio
internacional
como Melhor
Iniciativa Social
Cerimônia de entrega do Prêmio Fundación Mapfre
foi presidida pela Rainha Sofía, da Espanha. Foi
a primeira vez que uma organização brasileira o
recebeu.
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Uma grande notícia chegou diretamente de Madrid, na Espanha, para
a TdB no primeiro semestre: a conquista do Prêmio Fundación Mapfre, na categoria Melhor Iniciativa
em Ação Social.
Esse reconhecimento extremamente valioso e diferenciado, para o
qual se apresentaram 844 candidaturas de todo o mundo, foi entregue
em junho ao Dr. Fábio Bibancos por
ninguém menos que la Reina Sofía,
a rainha da Espanha.
A premiação é concedida desde 2007
por essa fundação sem fins lucrativos, mantida pela companhia de seguros Mapfre. Visa reconhecer o trabalho de instituições e pessoas que
contribuem com seu trabalho diário
para melhorar a vida da sociedade
em áreas relacionadas a compromisso social, pesquisa, saúde, prevenção
de acidentes e seguro.
Na categoria em que a TdB foi premiada, a fundação avalia os méritos
de pessoas ou entidades que desenvolvam uma destacada e efetiva ação
social em benefício das pessoas menos favorecidas.
Os critérios para a escolha do vencedor envolvem os resultados efetivamente obtidos, a relevância social
do trabalho, o grau de inovação da
iniciativa e a facilidade de extensão
da ação a situações similares. Em
todos eles, a TdB se destacou, graças

Em seu discurso, Dr. Fábio destacou
a importância do reconhecimento

ao papel dos voluntários, que foi preponderante para a decisão do júri.
Na edição 2018, foram premiados
também o ex-treinador da Seleção
Espanhola de futebol, Vicente del
Bosque González (categoria Vida
Profissional), a fundação Enlace Hispano Americano de Saúde (Melhor
Iniciativa em Promoção da Saúde), a
Organização de Bombeiros Americanos (Melhor Iniciativa em Prevenção
de Acidentes) e o projeto Policy Incubator da Universidade da Pensilvânia
(Prêmio Internacional de Seguros).
“Um prêmio internacional como
este, num momento delicado do Brasil, no qual nossa credibilidade está
sendo questionada pelo mundo por
conta dos escândalos de corrupção, é
muito importante para mostrar que
existem trabalhos sérios como o desenvolvido pela Turma do Bem”, comentou o Dr. Fábio Bibancos.
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Capacitação
para novos
coordenadores
Profissionais que
participaram
possibilitarão ampliar
a atuação da Tdb, em
locais ainda pouco
explorados.
No último fim de semana de junho,
49 voluntários de diversas cidades brasileiras participaram de um
evento de capacitação da TdB. Conhecida como “minicapacitação”, a
atividade teve o objetivo de formar
novos coordenadores para cidades

Palestra do coach Alexandre Dalton:
um dos pontos altos do programa
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e regiões onde o projeto precisa se
desenvolver. Ao longo de dois dias,
o programa envolveu muitas palestras, atividades de sensibilização e
integração, além de jantares e até
um show no restaurante Paris 6.
A palestra da Miss Brasil 2017, Monalisa Alcantara, foi um dos pontos
altos das atividades. Ela falou sobre
superação, relatando sua trajetória
desde a infância no Piauí até hoje,
depois de se tornar internacionalmente conhecida. Juntamente com
isso, abordou temas como preconceito racial e feminismo. Outro
destaque foi a palestra do coach
Alexandre Dalton, que abordou temas como qualidade de vida, saúde,
autoconfiança e autoconhecimento.
“A experiência de participar foi incrível. Apesar de sempre ouvir falar
da Turma do Bem, não conhecia tão
a fundo o projeto e me surpreendi
do começo ao fim, com a transparência da ONG, a organização, a
equipe e com tudo que tem por trás.
O evento fez a gente se sentir especial, pela preocupação com todos os
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O grupo de novos coordenadores, na sede da TdB

detalhes. As palestras foram muito
interessantes, comoventes em sua
maioria. Só trouxe coisas positivas:
a vontade, a motivação que me deu
de também abraçar essa causa, de
acreditar que podemos fazer a diferença. E o mais importante foi mostrar o caminho de como podemos
fazer para ajudar”, diz a Dra. Paula
Morelli Antunes Horta, Dentista do
Bem de Sorocaba (SP). Ela agora
está empenhada em fazer triagens
na cidade, para fazer o projeto avançar cada vez mais.
Outra das participantes do evento
foi a Dra. Marlene Prates, Dentista
do Bem em Sud Menucci (SP), que
o considerou bastante interessante.
O primeiro aspecto que ela destacou foi a oportunidade de um contato mais próximo com a organiza-

