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Que o brilho do 
Ano Novo ilumine
nossos caminhos!
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R E C O N H E C I M E N T O S

O GBOEX recebeu o Troféu Gaivota de Ouro como 
destaque no segmento de Entidades Abertas de Previ-
dência Complementar Sem Fins Lucrativos. A 20ª edição 
do Prêmio Mercado de Seguros reuniu representantes de 
seguradoras, entidades, executivos, corretores de seguros, 
prestadores de serviços e homenageados especiais.

GBOEX recebe o Prêmio Segurador Brasil

Premiação Empresarial do Estadão

Troféu Gaivota de Ouro

Neste ano aconteceu a 17ª Edição do Prêmio Se-
gurador Brasil e o GBOEX foi agraciado com o Mérito 
na Prestação de Serviços, pela Rede de Convênios, e 
na categoria Marketing 10, com a Campanha Desafio. 
O evento, promovido de forma virtual, foi transmitido 
pelo Facebook do veículo, que tem foco no mercado 
nacional de seguros. A honraria segue os preceitos da 
credibilidade, transparência, avaliação técnica e extrema 
visibilidade. Representando a entidade, a Superinten-
dente de Marketing, Ana Maria Pinto, foi a executiva 
que recebeu as premiações.

O GBOEX foi classificado em primeiro lugar no 
setor Serviços Financeiros – Entidades Abertas de Pre-
vidência Privada do Estadão Empresas Mais, ranking 
empresarial que reúne as 1.500 maiores empresas do 
País de 23 setores da economia. A iniciativa também 
destaca empreendimentos pelo foco na governança 
corporativa e na inovação. A entrega da honraria acon-
teceu na modalidade on-line, com transmissão pelas 
redes sociais do veículo de comunicação e pelo portal 
do Estadão, em dezembro. O Diretor Financeiro, Luis 
Fernando Christmann, representou o GBOEX.
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Mais um ciclo se encerra e é tempo de fazer uma retros-

pectiva. Este ano será lembrado pelos momentos de supera-
ção e pela capacidade de se reinventar. Durante todo o perí-

odo, o GBOEX trabalhou para se adequar às novas demandas 

e oferecer aos seus associados, colaboradores, corretores de 

seguros  e tantos outros parceiros as melhores alternativas e so-

luções para enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia.

Com a chegada de 2021, convidamos você a olhar para 

trás e analisar tudo o que passamos, com muita coragem e 

dedicação, além de rever planos que foram traçados, o ca-

minho percorrido, as metas e objetivos realizados, e os so-

nhos que foram alcançados.

Da mesma forma, é tempo de olhar para o futuro, refa-

zer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração 
para novos sonhos. Agradecemos a confiança depositada 

em nossas decisões nas diversas áreas da empresa. Saibam 

que um ano se concretiza com a colaboração de todos que 

estão empenhados no sucesso de uma ideia, de um objetivo 

e de um negócio.

Desejamos que neste fim de ano você possa somar todas 

as alegrias e disseminar seu entusiasmo na busca pela felici-

dade no trabalho e na vida pessoal. 

Que 2021 seja recebido com gentileza e positividade, 

transformando, assim, cada momento de otimismo em no-

vas conquistas. Que o sucesso seja o destino final desta trilha 

e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom que 

for construído.

Não esqueça de que toda a possibilidade de felicida-
de está em nossas mãos, basta ter coragem e determinação 

para transformar tempos difíceis em grandes desafios, bus-

cando na solidariedade um passo para dias melhores. Agra-
decemos por mais um ano de parceria com você.

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Otimismo e felicidade para 2021 
estão em nossas mãos
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C O N S E L H O  D E L I B E R A T I V O

Mensagem do Conselho Deliberativo
Estamos passando por um difícil ce-

nário de pandemia, mas períodos desafia-
dores incentivam e valorizam a busca por 
soluções para não ficarmos reféns de um 
contexto de incertezas. 

O Conselho Deliberativo (CD), atento à 
situação, percebeu a necessidade de modi-
ficar as suas atividades com o intuito de não 
perder as melhores condições para o exercí-
cio de sua função como órgão fiscalizador, 
bem como representar o associado, razão 
de ser da empresa. 

A importância do trabalho exigiu ini-
ciativas a fim de que a complexa travessia 
desse período ocorresse da melhor maneira 
possível e com segurança. Com perícia, para 
manter o Conselho ativo, novos métodos 
foram implementados, como a adoção do 

trabalho remoto e da videoconferência.
O Conselho Deliberativo tem uma forte 

cultura de responsabilidade, inspirada nos 
valores organizacionais instituídos. É tarefa 
imperativa o cumprimento de sua missão 
estatutária, mesmo diante de circunstâncias 
que influenciam a interação social.

Ficou demonstrado que não é neces-
sário estar fisicamente no ambiente normal 
de trabalho para que o comprometimento 
com a Entidade e a dedicação ao associa-
do sejam mantidos.

Com certeza, a vitória sobre esse pandê-
mico inimigo resgatará o privilégio de olhar 
para frente, reunir as melhores energias e 
comemorar a normalidade da vida, sempre 
com a proteção e a segurança do GBOEX. 

Vida Longa, GBOEX! 



