OESP PRIME leva saúde bucal a moradores de rua do centro de
São Paulo
Rede de clínicas odontológicas participará do evento social "Rua Cidadã Barão de
Itapetininga – 2018" com tratamento e ações de prevenção
São Paulo, agosto de 2018 – No próximo sábado, 25, a OESP PRIME, rede de clínicas
odontológicas que tem como diferencial o atendimento humanizado, participará do
"Rua Cidadã Barão de Itapetininga – 2018", em São Paulo. A marca irá prestar serviços
gratuitos de saúde bucal aos moradores de rua do centro da capital e oferecer um kit
com escova de dente, pasta de dente e sabonete.
“Além de melhorar a qualidade de vida da cidade e envolver a população com as
questões sociais, a ação reforça a nossa proposta de humanização na saúde bucal, ou
seja, a OESP PRIME está preparada para cuidar não apenas de dentes, mas de pessoas
também”, afirma Ederson Marques Pereira, diretor de marketing da rede.
Por meio dos parceiros sociais, a iniciativa também irá oferecer atendimento
ambulatorial, exames preventivos de saúde, vacinação contra gripe, testes de glicemia,
PA e hepatite C, CIEE com oferta de estágio, emissão de documentos (como Carteira
Profissional), corte de cabelo, oficinas de geração de renda, dentre outras atividades.
No ano passado, o evento realizou quase 12 mil atendimentos no total.
O centro da capital paulista concentra o maior número de pessoas em situação de rua,
segundo levantamento da prefeitura. Um pouco mais de 25 mil pessoas vivem nessas
condições, sendo que mais de 55% se encontram na região.
Idealizado pela Rede Social do Centro, a iniciativa tem como principal objetivo incluir
socialmente a população em situação de rua que circula pelo centro e oferecer
serviços para a comunidade local em ações integradas. Em cinco anos de atividade, o
projeto já fez mais de 500 mil atendimentos à população da capital paulista.
Parceiros sociais
Secretaria Municipal de Saúde, Cruz Vermelha-SP, Policia Militar, CET, CVV- Centro de
Valorização da Vida, Teruya, CDL Sta Ifigênia, GCM, Comunidade Evangélica do Bixiga, ,
Igreja Batista do Povo, aM'ai, Prefeitura de São Paulo, INSS, CAT –Móvel, Recriar,
Sociedade Bíblica do Brasil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência
Social, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Sub Prefeitura da Sé, Primeira
Igreja Batista em São Paulo, Central de Concursos, Marikay, Ação Local Barão de
Itapetininga, ABPH – Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, Programa
Recomeço, Sindicato dos Comerciários,Visão Mundial, OAB, Defensoria Pública do
Estado, CIEE, LBV - Legião da Boa Vontade.

Serviço
Data: 25/08 – Sábado
Horário: das 10h às 16h
Local: Rua Barão de Itapetininga (da esquina da Avenida Ipiranga até a Praça Ramos de
Azevedo)
Sobre a OESP PRIME
A OESP PRIME é uma rede de clínicas odontológicas que tem como diferencial o
atendimento humanizado. Fruto da Associação Odontológica de Ensino de São Paulo,
conta com profissionais capacitados e treinados constantemente pela equipe
fundadora, oferecendo aos clientes o que há de melhor para a saúde bucal.
Atualmente conta com nove unidades no estado de São Paulo.
Ficha Técnica
Investimento Inicial: R$ 120.000 Montagem
Taxa de franquia: R$ 45 mil
Capital de Giro: R$ 40 mil
Área média para Instalação: 70m²
Tipo de negócio: Clínica odontológica
Ano de fundação: 1996
Ano de fundação do franchising: 2016
Número de funcionários: 02
Número de unidades próprias: 06
Número de unidades franqueadas: 03
Royalties: 5% sobre o faturamento
Taxa de publicidade: 2%
Faturamento médio da unidade: R$ 60 mil
Lucro médio mensal: 20% do faturamento
Prazo médio para retorno: a partir 18 meses
Site: www.oespprime.com.br/