ção, para manter um canal aberto.
“Há 10 anos eu me inscrevi na TdB,
mas estava um pouco isolada. Agora, as informações vão circular com
mais agilidade e poderei contribuir
muito mais. Atuo numa cidade pequena, de 8 mil habitantes, na qual
o acesso ao prefeito ou a outras lideranças é fácil, o que me abre mais
portas para o trabalho. Não há muitos dentistas aqui, mas estou trabalhando para cadastrar profissionais
locais, assim como de outras cidades da região, pois conheço muita gente”, diz. “A minicapacitação
foi boa também pelo contato com
os colegas, pela integração e pelos aprendizados. Temos de buscar
possibilidades de alavancar ainda
mais o projeto e melhorar a vida das
pessoas”.
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No Fórum Global
de Filantropia

Com o tema “Novos caminhos
para impactar”, o UBS Global
Philanthropy
Forum
(Fórum
Global de Filantropia) aconteceu
de 8 a 10 de dezembro de 2017,
em Saint Moritz, na Suíça.
Plataforma de intercâmbio global
para a filantropia privada, o evento
reuniu mais de 200 filantropos,
especialistas e empreendedores
sociais de todo o mundo, sendo
promovido pela empresa global de
serviços financeiros UBS.
Dr. Fábio Bibancos, presidente voluntário da TdB, foi um dos seis
palestrantes do Venture
Lab, sessão especial do Fórum que busca aumentar
a exposição e o acesso dos
participantes a empresas
sociais. Esse encontro também tem como objetivo
fornecer informações sobre
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como avaliar as organizações e o
impacto social, assim como incentivar as empresas sociais a pensarem
criticamente sobre os próprios modelos de negócio.
Em sua palestra, Bibancos apresentou a trajetória da organização em
seus 15 anos de atuação, tempo de
existência que a coloca em destaque por estar na contramão de uma
tendência detectada em estudos da
UBS: a do desaparecimento de metade dos empreendimentos sociais
depois de cinco anos de operação.
“Esse convite me deixou muito honrado, especialmente porque trouxe
visibilidade a uma urgência. O nosso país tem que mudar. Nós vamos
ter que arrumar a nossa casa. Queremos atender mais e mais pessoas.
Para isso, é necessário fomentar a
cultura de inovação social, construindo negócios de impacto social
disruptivos”, afirmou.
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Histórico de 15 anos
da TdB foi apresentado
como case de
sucesso, pois muitas
organizações têm
duração breve.
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Oral B deixa de apoiar
a TdB, mas há novas
parcerias em negociação
O fim de um relacionamento como
esse com a Oral B é encarado como
normal pela TdB, pois o mesmo
processo já foi vivido com outras
empresas anteriormente. A resposta
da organização a isso é trabalhar
na busca constante de novos apoios
para seus projetos.

Depois de um bom tempo
apoiando a TdB, a Oral B não é
mais mantenedora da organização.
Portanto, já não está mais valendo
o compromisso assumido pelos
dentistas da rede, de usarem o jaleco
e outras peças com a logomarca da
empresa.

No momento, novas parcerias
estão com negociações avançadas,
envolvendo tanto empresas com
atuação na área odontológica como
de outros segmentos. Algumas
delas deverão se concretizar e ser
anunciadas em breve.

FOTO: GERALT/PIXABAY

Voluntários não
precisam mais usar
jalecos e outros
materiais com a
logomarca da empresa.
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COM MIMOS DO BEM,
MORELLI ortodontia
inova no apoio à tDb
Empresa buscou formas
de estabelecer uma
parceria sustentável.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Uma das novidades apresentadas
durante o Sorriso do Bem 2017
foi a coleção de semijoias Mimos
do Bem, desenvolvida pela
Morelli Ortodontia. São colares,
pulseiras e berloques com motivos

odontológicos, que geraram muito
interesse no evento. “A ideia surgiu
no SdB de 2016, quando nos
perguntamos como poderíamos
ajudar mais a Turma do Bem. Foi
aí que pensamos em usar nossa
rede de revendedores, formada por
mais de 180 empresas no país, e o
nosso Marketing para desenvolver
os produtos. Trabalhamos durante
um ano para ter tudo pronto para
o CIOSP 2018 e para mostrar os
produtos e fazer uma pré-venda