   5

C O N S E L H O  D E L I B E R A T I V O

Conselho Deliberativo
completa 78 anos

Em 19 de setembro, 
o Conselho Deliberativo 
do GBOEX comemorou 
78 anos de atuação com 
integração total à história 
da empresa. Uma sessão 
plenária virtual comemo-
rativa foi realizada para 
celebrar a data. O Estatuto 
Social prevê o Conselho 
como órgão superior da 
administração, com pode-
res normativos, de fiscaliza-
ção e de controle. Por meio 
dele, são definidas as altas 
diretrizes fixadoras da polí-
tica de gestão da entidade.

“A Assembleia Geral é o 
órgão soberano de delibe-
ração. Ela elege os membros 
do Conselho Deliberativo 
que, por sua vez, designam o 
presidente da Diretoria Exe-
cutiva”, explica o presidente 
do GBOEX/Conselho De-
liberativo, Flávio da Cunha 
Vianna. “A confiança do qua-
dro social, razão de ser do 
GBOEX, deve ser correspon-
dida por aquele que delibera 
em seu nome”, destaca.

PERFEITA INTERAÇÃO COM 
A DIRETORIA  EXECUTIVA

A atividade do Conse-
lho é regulada pelo Estatuto 

e complementada pelo Re-
gimento Interno. Pela expe-
riência dos conselheiros, há 
uma intensa colaboração 
com as atividades da Dire-
toria Executiva, já que todos 
exerceram funções admi-
nistrativas junto à entidade. 
“Há, portanto, uma perfeita 
interação”, afirma o presi-
dente. O Conselho analisa, 
aprova e acompanha a 
execução do Planejamento 
Estratégico. “Elabora estu-
dos, pareceres e relatórios, 
apontando propostas para 
temas de interesse da em-
presa”, exemplifica.

De acordo com Flávio 
Vianna, a necessidade de 
isolamento social e, conse-
quentemente, o home office, 
protegeram colaboradores da 
pandemia da Covid-19 e, de-

vido a isso, surgiu esse novo 
cenário, uma nova realidade 
na entidade. “Desde que foi 
necessário suspender as ati-
vidades presenciais, o Con-
selho tem realizado reuniões 
semanais, por meio de vide-
oconferência, para discutir e 
manter o funcionamento da 
instituição neste período iné-
dito e histórico que estamos 
vivenciando”, comenta.

Para o presidente, na 
comemoração de mais um 
ano de trabalho, o Conselho 
Deliberativo está conscien-
te de que o foco tem sido 
sempre, junto com a Direto-
ria Executiva, fazer o melhor, 
com o objetivo de tornar o 
GBOEX maior. “É isso que 
faz esta empresa tão espe-
cial e é a filosofia que deve 
continuar guiando”, conclui.
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Conteúdo informativo
nos Canais GBOEX

N O V I D A D E

Pensando em aliar informação e bem 
estar a associados e parceiros, o GBOEX 
lançou os programas Viva Bem GBOEX, 
Dicas GBOEX e Minuto GBOEX nas Redes 
Sociais. Os canais do IGTV no Instagram 
@gboex_oficial e Youtube trazem con-
teúdos, em forma de vídeos curtos, sobre 
assuntos de interesse comum, tais como 
produtos, serviços e saúde. Colaborado-
res e integrantes da Rede de Convênios 
GBOEX oferecem dicas sobre os mais di-
versos assuntos, de uma forma prática, com 
linguagem acessível e muita informação.

DICAS DE PROFISSIONAIS 
Com criação e produção da Noz Expe-

riência Digital e coordenação da Superin-
tendência de Marketing da entidade, foram 
lançados diversos vídeos entre eles o da nu-
tricionista Luciana Parareda Guaragna – que 
abordou a relevância da alimentação saudá-

vel no período de home office, e do médico, 
CEO e fundador da Plataforma Safety4me 
(aplicativo que repassa dicas de segurança 
para que se tenha uma melhor experiência 
durante o atendimento em saúde, seja em 
consultório, em uma clínica ou durante a 
internação hospitalar), Salvador Gullo Neto. 
Ele falou sobre medicações, controle no 
uso, conservação e data de validade, dentre 
outros dados. Outros vídeos mostram a im-
portância do diagnóstico precoce do câncer 
de mama e a campanha Outubro Rosa, com 
as médicas Virginia Ribas, que também é 
mastologista e oncologista do Centro Inte-
grado de Oncologia (CION), e Carlen Luz, da 
Clinicentro. Todo o conteúdo fornecido vem 
de fontes confiáveis para que todos possam 
usufruir de dicas valiosas e melhorar as suas 
rotinas, bem como ter mais qualidade de vida 
e um futuro mais tranquilo, o que é, inclusive, 
uma das missões da empresa.

facebook.com/GBOEXoficialinstagram.com/gboex_oficial

youtube.com/GBOEXPrevidencia
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N O T Í C I A S

A Promoção Mensalidade Premiada – Edição 2020 
iniciou no dia 1º de março, e contou com novo formato, 3 
sorteios mensais no valor de R$ 1.500,00 cada.

Para participar o associado deve estar ativo e adimplen-
te dentro de cada período da campanha, acessar o site do 
GBOEX, clicar no banner da promoção e cadastrar uma 
senha no Portal do Associado e seguir as orientações. 

