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cuidando de você

COMUNICAÇÃO

Se cada um fizer a sua
parte, todo o mundo fica bem
A pandemia do Coronavírus é uma realidade que afeta
a todos e este é o momento certo para que as marcas se
aproximem dos seus clientes e da sociedade com mensagens de apoio e incentivo para enfrentarem juntos esse
desafio.Pensando nisso, o GBOEX desenvolveu uma campanha de comunicação na qual aborda a importância do
comportamento individual para preservar o bem-estar coletivo. A campanha é positiva, de incentivo às boas atitudes
para alcançar o bem comum. A ideia é convidar o público para cuidar da sua saúde e, assim,
proteger a saúde de todos ao seu redor. Isso é se preocupar com o próximo. Isso é proteger
as pessoas. Isso é cuidar do futuro. Isso é GBOEX!

Aproxime a sua câmera do QR code ao lado para assistir o vídeo

Dicas online para cuidar da sua saúde e de quem você ama
O GBOEX publica em suas redes sociais
postagens que incluem iniciativas para a melhoria da qualidade de vida, cuidados para
evitar o contágio do novo coronavírus, ideias
para se manter ocupado durante a quareninstagram.com/gboex_oficial

tena e ações para a produtividade em home
office. Tudo isso utilizando uma comunicação
e um conceito leve e objetivo, com linguagem
simples e cores suaves, oferecendo dicas importantes nesse momento.
facebook.com/GBOEXoficial

youtube.com/GBOEXPrevidencia
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Juntos
em uma
experiência
que nos
tornará mais
fortes
Estamos passando por um momento inesperado, e muito
diferente, em que todos estão sendo obrigados a se reinventar.
Atividades diárias passaram a ter um novo significado, deixaram de ser realizadas com habitualidade e passaram a acontecer com muito mais cuidado. Ficar em casa nunca foi tão
importante para preservar vidas.
A época é de muita aprendizagem tanto para pessoas quanto para as empresas. Todos estão se adaptando para
atenderem suas demandas, sejam elas de ordem pessoal ou
profissional. Empresas criam novas formas de trabalhar para
se manterem ativas, conservando empregos e preservando a
saúde de todos.
A empresa precisou aperfeiçoar seus canais de comunicação, especialmente as ferramentas digitais. O GBOEX ampliou
sua atuação online, permitindo que corretores, parceiros e associados continuassem recebendo atendimento e orientações
de forma qualificada. A situação demandou atitudes rápidas e
uma equipe especializada e muito comprometida. A solidariedade e a união estão sendo determinantes nesta fase.
O GBOEX acredita na força da empatia e nos bons exemplos para difundir o bem e tem a certeza de que todos sairão
dessa experiência com novos valores e responsabilidades ainda maiores: a de preservarmos a consciência global e o incentivo às práticas para o bem comum.
Tenham uma excelente leitura!
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CONSELHO DELIBERATIVO

APRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO GBOEX/CD, FLÁVIO DA CUNHA VIANNA

Conselho Deliberativo marcou presença
no Encontro Nacional Comercial 2020
Em fevereiro, o GBOEX realizou, na Matriz em Porto Alegre, o tradicional Encontro
Comercial, que contou com a participação
do Conselho Deliberativo (CD), órgão superior da administração do GBOEX.
Na presença de todos os conselheiros,
o Presidente do GBOEX/CD, Flávio da
Cunha Vianna ressaltou o profissionalismo da organização e a importância desse
tipo de reunião que já se consolida como
um palco de discussões técnicas. O
Vice-Presidente Emilio Joaquim de Oliveira Junior realizou uma apresentação,
destacando a importância do Conselho
e as suas principais atividades junto à empresa e à Diretoria Executiva.
Encerrando o evento, o Presidente do
GBOEX/CD, Flávio da Cunha Vianna, res4

APRESENTAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO CD
EMILIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR

saltou que o GBOEX vem investindo nos
processos de trabalho e na gestão de
pessoas, com formação e treinamentos,
tudo com foco constante no associado.

CONSELHO DELIBERATIVO

Trabalho remoto em
benefício dos associados
Um conselho atuante
é requisito indispensável
para fazer valer os direitos
dos associados. A situação
atual impôs o trabalho
remoto, de forma a permitir a manutenção das
atividades de fiscalização e
controle.
Os “Conselheiros Re
motos”
adaptaram-se
ra
pidamente à situação,
empregando os aplicativos
disponíveis e o sistema
“GBOEX ONLINE”. Também as informações da
Diretoria Executiva são
transmitidas ao Presidente
do Conselho e por ele repassadas, via Web, a todos
os conselheiros.

É por acreditar que
uma marca tradicional
possa ser também dinâmica, mantendo os valores
que lhe servem de alicer-

ce, que a confiança do
quadro social, razão de ser
do GBOEX, deve ser correspondida por aquele que
delibera em seu nome.