Todos os produtos da coleção podem ser adquiridos online,
acessando: morelli.com.br/mimos
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no SdB”, relata Monica de Oliveira
Morelli, coordenadora de Marketing
da Morelli Ortodontia.
O resultado foi muito positivo e
contribuiu para a ideia de manter
uma parceria sustentável com a TdB.
“Tivemos uma recepção calorosa
por parte dos Dentistas do Bem.
Vários profissionais visitaram nossa
Lojinha e levaram pra casa um
Mimo do Bem. Ficamos contentes

com a receptividade ao projeto e aos
produtos”, diz Monica.

identificação
com valores da TDB
Mantenedora da TdB há algum tempo, a empresa deu mais um
importante passo em 2017, ao se tornar patrocinadora do Sorriso
do Bem, posição que já anunciou que manterá neste ano. “Pensamos
assim: por que não apoiar um pouco mais a face mais iluminada da
Odontologia?”, explica Oraci Morelli, diretor da empresa. “Vimos a
oportunidade de uma parceria maior, pela identificação com os valores
e a missão da Tdb”, acrescenta Monica.
A Morelli é um ótimo exemplo de empresa nacional que prioriza
a qualidade e a pesquisa de novas tecnologias. Seu início na área
odontológica se deu a partir de uma oficina de usinagem mantida por
Oraci Morelli. Ele conta que, um dia, apareceu por lá um dentista,
levando uma peça de ortodontia. Com base nesse modelo, começou
a fazer brackets e foi conquistando clientes em Sorocaba e região.
“Começamos com o produto certo, na hora certa, no país certo. Desde
então, fomos crescendo continuamente, sempre buscando apoio técnico,
de professores e especialistas, e mantendo um rigoroso controle de
qualidade em todas as etapas do processo”, destaca Oraci.
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Um Brasil
que os brasileiros
não conhecem
Viajar para locais fora do circuito tradicional,
como a ilha de Cotijuba, no Pará, e o Vale do
Jequitinhonha, em Minas Gerais, é um mergulho na
realidade brasileira.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Marianne Costa, da operadora Vivejar (parceira do FIIS) trouxe duas
dicas de regiões pouco conhecidas,
para as quais costuma levar grupos
de turistas.

Em Turmalina, o foco é a cerâmica,
enquanto em Diamantina (abaixo)
são as construções históricas

A primeira é um roteiro pelo Vale
do Jequitinhonha, em Minas Gerais, com foco na arte popular e no
turismo comunitário. Saindo de
Belo Horizonte, a primeira parada é
na bela cidade histórica de Diamantina, que foi declarada patrimônio
da humanidade pela ONU, mas segue sendo pouco visitada.
De lá, o destino é a pequena cidade
de Turmalina, pouco mais de 100
km depois. Nas viagens organizadas
pela Vivejar para essa região, ali é o
ponto central. A hospedagem é em
casas de família, onde os turistas podem ter contato direto com o modo
de vida local. É uma experiência de
imersão na arte e na cultura local.
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Passeio pelas trilhas da Ilha de Cotijuba

As atividades programadas estão
todas relacionadas à cerâmica: a visita ao barreiro para coletar a argila,
as oficinas de modelagem e de pintura, a queima. Cada um sai de lá levando algo que produziu. “Fazendo
isso, a pessoa dá muito mais valor,
pois vê o trabalho que tem para fazer uma peça de cerâmica”, explica
Marianne.
Outro roteiro organizado pela Vivejar tem o sugestivo nome de Segredos e Temperos da Amazônia. O
destino é o Pará: Belém e a Ilha de
Cotijuba, que fica no arquipélago de
Belém.
Na capital paraense, a grande atração é o Mercado Ver-o-Peso. Além
de ser uma construção arquitetonicamente muito bonita, cuja estrutura de ferro foi toda trazida
da Inglaterra, ali se encontra uma

enorme variedade de frutas regionais, raízes, temperos, ervas, óleos
medicinais, artesanato, peixes, além
de comidas típicas, como tacacá e
maniçoba. É uma verdadeira festa
para os sentidos.
De lá, toma-se um barco para Cotijuba, numa viagem de cerca de 40
minutos. Ali, a ideia também é de
imersão na cultura local. A hospedagem é em chalés ao lado das casas dos moradores, geralmente bem
próximos à praia, que é muito bonita. As atrações incluem uma trilha
suspensa na floresta, um jantar à
beira da água com luau e o carimbó, dança de roda da região. Juntamente com isso, há o contato com
a produção local, organizada pelo
Movimento das Mulheres das Ilhas
de Belém (MMIB), para venda à indústria cosmética.
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