O regulamento completo está disponível no Portal 
do Associado.

As reuniões são realizadas de forma online, confor-
me autorização expedida pelo SECAP. 

Confira as fotos de algumas das entregas aos con-
templados Promoção Mensalidade Premiada:

Promoção Mensalidade Premiada

A Gerente Cíntia Ávila entregou o  
Cartão-Presente ao associado 
Marco Falcão

O Supervisor, Deivisson Peixoto, 
entregou Cartão-Presente para 
o associado, Vitorio Muncio

O Supervisor Deivisson realizou 
a entrega do Cartão-Presente ao 
associado Ruben Manfredini

Supervisor Deivisson Peixoto 
entregou o Cartão-Presente ao 
associado Eberhard Frank 

O Gerente Gustavo Vianna entregou 
o Cartão-Presente à associada 
Dagmar de Azevedo Mello

Diversos associados foram contemplados em 2020
Fique atento pois a Campanha seguirá em março de 2021!

Colaboradoras Klaizi e Bárbara 
entregaram o Cartão-Presente 
à associada Marina Dorneles

Porto Alegre/RS Porto Alegre/RS Porto Alegre/RS

Porto Alegre/RS

A Gerente Andreia Silva entregou 
o Cartão-Presente ao associado 
Joaquim Coelho

Joinville/SC

Brasília/DF

Porto Alegre/RS
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E V E N T O S 

CURITIBA/PR

O Gerente Comercial João Antonietto es-
teve no Torneio de Tiro no Quartel General 
Forte Pinheirinho, da 5ª RM, em Curitiba. 
Participaram competidores das forças de se-
gurança de Curitiba e do Exército Brasileiro: 
PMPR, Polícia Civil, Guarda Municipal, PRF e 
Exército Brasileiro. 

O Gerente Raphael Nascimento 
realizou palestra para os cadetes 
do 4º Ano da AMAN.

O Consultor Comercial Elander 
Mendes realizou palestra da 
Operação Bravo na ECEME.

A Gerente Comercial Milane Mattos, 
rea lizou a entrega de prêmios para 
os primeiros colocados da Escola de 
Saúde do Exército (EsSEx).

Em novembro, o Gerente Marcelo Vianna, 
da Unidade Curitiba, recebeu das mãos do 
General Ronaldo Morais Brancalione, o di-
ploma “Amigo da 5ª Região Militar” em reco-
nhecimento ao trabalho desenvolvido junto a 
esse grande Comando de Área.

RIO DE JANEIRO/RJ 
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PORTO ALEGRE/RS

O GBOEX recebeu 
medalhas do Exército 
Brasileiro em reconhe-
cimento a sua contri-
buição, especialmente 
com o Comando Militar 
do Sul. A entrega foi re-
alizada pelo General de 
Exército Valério Stunpf 
Trindade, Comandante 
Militar do Sul.

CAMPO GRANDE/MS

Ação realizada em novembro para a Operação Alfa, 
com apoio do Analista Arildo de Melo no Curso de 
Formação de Sargentos do 20º Batalhão de Cava-
laria Blindado e Operação Bravo, na 9ª Companhia 
de Guardas.

Mesmo neste momento 
de afastamento social, 
com muitos colabora-
dores em home office, 
o GBOEX não deixou de 
decorar suas Unidades. 
Confiram as árvores que já 
estão montadas.

JUIZ DE FORA/MG

Em setembro, o consultor 
Celso Cordeiro realizou 
palestras para o Curso de 
Sargentos do 100 Bata-
lhão de Infantaria Leve  
(Montanha).

Entrando em 
clima de Natal!

Hall Matriz

Salvador Belo Horizonte Porto Alegre

Todos os eventos foram realizados conforme o protocolo de segurança de cada localidade

Campo Grande
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R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

Ações sociais fazem parte 
da rotina do GBOEX. A empresa 
realizou doações de valores para 
o Banco de Alimentos. Apoiou 
iniciativas do Comando Militar 
do Sul e da 3ª Divisão de Exérci-
to, de Santa Maria, com insumos 
para a fabricação de máscaras 
protetoras. Além disso, também 
entregou material para a confec-
ção de máscaras de grau médico 
para a Associação Hospitalar 
Vila Nova, de Porto Alegre.

DOAÇÕES
Em junho, o Ger Marcelo Vianna, re-

presentando a empresa, entregou cestas 
básicas para a 5ª Região Militar – Região 
Heróis da Lapa, com sede em Curitiba. Os 
280 quilos de alimentos foram entregues 
ao coronel André Rovida, chefe da Seção 
de Assistência Social.

CAMPANHAS
Ainda neste ano aconteceu a já tra-

dicional Campanha do Agasalho que 
mobilizou colaboradores, parceiros e as-
sociados, com entrega realizada em pon-
tos de coleta próximos das residências. 
Semanalmente, a empresa encaminha 
boletins que promovem a ação e a lista de 
espaços para recebimento. O objetivo é 
estimular a doação de forma contínua.