DESPEDIDA NO CMS
Em abril, o Presidente do GBOEX/
Conselho Deliberativo, Flávio da
Cunha Vianna, e o Diretor-Presidente da Diretoria Executiva, Ilton Roberto Brum de Oliveira, realizaram
uma visita de despedida ao Comandante Militar do Sul, Gen Ex Geraldo
Miotto, por término de Comando e
passagem para a Reserva.
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COMUNICADO ESPECIAL

Nos reinventamos para manter o
nosso compromisso de atender bem
O GBOEX, respeitando as orientações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e em
cumprimento dos diversos decretos publicados em vários estados e municípios, suspendeu temporariamente suas atividades
presenciais. No entanto, a empresa tomou
todas as medidas para que essa pausa não
interfira no relacionamento com colabora-

dores, associados, corretores de seguros
e tantos outros parceiros. A nossa equipe
de profissionais está trabalhando de forma
remota e com número reduzido de colaboradores para eventuais esclarecimentos.
O GBOEX se readequou à nova realidade, sem deixar de cumprir o compromisso
de atender seus clientes.

Observação: conforme a localidade, algumas Unidades de Negócios
poderão estar autorizadas a operar. Informe-se pelos canais abaixo
0800 541.2483

sac@gboex.com.br

51 98013.8220

www.gboex.com.br/faleconosco

Comemorações – Aniversário GBOEX
O GBOEX completou no
dia 24 de maio o seu 107º
aniversário de fundação.
Tradicionalmente a data é
celebrada de maneira presencial, pelos colaboradores
na sua Matriz e nas Unidades
e Pontos de Atendimento,
pelos associados e corretores de seguros, bem como
pelo mercado de modo
geral, mas neste ano, em
função do contexto atual, a

empresa reinventou as suas
formas de comemoração,
utilizando a comunicação à
distância, por meio dos seus
canais digitais, compartilhando diversas homenagens

com seus clientes, parceiros
e todos que se relacionam
com a marca. As ações foram
realizadas ao longo do mês
do seu aniversário, entre elas:
a retomada de alguns dos
fatos históricos da trajetória
da empresa e diversos vídeos
disponibilizados no canal do
GBOEX, no Youtube, bem
como realizou atividades especiais, mesmo a distância,
para celebrar a data.

Aproxime a sua câmera do QR code
ao lado para assistir o vídeo. Confira
outros vídeos comemorativos em
youtube.com/GBOEXPrevidencia
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NOTÍCIAS

Lei Geral de Proteção de Dados
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 13.709/2018,
é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O
Brasil passou a fazer parte dos países que
contam com uma legislação específica
para proteção de dados e da privacidade
dos seus cidadãos.
A legislação cria regras para o uso de dados de usuários com o objetivo de garantir
o direito à privacidade e tornar as práticas
mais transparentes e seguras. A legislação,
demanda uma série de mudanças estruturais e a criação de novos processos. Atento
a isso, o GBOEX já definiu algumas diretrizes

e criou o Comitê de Proteção de Dados do
GBOEX, para mapear os processos da empresa e cuidar da adaptação do GBOEX de
forma a estar em conformidade com a Lei.
Destacamos que muitas das ações realizadas na rotina da empresa já atendem vários
dos requisitos legais da LGPD.

Promoção
Mensalidade
Premiada

SÃO PAULO/SP
Entrega do prêmio
ao associado ganhador da 10º aferição da Promoção
Mensalidade Premiada, Sr. Antonio
de Oliveira realizada pela Gerente
Regiane Reis.

Devido aos cuidados
com a pandemia, a CAIXA
suspendeu, por 90 dias, os
sorteios das extrações da
Loteria Federal. Essa suspensão começou a contar
desde março do corrente
ano. Sendo assim, os sorteios da Promoção Mensalidade Premiada dos dias 27
de maio e 24 de junho foram
adiados. Tão logo, a CAIXA
divulgue o novo calendário
de sorteios da Loteria Federal, informaremos pelo site

do GBOEX e pelo Portal do
Associado, as novas datas
dos sorteios da promoção.
A Promoção Mensalidade Premiada, edição 2020,
iniciou em março, com novo
formato alusivo aos sorteios:
serão contemplados mensalmente 3 associados e
cada sorteado receberá um
cartão-presente no valor de
R$ 1.500,00.
O regulamento completo encontra-se no Portal do
Associado GBOEX.
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EVENTOS

RIO DE JANEIRO/RJ
Em janeiro, o Consultor Comercial, Elander Mendes, e a
Gerente Comercial, Milane Mattos, realizaram palestra da
Operação Bravo no 27° Batalhão de Infantaria Pára-Quedista. Também em janeiro, o Consultor Elander e o Gerente
Raphael Nascimento estiveram na Passagem de Comando
da Escola de Saúde do Exército.

