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Projeto Saúde Bucal - TGB Consultório Odontológico reformado pelo pro-
jeto localizado na Colônia de Pesca Z-02 em 
São Francisco do Sul

Consultório Odontológico reformado pelo pro-
jeto localizado na Colônia de Pesca Z-02 em 
São Francisco do Sul

Folheto informativo entregue para os participantes do projeto 
compartilharem com suas famílias

Programa de Orientação de Higiene Bucal nas 
Escolas



P2 Título do projeto ambiental participante:

Projeto Saúde Bucal

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Turismo e Qualidade de Vida

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

O Projeto Saúde Bucal do TGB teve início em março de 2015 com o intuito de melhorar a saúde bucal dos pescadores e motivá-los
a se regularizar na Colônia de Pesca Z-02, em São Francisco do Sul.  O projeto socioambiental teve como primeira ação a 
reformar da sala odontológica localizada na própria Colônia. Desde então, o projeto é responsável por realizar diversos 
procedimentos de clínica geral, abordando: restaurações, extrações, profilaxia, aplicação de flúor, radiografias, tratamento de 
canal, entre outros. Além disso, também são executadas campanhas de Higiene Bucal nas escolas, distribuição de escova e pasta 
dental aos participantes das campanhas, bem como a distribuição de flyers educativos para serem entregues aos familiares. O 
TGB acredita que pequenas ações refletem no dia-a-dia dos cidadãos de São Francisco do Sul, contribuindo ao bem-estar 
humano e social.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: TGB – Terminal Graneleiro da Babitonga S.A.

Nome fantasia: TGB – Terminal Graneleiro da Babitonga S.A.

CNPJ: 16.920.552/0001-58

Setor de atuação: Operações de terminais

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 25/09/2012

Número de colaboradores: 12

Faturamento:(anual em R$) 00

Investimento ambiental:(anual em R$) R$120.000,00 anual
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P6 Informações de contato:

Endereço: Rua Dona Francisca, 1113 sala 703

Bairro: Saguaçu

Cidade: JOINVILLE

Estado: SC

CEP: 89221006

Telefone com DDD: (47)30255011

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Sérgio Roberto Ferreira

Cargo: Gerente de Sustentabilidade, Responsabilidade Social
e Marketing

E-mail: sergio@tgbsa.com.br

Telefone com DDD: (47) 99164-9634

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Sérgio Roberto Ferreira

Cargo: Gerente de Sustentabilidade, Responsabilidade Social
e Marketing

E-mail: sergio@tgbsa.com.br

Telefone com DDD: (47) 99164-9634

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Eduardo Pereira

Cargo: Diretor Presidente

E-mail: eduardo@tgbsa.com.br

Telefone com DDD: (47) 99123-5505

P10 Por quais normas a organização é certificada? Não se
aplica
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

O Terminal Graneleiro da Babitonga - TGB é uma empresa composta por sócios nacionais e estrangeiros criada no ano de 2012, 
com o propósito de desenvolver e implantar um terminal portuário destinado ao atendimento do setor de produção agrícola 
nacional através do armazenamento e manuseio de granéis vegetais para exportação.
Considerando o crescimento das exportações de granéis, do congestionamento dos terminais de Paranaguá e Santos e dos seus 
respectivos sistemas rodoviários e ferroviários, surgiu a proposta do TGB. Este terminal graneleiro foi idealizado para atender as 
demandas de logística para o transporte de grãos (soja e milho) para China, o maior comprador da soja brasileira; para países da 
Europa, que figuram em segundo lugar; e outros destinos em menores quantidades. E, desde sua concepção o terminal portuário 
tem características inovadoras e plena harmonia com a comunidade local e o meio ambiente.
O empreendimento está em fase de licenciamento ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), já 
possuindo a licença prévia e de instalação para a fase terrestre. Mesmo ainda não estando em obra ou em operação, o TGB 
sempre teve como sua responsabilidade socioambiental auxiliar a comunidade local a construir uma São Francisco do Sul melhor. 
Para isso, o TGB possui bom relacionamento com diversas organizações e entidades francisquense, tais quais a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer, Policia Militar e Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, Associação dos Moradores da 
Laranjeiras, Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul dentre outros.
Diversas ações pontuais já ocorreram para melhorar as condições de vida dos moradores da região de instalação do 
empreendimento. No bairro Laranjeiras – comunidade mais próxima – já houve a reforma da escola municipal que atende todas as 
crianças da localidade, construção do salão para festas da Igreja do Bairro, atividades para aprendizado de artesanato com as 
mulheres de pescadores; dentre outras atividades sempre vinculadas a uma instituição de apoio da população.
Após o inicio das obras do empreendimento, o TGB possui um Plano Básico Ambiental composto por 36 programas ambientais 
que serão executados durante todo o período de obra e operação. O TGB possui em sua vertente a preocupação com o meio 
ambiente e com a sociedade. A forma de conduzir os negócios baseada no compromisso contínuo de qualidade socioambiental, 
por meio de um comportamento ético, que contribua para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, é um dos principais 
objetivos sociais do TGB.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

