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Notícias  
Todas as Notícias Assistência odontológica para bairros vizinhos 

Convênio da UFMA com ONG da Itália beneficia moradores do Sá Viana e Vila Jambeiro

A ONG italiana SOM (Solidariedade Odontológica no Mundo) pretende fechar
um novo convênio com a UFMA para oferecer assistência odontológica e
preventiva às comunidades do Sá Viana e Vila Jambeiro através do projeto
“Boca Bacana”. 

A proposta foi feita pelo presidente da ONG, Ivano Maraschio e pelo 
presidente da União dos moradores do bairro Sá Viana, Ronaldo Jesus
Ribeiro, durante encontro com o reitor Natalino Salgado, nesta terça, 29. 

A SOM tem por objetivos a instalação de um ambulatório odontológico na
comunidade, motivação e educação acerca da higiene oral, formação de
agente auxiliar na comunidade, aplicação de atividades terapêuticas –
aplicação de flúor, extração dentária, atuação com Tratamento Restaurador

Atraumático (ART) e em amálga de prata e resina -, além de outros convênios com órgãos públicos e privados
da região. Porém, segundo o doutor Ivano Maraschio (presidente da ONG), a preocupação primordial do projeto
é a prevenção da saúde bucal. 

Segundo o presidente da SOM, a parceria com a UFMA é antiga. Entre 2000 e 2004, estudantes de Odontologia
atenderam crianças carentes da cidade de Paço do Lumiar, com o projeto “Lar do Sorriso”. O “Boca Bacana”
pretende dar assistência para mais de 7.500 crianças e adolescentes do bairro Sá Viana. A implantação
começou no início de janeiro deste ano. Cerca de 700 crianças já estão cadastradas no projeto. O bairro tem
aproximadamente 15.000 habitantes 

O convênio prevê bolsas de estágios para alunos do Curso de Odontologia da UFMA. Os estudantes vão
trabalhar na comunidade com a supervisão de professores. “Esta parceria com a UFMA é uma força imensa
para nós. Os alunos passam a conhecer a realidade da sociedade além de fortalecer o espírito humanitário ”,
afirma  Maraschio. 

A reunião também contou com a presença do vice-reitor, José Oliveira, do pró-reitor de Extensão, Antônio Luiz
Amaral Pereira, do procurador chefe da Procuradoria Jurídica, José Rinaldo Maya e do assessor Especial de
Interiorização, Cândido Medeiros. 
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