PORTO ALEGRE/RS
Em fevereiro, a Gerente Cíntia Ávila
e o Analista Arildo
de Melo realizaram
ações comerciais no
18° Batalhão de Infantaria Motorizado,
em Sapucaia/RS.

CURITIBA/PR
Em fevereiro, o Gerente Marcelo Vianna
esteve na Formatura
alusiva aos 75 anos
da tomada de Monte
Castelo, realizada na
Pça do Expedicionário,
em Curitiba/PR.
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JUIZ DE FORA/MG
Em fevereiro, o Consultor Celso Cordeiro
realizou uma palestra no
4º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em
Santos Dumont/MG.

PORTO ALEGRE/RS
Em maio, o Gerente João
Batista da Cunha Fialho
realizou a doação de uma
cadeira de rodas para o
Educandário São João
Batista. A entidade atende
crianças com deficiências
físicas. A Diretora Geral,
Sabine Knol, ficou extremamente agradecida ao
GBOEX pela doação.

EVENTOS

RECIFE/PE
Em março o Gerente Carlos Mauricio Melo realizou ações no 23º Batalhão de Caçadores e na Escola de
Aprendizes – Marinheiros do Ceará,
ambos na cidade de Fortaleza/CE.

MANAUS/AM
Em janeiro, o colaborador
Ewerton Ribeiro participou
da comemoração alusiva
aos 42 anos do 1º Batalhão
de Choque da PMAM, em
Manaus.

SALVADOR/BA
Em março, a Gerente Herica Dabrowska e a
Supervisora Daiane Matos realizaram palestra da
Operação ALFA na EsFCEx (Escola de Formação
Complementar do Exército), no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar.

TRÊS CORAÇÕES/MG
Em janeiro, o GBOEX
realizou a recepção dos
alunos da turma 2020
para servir na EsSA –
Escola de Sargentos
das Armas.

GOIÂNIA/GO
Em março, o consultor Kaio
Macedo, na foto ao lado
do Gen Mario Fernandes,
participou da cerimônia de
boas-vindas aos novos integrantes da COpEsp.

QUARAÍ/RS
Em fevereiro, o Supervisor Walter Tavares realizou palestra para os Cabos e Soldados do 5º
RCMec (Regimento de Cavalaria Mecanizado),
na cidade de Quaraí/RS.
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ESPECIAL CAPA

GBOEX mantém o
compromisso de
cuidar e proteger
Mais do que nunca, cuidados e proteção tornaram-se essenciais na preservação
da vida. São inúmeras aprendizagens que as
pessoas e as empresas estão vivenciando e
se adaptando para se manterem ativas, de
forma a atenderem as demandas dos seus
clientes, e dos envolvidos em seus processos mapeados em sua cadeia de valores.
São vidas que preservam vidas, são inúmeros empregos, são muitas pessoas envolvidas neste trabalho.
ADAPTAÇÃO ÁGIL E EFICIENTE
A empresa, que já mantinha canais online com sucesso, intensificou a atuação e
permitiu que associados e corretores seguissem obtendo atendimento e esclarecimentos de forma qualificada.
O GBOEX implantou e incentivou condutas de prevenção e de comunicação em
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relação aos cuidados essenciais e sobre as
novas formas de atuação junto aos seus
públicos. Quando, em março, houve o decreto municipal que obrigava encerrar as
atividades presenciais e cumprir as medidas
de isolamento social, a empresa colocou
em prática o plano de contingenciamento e
condutas emergenciais foram adotadas para
garantir o atendimento e o funcionamento
das suas atividades. Os desafios foram e
continuam sendo grandes.
Rapidamente, foi possível transformar as
atividades diárias em um movimento harmônico e suave, sem perder a agilidade e a
rapidez que exige o mercado. Os gestores
souberam gerir e liderar suas equipes com
a persistência e a resiliência que se exige em
momentos de crise. Algumas ações foram
imprescindíveis para que a empresa resguardasse associados, funcionários e parceiros.

Cuidar é uma prova de amor
Neste momento delicado no País, o
Pecúlio, um dos planos mais tradicionais
no mercado de previdência, e que visa à
proteção e o amparo às famílias em caso
de óbito do titular, não exclui pandemia.
Neste período, contar com a proteção de
uma entidade forte e sólida é importante.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O GBOEX procurou contribuir com
algumas entidades.
Para o Banco de Alimentos, a empresa, que já mantém uma tradicional
relação construtiva, repassou valores para
a compra de mantimentos entregues para
famílias que estão com dificuldades financeiras neste período. Também apoiou
ações promovidas pelo Comando Militar
do Sul e a 3ª Divisão de Exército, de Santa Maria, com insumos para a fabricação
de máscaras protetoras. Os equipamentos
de proteção individual foram utilizados
pelos profissionais da saúde e pela tropa
que participa das atividades ligadas ao
controle da pandemia.