A Colônia de Pesca Z-02 é uma entidade de classe dos pescadores da região de São Francisco do Sul. Em 2015 havia mais de 
1.000 associados, porém muitos estavam desmotivados e inadimplentes devido a entidade apresentar situação precária nas 
instalações físicas e sem crédito para realizar projetos e melhorias; 
Segundo entrevistas e informações da Colônia de Pesca, sempre houve uma desmotivação dos usuários da Colônia de Pesca Z-
02 e seus dependentes com relação aos cuidados com a higiene bucal, e como consequência disso, existia um alto índice de 
extração dentária; 
Após um levantamento local das reais necessidades dos usuários da Colônia de Pesca Z-02, foi constatado que a prioridade era 
de atendimento odontológico nos associados e dependentes, bem como a orientação de Higiene Bucal em regiões pouco 
assistidas; 
Também foi observado que o sistema público não atendia a demanda necessária para um efetivo tratamento odontológico da 
população, tornando-se necessária a reestruturação da unidade odontológica; 
Na Colônia de Pesca Z-02 já havia uma cadeira odontológica (recebida por doação), porém em estado precário e em deterioração. 
A sala a ser ocupada pelo consultório estava sem condições físicas e fora das exigências da vigilância sanitária para atender um 
consultório odontológico em atividade; 
Notou-se que comunidades e escolas nos bairros mais afastados não recebiam orientação de higiene bucal adequada, 
principalmente em idades pré-escolares e de ensino fundamental.
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P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