Outra campanha ativa na instituição é 
a arrecadação de tampas de plástico para 
o projeto Tampinha Legal. O GBOEX 
disponibiliza, desde 2017, um ponto de 
coleta na matriz, em Porto Alegre, e apoia 
entidades como o Instituto da Mama do 

Estímulo à solidariedade no GBOEX

Rio Grande do Sul e o Cerepal – Reabi-
litação para Lesionados Cerebrais. Em 
outubro foi realizada a entrega dos brin-
quedos arrecadados na campanha para o 
Dia das Crianças. A instituição escolhida 
foi o Abrigo João Paulo II, situado no 
bairro Partenon, Porto Alegre. 
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S A Ú D E

O segredo da saúde mental e corpo-
ral está em não se lamentar pelo passado, 
não se preocupar com o futuro, nem se 
adiantar aos problemas, mas viver sábia e 
seriamente o presente - BUDA

A ordem mundial mudou após o im-
pacto do Covid-19. Nunca se falou tanto em 
saúde, prevenção e cuidados.

Com a modernização das atividades la-
borais, o ser humano passou por uma trans-
formação de hábitos ao longo da sua histó-
ria. Antigamente, o labor era massivamente 
braçal e dependia de uma boa alimentação 
para suportar um sem fim de atividades que 
fortaleciam o corpo.

Com a modernização das relações de 
trabalho e atividades laborais, o ser huma-
no transformou grande parte das atividades 
físicas em atividades mentais e auxiliadas por 
robôs e tecnologia.

Com essa mudança, verificam-se casos 
de aumento de obesidade e queda de imu-
nidade, seja por falta de atividades física, seja 
por falta de uma alimentação balanceada.

Ambos os fatores contribuem negati-
vamente para o combate ao  Covid-19 e 
outros tantos males.

Faz-se necessário reavaliar constante-

A importância da 
prevenção e os 

cuidados em tempos 
de pandemia

Fonte: Nova Radicom Centro de Diagnóstico por Imagem    www.radicom.com.br

mente hábitos ruins para que sejam subs-
tituídos por bons hábitos. Desta forma, 
cuidados com a higiene pessoal, cuidados 
com a higiene coletiva, cuidados com a 
alimentação e regularidade de atividades 
físicas são fundamentais para o controle e 
manutenção da saúde de qualquer pessoa, 
independente de pandemia ou não.

Se faz necessário também, para uma 
boa manutenção da saúde, realizar consul-
tas e exames periódicos para prevenção e 
acompanhamento de comorbidades. Diag-
nósticos precoces salvam vidas e evitam 
tratamentos mais invasivos, fazendo com 
que a qualidade de vida do paciente seja 
muito melhor do ponto de vista clínico.

A Nova Radicom, empresa parceira do 
GBOEX, está no mercado alcançando aos 
seus clientes e parceiros o melhor que pode 
ser oferecido em tecnologia de Diagnósti-
co por Imagem.

Nossa equipe é formada por profissio-
nais competentes, responsabilidade médica 
indiscutível, atendimento humanizado, ce-
leridade na realização dos exames e entrega 
dos laudos médicos.

Conte conosco para auxiliá-lo em tem-
pos de pandemia e no “novo normal”.
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P R O T E Ç Ã O  D E  D A D O S

GBOEX está atento à Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais (LGPD) e tem 
realizado sistematicamente, treinamen-
tos com seus colaboradores, corretores 
e fornecedores. Em julho os colaborado-
res participaram do treinamento “Cyber 
Segurança e LGPD”. Foram três turmas, 
com aulas virtuais, que focaram no cui-
dado das informações que trafegam pelos 
meios digitais. A empresa já desenvolve 
ações voltadas para a implantação da Lei 
que regula o tratamento de dados e altera 
artigos do Marco Civil da Internet. 

MELHORES PRÁTICAS PARA
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

“O curso foi idealizado internamente, a 
partir das melhores práticas de segurança 

da informação, hoje, recomendadas em 
normas internacionais, como a ISO 27001. 
Com o treinamento, os colaboradores 
conheceram métodos de proteção que 
podem ser aplicados no ambiente pessoal 
e profissional. Assim, empresas e pessoas 
ficam resguardadas”, destaca o gerente 
de suporte técnico, Carlos Martins. De 
acordo com o gerente, os treinamentos 
devem ocorrer de forma periódica. 

A entidade mantém um Comitê de 
Proteção de Dados, responsável pelo 
mapeamento dos processos da empresa e 
pela adaptação aos parâmetros, que estão 
em conformidade com a Lei. O GBOEX 
atua para cumprir a lei e intensificar o tra-
balho que desenvolve ao zelar pela privaci-
dade e segurança. 

Treinamentos sobre LGPD e Segurança
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F I Q U E  A T E N T O

Boletos GBOEX
O GBOEX informa seus associados 

que desenvolve ambientes seguros para 
todas as transações, contratações e co-
municações da empresa. Mesmo assim, 
a segurança das relações digitais também 
depende de cuidados simples, mas rele-
vantes, por parte dos clientes para evitar 
que fraudadores acessem documentos ou 
desviem pagamentos.

Para quitação de boletos, mesmo os 
recebidos via e-mail ou emitidos via portal 
da entidade, é importante que o associado 
verifique o nome do beneficiário e do sa-
cado no ato do pagamento. Atualmente, 
após o cliente informar os dados do bo-
leto, os bancos apresentam uma tela de 
confirmação com os dados de registro do 
boleto. Somente efetue o pagamento se 
os dados de registro estiverem corretos, 
verifique valor e especialmente se o bene-
ficiário do pagamento é o GBOEX.