E, ainda na linha de doação de insumos, entregou Tecido Não Tecido (TNT)
SMS – material para a confecção de máscaras para os profissionais que atuam na
Associação Hospitalar Vila Nova, localizado na Zona Sul de Porto Alegre/RS, que
tem atendimento 100% via Sistema Único
de Saúde (SUS).
Ao longo do período, outras ações
também foram realizadas pelas Unidades
de Negócios e Pontos de Atendimento
em suas respectivas localidades.

GENERAL DE EXÉRCITO GERALDO ANTÔNIO
MIOTTO E O GERENTE JOÃO BATISTA FIALHO
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UTILIDADE PÚBLICA

Passe longe dos golpes que usam a internet
Não é de hoje que golpistas aproveitam-se da internet para tirar vantagem. Por
isso, é sempre importante buscar informações sobre como agir caso seja necessário.
FIQUE ATENTO!
Além de golpes mais conhecidos
como hackear o whatsapp e pedir dinheiro à lista de contatos da vítima ou o golpe
do sequestro, quando um meliante liga
e pede dinheiro para liberar um parente
que estaria em cativeiro, sempre existem
novas maneiras de tirar vantagem. Em outros golpes, os meliantes utilizam nomes
de entidades de previdência e seguros, ou

ainda, de empresas fictícias com grafias
semelhantes (GBPEX, CAIXAGERAL S/A
SEGURADORA – Montepio GBOEX, Vida
Clube de Seguros, Associação Securitária
de Pecúlio e Pensão, AFAESC e MONTEPREVI) para ludibriar as pessoas. O contato
é feito por meio de correspondências ou
por telefone informando que há disponível um valor a ser ressarcido, mediante
depósito em determinada conta bancária.
No caso do GBOEX, golpistas estão
tentando se fazer passar por funcionários
com a intenção de alterar os planos contratados. Lembramos que o GBOEX não
realiza alteração de planos por telefone.

Alertamos: não façam depósitos e não forneçam dados pessoais e bancários

DICAS QUE PODEM AJUDAR:
O GBOEX não trata de pagamento de benefícios por telefone.
O GBOEX não cobra por atualização de cadastro, visitas ou cobrança de benefício.
Não revele seus dados bancários, CPF, identidade e endereço residencial
nem telefones para estranhos.
Crimes de estelionato contra a ordem econômica e golpes em geral são previstos no Código
Penal Brasileiro, portanto, punidos pelas autoridades judiciais competentes.
Outras entidades congêneres ao GBOEX também estão sendo alvo de golpistas.
Desconfie sempre quando da oferta de propostas vantajosas.
Não deposite valores para receber algum benefício no futuro.
Pegue o máximo de informações sobre a pessoa ou entidade que está propondo o pagamento de benefícios e providencie um Boletim de Ocorrência. As polícias federal e civil têm
desbaratado várias quadrilhas de golpistas em todo o território nacional, baseados em denúncias de cidadãos.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o GBOEX,
ligue para 0800 541 2483 ou escreva para sac@gboex.com.br
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NOVIDADE

GBOEX lança aplicativo que
integra os serviços da empresa
Com o objetivo de oferecer ainda mais praticidade para os associados, principalmente neste período de distanciamento social, o GBOEX,
apresentou recentemente ao mercado seu
novo aplicativo, o GBOEX Integra. A ferramenta
agrega muitos dos serviços disponíveis pela
empresa e garante a comodidade na utilização.
A plataforma substitui o APP da Rede de
Convênios. O ambiente é intuitivo, descomplicado, prático, oferece mais facilidades para
os associados e também informações importantes para os usuários.
O acesso ao aplicativo é realizado com o mesmo login e senha do Portal do Associado. Entre
as funcionalidades disponíveis, além da Rede
de Convênios com muitas vantagens especiais
para clientes, está a possibilidade de visualizar o
Cartão Virtual do Associado. Também é possível
conectar-se ao site do GBOEX, verificar informações sobre a campanha Mensalidade Premiada,
consultar, emitir extratos de pagamentos e certificados dos planos.
O objetivo é implantar ações para beneficiar
ainda mais associados e corretores. Oferecer
alternativas eficientes para que as pessoas não
precisem sair de casa durante a quarentena ou
por outros motivos. São mais facilidades no
celular para comodidade dos clientes.
A segurança também foi uma
preocupação da empresa ao
desenvolver o aplicativo, que
utilizou sistemas que garantem
a confiabilidade da ferramenta.