A solução foi realizar atividades que incentivem a população a ter o cuidado bucal adequado, passando informação e 
disponibilizando profissionais qualificados para tratamentos odontológicos. Dessa forma, o TGB resolveu reformar uma sala e 
cadeira odontológica localizadas na Colônia de Pesca Z-02, para criar um consultório equipado com materiais de melhor qualidade 
e legalizado prante a Vigilância Sanitária;
Neste consultório, desde 2015, é oferecido atendimento odontológico diário e integral por profissional habilitado perante o CRO – 
Conselho Regional de Odontologia, nos associados da Colônia de Pesca Z-02 e seus dependentes. São realizados procedimentos 
de clínica geral, abordando: restaurações, extrações, profilaxia, aplicação de flúor, radiografias, tratamento de canal, entre outros; 
Após a reforma do consultório, com o intuito de aproximar a população menos esclarecida e promover o projeto, realizou-se 
triagens e campanhas nas comunidades locais.
Além disso, para que mais pessoas sejam atingidas por este projeto, resolveu-se executar campanhas de Higiene Bucal nas 
escolas de bairros retirados, com palestras e orientação de escovação; Como também, distribuir escovas e pastas dentais aos 
participantes das campanhas, bem como realizar a distribuição de panfletos educativos para serem entregues aos familiares.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O Projeto Bucal do TGB em São Francisco do Sul - SC teve início em março de 2015;
A primeira etapa do projeto ocorreu com a reforma total da sala, compra e instalações de móveis, bem como revisão e 
readequação da cadeira odontológica existente. Foram adquiridos frigobar, televisão, autoclave e todo instrumental e 
equipamentos odontológicos;
Todo o projeto foi regularizado perante a prefeitura de São Francisco do Sul e a Vigilância Sanitária Municipal;
Conquistamos a confiança e apoio da Kavo-Kerr, uma empresa líder mundial no segmento da Odontologia que nos doou três 
turbinas de alta rotação e três de baixa rotação. E, todo material utilizado nas consultas é de alta qualidade e segue padrões 
internacionais;
Os atendimentos odontológicos começaram em junho de 2015 e são realizados diariamente até os dias de hoje, no período 
matutino e vespertino, pelo Dr. Daniel e coordenado pela Dra. Cátia;
Em Agosto de 2015, aconteceu o Programa de Orientação de Higiene Bucal na Escola Municipal Francisco Anselmo Corrêa, no 
Bairro das Laranjeiras;
Realizou-se atividades como a projeção de filme educativo, orientação de higiene bucal, distribuição de escova dental e panfletos 
educativos. Além disso, proporcionou-se o atendimento individual de todos os participantes, com escovação dental com gel de 
flúor concentrado;
Em Novembro de 2015, o Programa de Orientação de Higiene Bucal ocorreu na Escola Municipal Antônio Canuto, no Bairro 
Ribeira; 
Foram feitas atividades recreativas, orientação de higiene bucal de forma lúdica com filmes, modelos demonstrativos e, por fim, 
distribuição de escova dental; 
Sabendo que apenas as técnicas curativas não são efetivas, o projeto se importa principalmente com a continuidade do tratamento 
odontológico em casa. Nesse contexto, é realizada a orientação de higiene bucal com todos os pacientes atendidos e entrega de 
escovas dentais personalizadas;
Em 2016, ocorreu o 1º TGB COMUNIDADE, com o intuito de levar o consultório até à comunidade. Uma cadeira odontológica 
portátil foi instalada nas dependências da igreja do bairro das Laranjeiras;
Esta triagem teve como objetivo aproximar os pacientes do atendimento odontológico, uma vez que muitas pessoas ainda 
estavam reticentes em procurar o programa;
Foram feitas avaliações, triagem, orientação e encaminhamento dos participantes ao atendimento odontológico na Colônia de 
Pesca Z-02.
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P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

O Projeto Saúde Bucal – TGB tem trazido grandes benefícios aos associados e seus dependentes da Colônia de Pesca Z-02. 
Além disso, toda a comunidade de São Francisco do Sul tem sido beneficiada com os projetos de orientação de higiene bucal.
O TGB vê este projeto como um dos mais importantes da empresa e da cidade beneficiada, uma vez que os resultados 
conquistados superaram as expectativas. Com a implantação do projeto, a Colônia de Pesca Z-02 ficou mais ativa, sócios voltaram 
a frequentar o local, a comunidade pesqueira voltou a acreditar na Colônia e a contribuir com as mensalidades, propiciando a 
reforma das estruturas.
Dentre os procedimentos realizados no consultório odontológico, o número de restaurações por mês sempre supera o número das 
extrações dentais. Isso mostra que o programa está trazendo a valorização do tratamento odontológico aos usuários.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não existem parceiros financeiros

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

08/03/2015

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

O projeto está em andamento e será contínuo.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

330.000,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 0

Remuneradas 2

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 530
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P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 4.520 procedimentos realizados desde 2015

Resultado 2 220 pessoas orientadas sobre Higiene Bucal nos dois
programas de orientação

Resultado 3 634 escovas dentais distribuídas desde o começo do
projeto

Resultado 4 483 tratamentos concluídos desde o começo do
projeto

Resultado 5 São realizados em média 13 procedimentos
odontológicos por dia

6 / 6

Formulário de Inscrição do 25º Prêmio Expressão de Ecologia (2017-2018) SurveyMonkey


	COMPLETAS