A adulteração de boletos emitidos de 
forma digital ocorre com frequência pela 
ação de vírus ou malware (software mali-
cioso) que monitoram o equipamento do 

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.

SE TIVER DÚVIDAS AO EMITIR O BOLETO OU EFETUAR O PAGAMENTO, 
ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO ABAIXO:

 0800 541.2483 – segunda a sexta-feira, das 8 às 12h/13h às 17 horas

 WhatsApp: 51 98013. 8220  E-mail: sac@gboex.com.br  Facebook Messenger: GBOEX

 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 200.0819

cliente, modificando a linha digitável ou o 
código de barras do boleto, quando este 
é aberto para leitura, induzindo o cliente à 
execução de um pagamento para o frau-
dador. Com a obrigatoriedade do registro 
dos boletos, a ação dos criminosos foi 
dificultada, mas a atenção de quem realiza 
o pagamento é imprescindível para evitar 
esse tipo de fraude.
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Fonte: SAFETY4ME    Baixe o aplicativo SAFETY4ME na Apple Store e na Google Play 

Conheça a Telemedicina
Hoje vamos falar sobre telemedicina 

nas nossas dicas de saúde.
Apesar de o assunto ter entrado na 

pauta durante a Pandemia, na saúde já 
se trabalha com telemedicina há algum 
tempo. Sempre que um exame é realiza-
do numa cidade e o laudo for interpretado 
em outra e transmitido eletronicamente, 
isso é uma forma de telemedicina: o tele-
diagnóstico.

Um outro exemplo é 
a teletriagem. Quando um 
paciente é atendido pelo 
SAMU e esse atendimento 
é transmitido por uma câ-
mera para um profissional 
do outro lado, que está 
auxiliando a definir para 
qual hospital é melhor fa-
zer o deslocamento e en-
caminhamento, estamos 
fazendo a teletriagem.

Mas o que tem de 
novo, neste momento?

Na Pandemia, para prestar a melhor 
assistência, considerando a indicação 
de distanciamento social, o Ministério da 
Saúde precisou regulamentar as consul-
tas online entre médicos e pacientes. Até 
então, a telemedicina acontecia entre os 
profissionais da saúde como forma de 
apoio e agilidade de diagnóstico. Agora, 
temos a possibilidade de conectar pa-
cientes e médicos utilizando as platafor-
mas digitais.

Com a autorização do Ministério da 
Saúde, as consultas passaram a ser reali-
zadas online durante a pandemia, mas é 
preciso salientar que isso não substitui a 
ida presencial ao médico e não é aplicá-
vel para todos os tipos de doença.

Presencialmente, o médico pode 
fazer o exame físico, que é uma parte 
importante da consulta médica e que fica 

prejudicada nos atendi-
mentos online. Além dis-
so, as questões de urgên-
cia devem ser tratadas no 
pronto atendimento, pois 
exigem uma resposta rá-
pida. Se você estiver com 
dor no peito, falta de ar, 
desmaio, convulsão ou 
qualquer sintoma que pa-
reça ser um pouco mais 
sério, você deve procurar 
um atendimento presen-
cial direto. Estas situações 

mais urgentes devem ser tratadas presen-
cialmente por profissionais habilitados 
nas unidades de emergência e pronto-
-atendimento mais próximas de onde 
você estiver.

A Rede de Convênios do GBOEX 
oferece o serviço de telemedicina via Dr-
Chat ou via SAFETY4ME No SAFETY4ME, 
você pode acessar a telemedicina do seu 
plano de saúde, se for nosso parceiro ou 
ter acesso ao DrChat com desconto es-
pecial para associados GBOEX.

S A Ú D E
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Compre online com segurança
É inegável que o ano de 

2020 será lembrado, além 
da pandemia, pelo gran-
de aumento nas compras 
online. Milhões de pessoas 
descobriram que é possível 
adquirir praticamente tudo 
pela internet. Nesse con-
texto, a preocupação com 
a segurança ganha ainda 
mais destaque, pois existem 
diversas ameaças à espreita 
nesse mundo digital. En-
tretanto, essas podem ser 
minimizadas com algumas 
ações preventivas.

SITES CONFIÁVEIS
Verificar de quem es-

tamos comprando é um 
bom ponto de partida. Os 
sites confiáveis costumam 
mostrar um cadeado e co-
meçam com https: //, o que 
ajuda a garantir que o site 
em questão é realmente da 
loja que estamos visitando.

PREÇOS MUITO BAIXOS
Desconfie também de 

sites com preços muito 
abaixo da concorrência – o 
barato pode sair (bem) caro 
e, sempre que possível, pro-
cure ler os comentários de 
outros consumidores, para 
ver suas experiências com 
o produto ou com o forne-
cedor. Por fim, existem sites 

I N T E R N E T

especializados em coletar 
reclamações de maus ven-
dedores ou produtos, como 
o reclameaqui.com.br. 