BAIXE O
APLICATIVO
GBOEX INTEGRA
NO SEU
SMARTPHONE
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NOVIDADE

GBOEX – Rede de Convênios agora
com mais opções para cuidar de você
Os associados do GBOEX podem
contar com novos serviços disponíveis
por meio da Rede de Convênios: a telemedicina.
Com o aplicativo SAFETY4ME, os
associados GBOEX podem ter acesso a
parceiros de telemedicina, conhecer mais
sobre segurança do paciente, avaliando
os serviços de saúde e, ainda, ter um canal
direto com os hospitais e operadoras de
saúde para relatar elogios ou dificuldades
durante o atendimento em instituições de
saúde. Não é necessário identificação e as
informações inseridas serão repassadas à
instituição para tomada de medidas para
a solução de questões. O modelo usa os
seis protocolos da Organização Mundial
da Saúde (OMS) para que 80% dos eventos
adversos possam ser evitados. Segundo a
OMS, isso significa a redução do risco de
danos desnecessários associados à assistência em saúde.
No botão Telemedicina, no aplicativo
SAFETY4ME, o associado tem acesso a
parceiros com médicos à disposição para
atender o associado de forma virtual. O
espaço permite o atendimento pelo plano
de saúde, caso ele tenha uma plataforma
de telemedicina cadastrada no aplicativo,
ou pelo atendimento do DrChat, em que
há 10% de desconto nas consultas, garantido por meio de parceria assinada com o
GBOEX.
Pelo DrChat, o atendimento acontece de forma virtual, sempre que necessário, e pode ser feito por médicos
que indiquem a plataforma – e que já
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integrem o serviço –, ou em casos em
que o paciente não tem preferência por
profissional específico. O DrChat foi a
primeira iniciativa criada, no Brasil, dedicada a conectar médicos com seus pacientes de forma online, congrega 600
profissionais e já atendeu mais de 7.000
pacientes. O novo convênio se destaca,
especialmente neste período, em que
a orientação é o distanciamento social,
mas quando também não podemos
deixar de cuidar da saúde. As parcerias
sempre são pensadas com foco na qualidade de vida dos associados.
Outras modalidades de atendimento
estão disponíveis pela Rede de Convênios, que reúne mais de 6.000 produtos
e serviços com vantagens especiais
para clientes GBOEX. Farmácias, clínicas,
hospitais e consultórios estão na lista de
conveniados. Os estabelecimentos podem
ser localizados por nome, cidade ou área.
Mais informações: www.conveniosgboex.
com.br ou pelo aplicativo GBOEX Integra,
disponível para IOS e Android.

SAÚDE

Proteja a si e a sua família
Olá, tudo bem com você?
Permita-me que eu me apresente.
Meu nome é Dr. Rafael e eu faço parte da
equipe do SAFETY4ME. Somos um time
de profissionais da saúde e trabalhamos
diariamente pela sua segurança. Somos os
novos parceiros da Rede de Convênios
GBOEX e, a partir de hoje, vamos trazer
informações muito úteis para que vocês
possam cuidar melhor da sua
saúde, em especial quando
estiverem realizando tratamentos médicos.
Neste Boletim vamos falar
de segurança do paciente em
tempos de pandemia pelo Coronavírus. Estamos todos muito
preocupados com a nossa saúde e com as medidas que temos
que tomar para nos protegermos desse vírus.
A primeira orientação que devemos prestar
a atenção é quanto à necessidade de ficar
em casa, ou pelo menos, restringir a saída
somente para atividades essenciais. Segundo
a recomendação do Ministério da Saúde do
Brasil, esta é a melhor forma de diminuir a
propagação do vírus e de evitarmos de contrair a doença. Esta recomendação é ainda
mais importante nas pessoas com mais de
60 anos ou que tem alguma doença crônica,
pois elas são consideradas grupo de risco. No
caso de você necessitar sair de casa (isto, as
vezes, é imprescindível!), a recomendação é
de utilizar máscara de proteção facial, sem
esquecer do distancimento social. A máscara
serve para diminuir a possibilidade de transFonte: SAFETY4ME

missão do vírus entre as pessoas que estão
circulando nas ruas. Por isto, você já deve ter
visto alguém falando a seguinte frase: “usando máscara, eu te cuido e tu me cuida”!
Além disso, existem algumas recomendações básicas de higiene que devem
ser reforçadas:
Lave bem as mãos ou use álcool gel;
Mantenha os ambientes ventilados;
Não compartilhe objetos
pessoais com outras pessoas.
Quando espirrar ou tossir
cubra a boca com o cotovelo.
Não use as mãos.
No caso de você ou de
algum familiar seu precisar sair
de casa, recomendamos o
procedimento abaixo para evitar de trazer germes e o vírus
para dentro da sua casa.
Descalce-se à porta;
Coloque a roupa para lavar;
Lave as mãos e tome banho.
Se você quiser mais dicas sobre segurança do paciente, você pode fazer o download do nosso aplicativo SAFETY4ME na
Apple Store e na Google Play GRATUITAMENTE. E se suas dúvidas sobre como se
proteger durante a pandemia persistirem,
você pode acessar o SAFETY4ME e fazer
uma TELECONSULTA no botão Telemedicina. Você será encaminhado para um parceiro que pode ser o seu Plano de Saúde ou
o DrChat, um consultório de Telemedicina em que os associados do GBOEX tem
desconto de 10% nas consultas realizadas.

