
 

PROJETOS SOCIAIS 

 

 

O Instituto Realiza Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como missão 
proporcionar a autorrealização do ser humano, através de iniciativas em educação e inclusão 
social. 
O projeto é apoiado por um grupo de empresários e sem envolvimento político. Tem como 
objetivo agregar valor humano com capacitação e inserção do indivíduo na sociedade, 
respeitando a educação em todas as classes sociais e gerando empregos. 
  
Visão do IRB: 
  
- Ética; 
- Amor ao próximo; 
- Educação de qualidade; 
- Autorrealização do ser humano; 
- Sustentabilidade. 
  
A Dental Plus apoia regularmente os projetos realizado pelo Instituto Realiza Brasil, e 
acompanha integralmente a realização dos objetivos sociais, pois acredita que um país 
próspero e sem exclusão depende da participação de todos. 
 

 
 

O projeto Diário nos Bairros é realizado pelo jornal Diário do Grande ABC. No projeto 
são disponibilizadas diversas opções para os moradores do bairro como higienização 
de pele, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, orientações 



 

sobre hábitos alimentares, cuidados com a higiene bucal, oficina de artesanato e 
avaliação odontológica. 
A Dental Plus é a parceira em odontologia. 
Durante o evento a Dental Plus além de realizar exames clínicos, realiza também 
orientação de prevenção, saúde e higiene bucal. 
 
O projeto Diário nos Bairros é realizado em escolas públicas de diversos bairros do 
Grande ABC durante os finais de semana com intuito de levar lazer e cultura ao 
alcance de todos. 

 

 
 
O Hospital do GRAACC possui todos os recursos para diagnosticar e tratar o câncer 
infantojuvenil, em uma perspectiva multiprofissional, integrada e humanizada. 
 
É o primeiro centro médico brasileiro especializado em oncologia pediátrica e receber a 
acreditação internacional JCI, chancelando a excelência e a segurança de seus procedimentos e 
condutas. 
 
Com uma equipe fortemente capacitada, alcança altos índices de cura. Tudo em um ambiente 
projetado para diminuir, ao máximo, o impacto do tratamento. 
 
A Dental Plus contribui mensalmente para que os objetivos do GRAACC sejam alcançados. 
 
 

  
 

São mais de 30 anos fazendo a diferença na vida de crianças, adolescentes e 

seus familiares. 

 

Mais de 100 mil pessoas atendidas desde a sua fundaação. 

 



 
9 Projetos em ação no ano de 2021. 

 

Premiada em suas ações como: transparência, eficiência, sustentabilidade, 

comunicação e Impacto. 

 

 

A FICAR DE BEM é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que 

atua na área da Assistência Social no assessoramento e defesa e garantia de direitos. 

 

A Ficar de Bem, devido a sua experiência é considerada uma ONG referência no 

combate à violação de direitos contra crianças e adolescentes. 

 

MISSÃO Transformar a vida de crianças e adolescentes, protegendo-os de situações 

de risco e violações de direitos. 

 

VISÃO Tornar-se referência no combate a qualquer forma de violência contra 

crianças e adolescentes, buscando a construção de uma sociedade justa, igualitária 

e que coloque crianças e adolescentes como prioridade absoluta independente de 

sua condição social, étnica, racial e orientação sexual. 

 

VALORES Respeito, Ética, Coragem, Empatia, Compromisso, Engajamento e 

Transparência. 

 

A Dental Plus já recebeu o nosso Selo Empresa do Bem. Este selo é destinado a toda 

instituição que acredita e apoia o trabalho e a missão da Ficar de Bem. 

 

 