Outro detalhe a con-
siderar é o fato de as lojas 
normalmente realizarem 
um cadastro na primeira 
compra, e enviam e-mail de 
confirmação após a conclu-
são desse cadastro. Tome 
cuidado com lojas que 
não fizerem isso. Canais de 
atendimento também de-
vem estar presentes no site, 
como e-mail, telefone, bem 
como informações como 
CNPJ e endereço.

CARTÃO DE CRÉDITO
Na hora de pagar, vale 

sempre checar novamente 
se aquele cadeado conti-
nua presente naquela pá-
gina onde colocaremos o 

número do nosso cartão 
de crédito. E, falando em 
pagamento, nunca (nunca 
mesmo) coloque a senha 
do seu cartão de crédito em 
compras na Internet. E isso 
vale para seus dados bancá-
rios também.

ALERTA DO BANCO
Hoje em dia muitos 

bancos enviam mensagens 
sempre que o seu cartão é 
usado. Isso é muito útil para 
evitar o uso indevido dos 
dados do cartão que são 
usados durante uma com-
pra online. Assim, em caso 
de uso indevido, o banco 
poderá bloquear a compra e 
você, o prejuízo. 

 DISPOSITIVOS SEGUROS
Todos as recomenda-

ções podem perder sua efi-
cácia se foram feitas compras 
online em computadores 
desconhecidos. Isso porque 
eles podem estar infectados 
com vírus e outras armadilhas. 
É melhor sempre escolher 
um computador que possua 
antivírus, esteja atualizado 
e, preferencialmente, seja o 
nosso próprio. A maioria dos 
computadores avisa quando 
está sem antivírus e, também, 
quando necessita de atualiza-
ções em seu sistema. 

Fonte: Carlos Alberto Martins    Pós-Graduado em Gestão de TI e Segurança da Informação.
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C O R P O  E  M E N T E

Cuidados com a saúde em tempos 
de distanciamento social

Fomos surpreendidos no início de 
2020 com o “inimigo invisível”, o Covid-19 
e a pandemia.Entendemos que com a 
chegada do Covid-19, começa uma crise 
que deixará marcas em todos os níveis 
pessoal, social e econômico. Várias mu-
danças nos hábitos de vida começaram a 
acontecer. Dos cuidados individuais para 
manter a saúde como uso de máscara, 
mudanças nos cuidados de higiene den-
tre outros. Com o isolamento social, as 
atividades de trabalho até então exercidas 
externamente, passam a ter lugar dentro 
de suas residências (Home Office), modi-
ficando a rotina familiar. A tecnologia tem 
uma importância e é necessária para o de-
senvolvimento dessas atividades laborais. 

Atividades sociais, como o contato 
com familiares, amigos, ficaram restritas. 
Um momento de insegurança se instala. 
O medo do contágio e de contaminar 
familiares. O risco de morte e perda do 
poder aquisitivo seja por atividade de tra-
balho restrita e/ou perda de emprego. 

Em termos de alterações na saúde 
psíquica, pode ocorrer medo, pânico que 
podem estar dentro da normalidade ou se 
tornar patológico, nesses casos, necessi-
tando de intervenção de profissionais da 
área de saúde mental. 

Na saúde física, podemos pensar na 
questão alimentar incorreta, aumento 
da ingestão calórica, podendo ocasionar 
hipertensão, agravo de doenças cardio-
vasculares, diabetes entre outros, e para 
alguns, diminuição da autoestima.

A convivência familiar, casal, filhos, 
também podem gerar conflitos, se não 
bem administrado, pois antes da pande-
mia a vida externa tomava muito tempo e 
com a convivência 24 horas, muitos con-
flitos podem vir a tona, assim como cui-
dados que devem ser tomados para evitar 
o uso abusivo de álcool  e medicamentos, 
usados para tentar minimizar conflitos, 
ansiedades, medos, depressão e outros. 

Atividades que dizem respeito a auto-
estima também com restrições, estética, 
cabeleireiro, outros, o que pode levar a 
uma baixa autoestima. 

ALTERNATIVAS PARA MELHORAR A 
SAÚDE NESTA ATUAL CONJUNTURA? 

As atividades físicas externas estão com 
restrições, o que nos leva a buscar outras 
formas de manter a saúde física em dia, 
podendo ser feito em casa, considerando 
o espaço da residência, tais como dança, 
alongamentos e quando em home office 
levantar  de 30 em 30 minutos e dar uma 
caminhada para melhorar a circulação.

Alimentação saudável, cardápio ela-
borado e preparado pelos membros da 
família, assim como fazer as refeições em 
horários compatíveis com os mesmos, 
fortalecendo o vínculo familiar.

Organização da residência com divi-
são de tarefas entre os familiares.

Lazer, como televisão, com progra-
mas agradáveis, que sejam do gosto da 
família. Escutar música, ler livros, encon-
trar formas de lazer que possam ser feitas 
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Fonte: Estácio    www.estacio.br

dentro do seu ambiente familiar. 
Estipular horários de estudos, acordar 

horários com seus filhos para uso de com-
putador e celular para outros fins que não 
estudo, participar das atividades escolares 
deles e atividades lúdicas em família.

Vídeo chamadas para familiares e ami-
gos, inclusive com elaboração de ativida-
des festivas por esse meio, cada um na 
sua residência. Tipo, jantares, aniversários, 
festas temáticas e outros. 