Baixe o aplicativo SAFETY4ME na Apple Store e na Google Play
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CORPO E MENTE

GBOEX aborda a terapia floral no
período de distanciamento social
A nova realidade que estamos vivenciando, requer equilíbrio emocional
e apoio para que se siga em harmonia
com a saúde física e a mental. “Os florais
agem por ressonância, tal como quando
ouvimos uma música. Essas ondas inundam nossa alma com emoções e informações de saberes já existentes sobre
nós mesmos”, explica a terapeuta floral.
De acordo com Rose, a partir disso,
as pessoas tendem a ter ideias e vislumbrar a força que precisam para sair de
determinada situação negativa. “No entanto, trata-se de um processo, pois isso
não se resolve apenas tomando floral ou
fazendo qualquer outro tipo de prática.
Isso nos amplia a consciência, guiando-nos para um processo de autoconhecimento, e, por ser complementar, ela se
junta a qualquer outro tipo de tratamento
– psicológico, alopático, entre outros –
fortalecendo a pessoa na busca da consciência maior de si mesmo”, elucida Rose.
A ORIGEM
A Terapia Floral foi sistematizada pelo
médico inglês Edward Bach na década
de 1930 e, segundo a especialista, os
benefícios do uso das essências florais
são individuais. “Por isso, também é importante a presença do terapeuta floral.
Com uma escuta atenta, respeitosa e
sem julgamentos, sempre tendo como
premissa que a cura não pode ser mais
Fonte: Rose Vieira, Terapeuta Floral
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dolorosa do que a dor sentida”, esclarece. O acompanhamento do profissional
envolve também a indicação da fórmula
mais adequada para a situação apresentada e o acompanhamento da ação dos
florais. Neste momento, é recomendado
a concentração na respiração, meditação e atividades físicas dentro de casa.
“Registre aquilo que incomoda, escreva,
pinte e desenhe. Tudo para acessar um
nível mais profundo da alma. A nossa sabedoria interna”.
Para quem deseja tomar um floral, ela
orienta a procura de um profissional.
51 99594.1710

rose.vieira@terra.com.br

EDUCAÇÃO

ESTUDO EAD: Saiba tudo
sobre essa modalidade!
O Ensino a Distância (EAD) vem crescendo nos últimos anos em todo o mundo,
e no Brasil não é diferente. Essa modalidade
ganhou vários adeptos, principalmente pela
flexibilidade de horários e comodidade para
os alunos. O EAD é uma modalidade ligada à
tecnologia, já que alunos e professores não
se encontram presencialmente. As aulas são
gravadas e disponibilizadas online. É isso que
possibilita ao aluno escolher os melhores
horários para estudar.
Além disso, ele conta com o apoio de
materiais educativos auxiliares, como livros
digitais, vídeos e áudios. As aulas são 100%
online, com avaliações realizadas nos polos
de apoio. Para ingressar em um curso superior EAD, o aluno deve possuir o Ensino
Médio completo e realizar um processo seletivo. E o melhor: a graduação EAD possui a
mesma certificação que a presencial!
4 DICAS PARA ESTUDAR EM CASA
Uma das principais dúvidas do aluno
que opta pelo EAD é como otimizar o
estudo em casa. Muitas vezes, o lar pode
trazer distrações que atrapalham esse momento. Confira algumas dicas:
1. Defina um local para estudos:
Escolha um local em que você fique à
vontade, o seu “cantinho”. De preferência,
um espaço iluminado e onde você consiga
manter uma postura correta.
2. Siga uma rotina: Defina um dia
ou dois por semana para fazer as aulas.
Fonte: UNIFTEC

É importante seguir essa rotina, para não
acumular conteúdo.
3. Use a tecnologia a seu favor: Aproveite a tecnologia para garantir ainda mais
conhecimento, fazendo uso das plataformas virtuais que a instituição oferece. Outra
opção é utilizar a internet para complementar os seus estudos ou aprofundar-se em
alguma área.
4. Aproveite o ambiente virtual: As
instituições de ensino que oferecem EAD
disponibilizam aos seus alunos ambientes
virtuais. Esses espaços são como salas
de aula online: é lá que você vai assistir às
aulas, ter acesso a materiais didáticos complementares, contato com seus professores e colegas, entre outras experiências.
Aproveite essa oportunidade!

