A Turma do Bem realizou ontem a sua primeira ação em Pato Branco. Formada por
dentistas voluntários, a organização trabalha em todo o Brasil na prevenção de doenças
bucais e na oferta de tratamento dentário gratuito para jovens de baixa renda.
Em Pato Branco, a entidade foi articulada por iniciativa da dentista Fabíola Ramos, atraída
pelo fator humanitário da organização, que prioriza o atendimento continuado. “Os jovens
selecionados pelo projeto recebem todo o tratamento que for necessário gratuitamente até
completar 18 anos”, explicou a dentista.
O foco, segundo ela, é oportunizar atendimento para os jovens de baixa renda com
problemas mais graves. “A intenção é dar condições de saúde para aqueles que vão ingressar
no mercado de trabalho. Muitos têm situação tão precária que encontram dificuldades para
passar em uma entrevista de emprego”, disse Fabíola.

A seleção dos atendidos acontece como a que foi feita ontem no Colégio Carlos
Gomes, zona sul de Pato Branco. Um grupo de dentistas voluntários realiza uma triagem, que
envolve a aplicação de questionários e avaliações. “As avaliações são encaminhadas para a
sede da Turma do Bem, em São Paulo, que fará a seleção”, explicou.
Cerca de 350 jovens passaram pela avaliação. Segundo Fabíola, os selecionados farão
o tratamento em Pato Branco. Ações como a de ontem foram realizadas também em vários
outras cidades brasileiras, com apoio da Oral B e do apresentador Luciano Huck.
Segundo informações do site oficial da Turma do Bem, a megatriagem de ontem aconteceu
simultaneamente nos 12 países onde a entidade atua.
Escola
De acordo com a pedagoga do Colégio Carlos Gomes, Mariel Martelli, o trabalho
promovido pela Turma do Bem “é necessário e muito bem vindo”. Ela diz que muitas
crianças e adolescentes não são estimulados a cuidar da higiene bucal, e não são raros os
casos de crianças que nunca foram ao dentista. “Lembro de um aluno que levamos ao Posto
de Saúde porque havia machucado o dente. Lá descobrimos que ele nunca havia ido ao
dentista”, contou.
Para alguns alunos da escola, a ação serviu de estímulo para cuidar dos dentes, mesmo
que eles não precisem de tratamento. Alyssom Gomes, de 14 anos, é um deles. O estudante
diz que se preocupa com a saúde bucal e que gostou do trabalho feito ontem na escola.
O estudante André Luiz da Silva, 14 anos, também aprovou o projeto. “Escovo os dentes
sempre depois das refeições, tenho que me cuidar”, disse o adolescente.
Trabalho
A Turma do Bem é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip),
que atua em várias outras áreas além do atendimento aos jovens, como a sustentabilidade,
por exemplo. Em 10 anos de trabalhos o grupo já atendeu milhares de jovens, sendo mais de
20 mil só em 2011, segundo informações do relatório de atividades mais recente divulgado
no site oficial da entidade.
Fabíola quer que a iniciativa cresça em Pato Branco a ponto de que várias outras ações
possam ser realizadas no município. Para que isso aconteça é preciso de mais voluntários.
Segundo ela, os dentistas interessados em participar podem se cadastrar diretamente no site
da entidade (www.turmadobem.org.br).