Cuidados de higiene redobrados, ob-
jetivando a diminuição de riscos de contá-
gio, exemplo, higienização das mãos, uso 

de álcool gel.
Manter suas consultas de saúde em 

dia, seguindo os protocolos preconizados. 
Reunir os membros de seu núcleo fa-

miliar e buscar juntos, formas de melhorar 
esse convívio, assim respeitando e sendo 
respeitado nas situações diárias que ve-
nham contribuir para uma saúde mental 
e física com mais qualidade. Fortalecendo 
laços familiares e fazendo esse tempo de 
convivência ser agradável e não algo difí-
cil e prejudicial.  A Saúde mental da família 
contribui para a saúde de cada membro.
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Conheça algumas das empresas conveniadas

REGIÃO SUL

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

 A+ MEDICINA DIAGNÓSTICA
AV. IPIRANGA, 1801
PORTO ALEGRE  I  RS  I  (51) 3290-8000

 DAY HOSPITAL SÃO PIETRO
R. DOM PEDRO II, 1379
PORTO ALEGRE  I  RS  I  (51) 3371-6200

 ACQUA LOKOS
ESTRADA DO MAR 2000 - KM 50
CAPÃO DA CANOA  I  RS
(51) 3625-2992  I  (51) 99686-9498

 DOCCTOR MED
AV. BENTO GONÇALVES, 2445 LJ 02
PORTO ALEGRE  I  RS  I  (51) 3379-2600

 POUSADA VOVÓ CAROLINA
AV. DAS HORTÊNCIAS, 677
GRAMADO  I  RS
(54) 3286-2679  I  (54) 99904-7041

 SBTUR VIAGENS E TURISMO
R. SILVA JARDIM, 1485 SALA G
SANTA MARIA  I  RS  I  (55) 3025-6300

 CLUBE PARQUE DAS ÁGUAS
RODOVIA RS 118, KM 33
VIAMÃO  I  RS
(51) 3485-1915  I  (51) 98407-8023

 DERMOGRAL FARMÁCIA 
DERMATOLOGICA
R. SENHOR DOS PASSOS, 235 02
PORTO ALEGRE  I  RS
(51) 3287-6000  I  (51) 3287-6002 

 SLAVIERO FLORIANÓPOLIS BAÍA 
NORTE
AV. BEIRA MAR, 220
FLORIANÓPOLIS  I  SC
(48) 3229-3144

 HELP EMERGÊNCIAS MÉDICAS
R. VICTOR MEIRELLES, 600 SALA 601
SÃO JOSÉ  I  SC  I  (48) 3031-2920

R E D E  D E  C O N V Ê N I O S

 ICAMED INSTITUTO CATARINENSE 
DE MEDICINA
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 788
PALHOÇA  I  SC  I  (48) 3242-7777

 SOMA FISIOTERAPIA & PILATES
R. JOSÉ F DE SOUZA, 53
PALHOÇA  I  SC
(48) 3242-0133  I  (48) 98436-0133

 ART E BELEZA
R. FELIPE SCHMIDT, 515 LJ 212
FLORIANÓPOLIS   I  SC
(48) 3333-6367

 GUARDE MAIS SELF STORAGE
R. PADRE RAULINO REITZ, 237
SÃO JOSÉ  I  SC
(48) 3375-2002  I  (48) 99907-0173

 OFTALMOCLIN CLÍNICA DE OLHOS
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 606  I  SALA 
701  I  SÃO JOSÉ  I  SC  I  (48) 3259-6679

 FUNDAÇÃO FISK
R.MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,215
CRICIÚMA  I  SC  I  (48) 3437-5095

 CENTRAL FARMA
R. PRESIDENTE FARIA, 197 201
CURITIBA  I  PR  I  (41) 3223-3091

 DENTLIFE ODONTOLOGIA
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 885 
SALA 11  I  CURITIBA  I  PR
(41) 99283-7474

 HOTEL NACIONAL INN
TORRES CURITIBA
R. MARIANO TORRES, 976
CURITIBA  I  PR  I  (41) 3014-4341

 JURUÁ EDITORA
AV. MUNHOZ DA ROCHA, 143
CURITIBA  I  PR
(41) 3352-1200  I  (41) 4009-3900

 MASTER CURITIBA
R. FRANCISCO TORRES, 285
CURITIBA  I  PR  I  (51) 3278-2770

 YES! 
AV. JUSCELINO KUBISTSCHEK DE 
OLIVEIRA, 1142
MARINGÁ  I  PR  I  (44) 3029-8217

 BRISTOL CENTRO CÍVICO
R. DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 1158
CURITIBA  I  PR
(41) 3250-1500  I  0800-645-1816

REGIÃO CENTRO-OESTE

 LABORATÓRIO SABIN
R. JOÃO JOSÉ TAVEIRA, 19
CRISTALINA  I  GO  I  (61) 3329-8000

 UNIASSELVI 
AV. OSVALDO CRUZ 120,
ITUMBIARA  I  GO  I  (64) 3404-3330

 YES!
R. 19 Nº 1497
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  I  GO
(62) 3364-3341