51 3014-9700

www.ftec.com.br
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REDE DE CONVÊNIOS

Conheça algumas das empresas conveniadas
REGIÃO SUL
CLINICENTRO CONSULTAS MÉDICAS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 410/516
PORTO ALEGRE I RS I (51) 3025-8008
HOSPITAL MÃE DE DEUS
R. COSTA, 30 I 210 I PORTO ALEGRE
I RS
(51) 3230-2504 I (51) 99172-6422
ISAÚDE
R. DOS ANDRADAS, 904 I 405
PORTO ALEGRE I RS I (51) 3013-1110
SANTA CASA - HOSPITAL DA
CRIANÇA SANTO ANTÔNIO
AV. INDEPENDÊNCIA, 155
PORTO ALEGRE I RS I (51) 3214-8000

UNIASSELVI
R. GREGÓRIO DIEGOLI, 35
BRUSQUE I SC I (47) 3044-9000
UNIPAR
R. SANTOS DUMONT, 134
SÃO MIGUEL DO OESTE I SC
(49) 3621-2466
LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
R. DOM JOAQUIM, 660
FLORIANÓPOLIS I SC
(48) 3952-4200 I (48) 3952-4282
HELP EMERGÊNCIAS MÉDICAS
R. VICTOR MEIRELLES, 600 SALA 601
SÃO JOSÉ I SC I (48) 3031-2920

REGIÃO CENTRO-OESTE
DROGARIA ROSÁRIO
PRÇ. RAIMUNDO DE ARAÚJO MELO, 113
LUZIÂNIA I GO I (62) 4002-4242
OFTALMED - HOSPITAL DA VISÃO
ALAMEDA SANTA LUZIA I QUADRA 00,
ÁGUAS LINDAS SHOPPING
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS I GO
(61) 2191-9191
LABORATÓRIO SABIN
QUADRA Q SQ, 12 QUADRA 11
CIDADE OCIDENTAL I GO
(61) 3329-8000

DMI – DIAGNÓSTICO
MÉDICO POR IMAGEM
R. DR. CONSTÂNCIO KRUMEL, 1083
SÃO JOSÉ I SC I (48) 3381-1000

MEDIC MAIS CLÍNICA MÉDICA
E ODONTOLÓGICA
R. QUINZE DE NOVEMBRO, 27
CAMPO GRANDE I MS
(67) 2106-0440 I (67) 99845-5515

HELENA ROWER – NUTRICIONISTA
R. FELIPE NERI, 434 SALA 504
PORTO ALEGRE I RS I (51) 99727-8525

GÁSTRICA USUY CLÍNICA MÉDICA
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 407
SALA 6 I SÃO JOSÉ I SC
(48) 3953-6700

VITAL POLICLÍNICA
R. JOSÉ LACAVA, 652
CAMPO GRANDE I MS
(67) 3381-4040 I (67) 3381-5050

DROGARIA MAIS ECONÔMICA
AV. EMANCIPAÇÃO, 334
TRAMANDAÍ I RS I (51) 3684-6659

PANVEL
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2160
CURITIBA I PR I (41) 3333-5633

FEB SAÚDE
AV. DA FEB, 1275 I VÁRZEA GRANDE I MT
(65) 3685-1331 I (65) 99265-3914

SENAC
R. GONÇALVES CHAVES, 602
PELOTAS I RS I (53) 3225-6918

HOSPITAL PARANAENSE DE
OTORRINOLARINGOLOGIA - IPO
AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 2069
CURITIBA I PR I (41) 3314-1500

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
AV. FILINTO MÜLLER, 1822
VÁRZEA GRANDE I MT
(65) 3901-4716 I 65) 3901-4717

LABORAN ANÁLISES LABORATORIAIS
R. LOANDA, 203 I
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS I PR
(41) 3588-0000

UNIVERSIDADE LA SALLE
AV. UNIVERSITÁRIA, 1000 W
LUCAS DO RIO VERDE I MT
(65) 3549-7300

WEINMANN LABORATÓRIO
AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 900
SL 01 I CURITIBA I PR I (51) 3314-3838

MIX IMAGEM DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM LTDA
ÁREA ESPECIAL SHIS I QI 15 I LOTE O
TORRE VICTORIA MEDICAL CENTER
SALA S 11-A I BRASÍLIA I DF
(61) 3536-0611 I (61) 3536-0637

CURSO CORONEL ESCOBAR
R. DOUTOR ALCIDES CRUZ, 422
PORTO ALEGRE I RS I (51) 3335-1800

CICERA SONIA DOS SANTOS
SILVA - PSICOLOGA
R. GENERAL CÂMARA, 1408
CANGUÇU I RS I (53) 98474-3487
FARMÁCIA SÃO JOÃO
R. GASPAR MARTINS, 168
ALEGRETE I RS I (55) 3422-0333
MAXXI ECONÔMICA FARMÁCIAS
AV. PARAGUASSU, 1761
IMBÉ I RS I (55) 3627-2413
SAÚDE & VIDA
R. JERÔNIMO COELHO, 293/SALA 502
FLORIANÓPOLIS I SC I (48) 98411-1030
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INSTITUTO EDUCACIONAL MONITOR
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 3877
CURITIBA I PR I (41) 3322-3500
YES!
AV. BRASIL, 707 I PATO BRANCO I PR
(46) 3224-6500

OFTALMED - HOSPITAL DA VISÃO
QUADRA SEPS 714/914 I CONJ. D
EDIFÍCIO CENTRO EXECUTIVO SABIN
BRASÍLIA I DF I (61) 2191-9191

REGIÃO SUDESTE
OTOCLÍNICA DR. FERNANDO
GOSLING
R. VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 190 I SALA:
509 I RIO DE JANEIRO I RJ
(21) 2537-4761 I (21) 2539-9696
CLÍNICA COPACABANA
AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA,
664 PORTARIA 03/04, SALAS 205,206,707
RIO DE JANEIRO I RJ
(21) 2255-7738 I (21) 2236-0556
SAMER HOSPITAL
R. CADETE EDSON, 38
RESENDE I RJ
(24) 3358-9082 I (24) 3358-9018
CLÍNICA VIVA MAIS
AV. AMAZONAS, 2489
BELO HORIZONTE I MG
(31) 3789-8245 I (31) 98476-7549
LABORATÓRIO LAPECCO
R. PADRE PEDRO PINTO, 554 I LJ. 01
BELO HORIZONTE I MG
(31) 3457-8888
CCAA
AV. FLÁVIO DOS SANTOS, 434
BELO HORIZONTE I MG
(31) 3482-1001
CENTRO DE DIAGNÓSTICO
SCHMILLEVITCH
R. HEITOR PENTEADO, 2054
SÃO PAULO I SP I (11) 3828-8800
CENTRO MÉDICO BOTAFOGO
RUA CULTO À CIÊNCIA, 714
CAMPINAS I SP
(19) 3731-3030 I (19) 3731-3048
OPHTHAL HOSPITAL ESPECIALIZADO
R. MINISTRO GABRIEL DE REZENDE
PASSOS, 500 13º I 14º ANDAR
SÃO PAULO I SP I (11) 5698-7700
DROGARIAS PACHECO
R. FRANCISCO VIEIRA PASSOS, 27 I LJ 01
GUARAPARI I ES I (27) 3362-3054
ANDRE REABILITAÇÃO E SAÚDE
R. EDSON CARONE, 251
MARATAÍZES I ES
(21) 9951-60301 I (28) 99930-0301

Consulte os
percentuais
Consulte as
orientações
em relação
a utilização
da Rede de
Convênios.
A relação dos
credenciados
divulgada
nessa edição
é referente a
base de dados
,
de junho/2020
a
sujeita
alterações.

REGIÃO NORTE
– NORDESTE
ANDERSON SOUZA CARNEIRO
DOS SANTOS
R. FREDERICO SIMÕES, 153 SALA 207
SALVADOR I BA
(71) 99108-5468 I (71) 98847-2984
CARDIO PULMONAR
AV. GARIBALDI, 2199
SALVADOR I BA
(71) 3203-2200 I (71) 3245-1078
CLIVALE
R. BARÃO DE COTEGIPE, 36
SALVADOR I BA I (71) 3310-2015
CENTRO MEDICO SANTA CLARA
AVENIDA AUTAZ MIRIM, 327
MANAUS I AM I (92) 3644-5769
FUNDAÇÃO FISK
R. QUINTINO BOCAIUVA, 233
PAU DOS FERROS I RN

de desconto
ou outras
vantagens em
www.convenios
gboex.com.br

A REDE DE
CONVÊNIOS
É DINÂMICA E
PODE SOFRER
ALTERAÇÕES

LABORATÓRIO SABIN
TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA
CASTELO BRANCO, 912
BELÉM I PA I (91) 3249-9090
PREVIMAGEM
R. BRAZ MARQUES DE PINHO SEABRA,
746 I PAULISTA I PE
(81) 3433-6960 I (81) 3433-1468
BRAZCUBAS EDUCAÇÃO
AV. BEZERRA DE MENEZES, 132
FORTALEZA I CE I (85) 3221-5637
DROGARIA SÃO PAULO
R. DEPUTADO JOSE LAGES, 729
MACEIÓ I AL I (82) 3028-4854
UCD - UNIDADE CLÍNICA
DE DIAGNÓSTICO
AV. COSME FERREIRA, 5435
MANAUS I AM
(92) 3304-9400 I (92) 98123-4112
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Rede de
Convênios
GBOEX
A Rede de Convênios contribui para
que você e sua família aproveitem
a VIDA com muitas VANTAGENS.

BAIXE O
APLICATIVO GBOEX
INTEGRA NO SEU
SMARTPHONE

Utilizando o seu Cartão do Associado,
você obtém DESCONTOS
em diversos produtos e serviços
nas áreas de: educação, saúde,
gastronomia, estética, oficinas e
peças automotivas, entre outros.

Quanto mais você utilizar mais economizará!
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Consulte as orientações em relação a utilização da
Rede de Convênios em www.conveniosgboex.com.br