 CLÍNICA MASTER MED
R. SETE DE SETEMBRO, 794
CAMPO GRANDE  I  MS
(67) 3324-1539  I  (67) 3044-1539

 DROGARIA BIG FORT
R. BARÃO DO RIO BRANCO, 1493
CAMPO GRANDE  I  MS  I  (67) 3314-3737

 SLAVIERO SLIM CUIABÁ
AV. GOVERNADOR JOÃO PONCE DE 
ARRUDA, 860
VÁRZEA GRANDE  I  MT  I  (41) 3023-9600

 UNIPAR
AV. DOS TARUMÃS, 1837
SINOP  I  MT  I  (66) 3531-9910

 FARMÁCIAS PAGUE MENOS
AV. Vereador Juliano Costa Marques, 1644
CUIABÁ  I  MT  I  (65) 3641-6776

 CLÍNICA SLEEP
QUADRA SGAN 607, CONJ A BL B 
SALA 313  I  BRASÍLIA  I  DF
(61) 3578-7531
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 UDF
SETOR DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS SUL,  
EQ 704 CONJUNTO A
BRASÍLIA  I  DF  I  (21) 2178-1591

REGIÃO SUDESTE

 CVC 
R. SETE DE SETEMBRO, 92 LOJA 108
RIO DE JANEIRO  I  RJ
(21) 3553-1593  I  (21) 3553-1594

 MIDAS - MEDICINA & ESTÉTICA
AV. NILO PEÇANHA, 50 1113
RIO DE JANEIRO  I  RJ
(21) 2240-6863  I  (21) 2240-5941

 UCB – UNIVERSIDADE 
CASTELO BRANCO 
R. DA QUITANDA, 71
RIO DE JANEIRO  I  RJ  I  (21) 3216-7700

 AUTO ESCOLA CONTAGEM ATUAL
R. GURUPI, 163
CONTAGEM  I  MG
(31) 3353-2956  I  (31) 98438-2778

 CENTRO INTEGRADO DE APOIO
R. DOUTOR CONSTANTINO PALETA, 171
JUIZ DE FORA  I  MG
(32) 3217-6498  I  (32) 3212-1614

 CREFIPEL
R. POUSO ALEGRE 197
BELO HORIZONTE   I  MG
(31) 3442-8800  I  (31) 3444-8388

 BANSTUR
LARGO DO AROUCHE, 24 2º ANDAR
SÃO PAULO  I  SP
(11) 3123-8000  I  (11) 3123-8005

 CARDIOCENTER
R. PRF SYLVIO J M COELHO, 166
GUARATINGUETÁ  I  SP
(12) 3132-3897  I  (12) 3128-6800

 FARMÁCIAS PAGUE MENOS
Av. Alziro Zahur, 185 Jardim da Penha
VITÓRIA  I  ES  I  (27) 3135-3146

 UNIASSELVI 
R. POUSO ALEGRE, 49
SERRA  I  ES
(27) 3241-9148  I  (27) 3241-9109

REGIÃO NORTE  
– NORDESTE

 CITO – CENTRO DE TRATAMENTO 
OFTALMOLÓGICO
AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 1034, 
SALA 310, 311, 312 - ALA A
SALVADOR  I  BA
(71) 3453-6035  I  (71) 99713-2137

 CLIVALE
R. BARÃO DE COTEGIPE, 36
SALVADOR  I  BA  I  (71) 3310-2015

 UCD – UNIDADE CLÍNICA DE 
DIAGNÓSTICO

AV. COSME FERREIRA, 5435
MANAUS  I  AM
(92) 3304-9400  I  (92) 98123-4112

 FISIO 10
TRAV. DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 2818
BELÉM  I  PA
91) 3276-6903  I  (91) 3352-2948

 FARMÁCIA SAÚDE FIEL 
TRABALHADOR
R. PROFESSOR JOSÉ IDALINO, 14
SAIRÉ  I  PE  I  (81) 3748-1477

 HC PNEUS
AV. PRUDENTE DE MORAIS 3477
NATAL  I  RN  I  (84) 4008-1500

 BRAZCUBAS EDUCAÇÃO
R. CONSELHEIRO JOSÉ JÚLIO, 397
SOBRAL  I  CE  I  (88) 3613-1937

 MEDIC MAIS SALVADOR
LARGO DO CAMPO DA PÓLVORA,  
22 1º E 2º ANDAR
SALVADOR  I  BA  I  (71) 3561-6162

 FARMÁCIAS PAGUE MENOS
AV. ALVARO OTACILIO, 3293
MACEIÓ  I  AL I  (82) 3304-3320

 CENTRO MEDICO SANTA CLARA
AV. AUTAZ MIRIM, 327
MANAUS  I  AM  I  (92) 3644-5769

A REDE DE 
CONVÊNIOS 

É DINÂMICA E 
PODE SOFRER
ALTERAÇÕES

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 novembro/2020, sujeita a alterações. 

Consulte os percentuais de  
 desconto  ou outras  vantagens  em 

www.convenios gboex.com.br
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A Rede de Convênios contribui para que você 

e sua família aproveitem a VIDA com muitas 

VANTAGENS. 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. 

Rede de Convênios GBOEX

Consulte as orientações em relação a utilização da 
Rede de Convênios em www.conveniosgboex.com.br

Quanto mais você utilizar mais economizará!


