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C O M U N I C A Ç Ã O

O GBOEX apresenta uma 
nova linha de comunicação 
para este e para o próximo 
ano, com a utilização do 
slogan: “Para tudo ficar bem, 
GBOEX”. A ideia é, além de 
demonstrar ainda mais pro-
ximidade com as pessoas, 
reafirmar a empresa como 
sinônimo de proteção, 
especialmente neste novo 
contexto que o mundo está 
experimentando. O conceito 
de comunicação  confirma 
a missão de resguardar e 
proteger, oferecer serviços e 
produtos para o bem-estar 

Para tudo ficar bem, GBOEX

facebook.com/GBOEXoficialinstagram.com/gboex_oficial

youtube.com/GBOEXPrevidencia

no presente e a continuidade 
no futuro. Você vai acom-
panhar essas mudanças nos 
canais de comunicação do 
GBOEX. Com muitos con-
teúdos informativos e várias 

dicas, a campanha reforça o 
posicionamento da marca de 
forma leve, atrativa e criativa.

Siga, curta, comente e 
compartilhe o GBOEX nas 
redes sociais.
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DE MARKETING 
No dia 24 de maio, o GBOEX completou 108 anos de histó-

ria. Essa conquista é fruto de um trabalho íntegro, realizado com 

transparência, responsabilidade e que acompanha as demandas 

da sociedade e os avanços tecnológicos. O resultado é o reco-

nhecimento de uma empresa que está no mercado há mais de 

um século, trabalhando em melhorias constantes na qualidade 

de produtos e serviços e na otimização de processos.

Em tempos de isolamento social, em que ainda não é pos-

sível estarmos próximos, o GBOEX se reinventou e criou uma 

programação especial para festejar seu aniversário. Durante o 

mês de maio foram previstas ações surpresas para celebrar essa 

data tão importante para o GBOEX e para todos que trilham em 

parceria esse caminho de conquistas e realizações.

Pensamos em fazer de 2021 um ano marcante. Entre outras 

ações, também apresentamos a nova linha de comunicação da 

empresa: “Para tudo ficar bem, GBOEX”. Esse conceito, além de 

estar alinhado às práticas e políticas da empresa, traduz o que há 

de mais importante no atual contexto mundial, a proteção.

“Para tudo ficar bem, GBOEX” é uma leitura humanizada e 

sensível que procura alternativas para ficar bem não apenas na 

questão financeira, mas emocional e física.

Nossa proposta é tornar toda essa busca possível, viável, pró-

xima e confiável. Não é por acaso que estamos no mercado há 

108 anos, oferecendo proteção às famílias de todo o Brasil.

A empresa investiu em muitos conteúdos esclarecedores, 

informativos, dicas e muito mais. Criou ferramentas para facilitar 

ainda mais o atendimento juntos aos seus clientes e parceiros.

Acompanhe o GBOEX nas redes sociais e saiba mais sobre as 

ações e dicas da empresa. Um dos nossos compromissos com 

cada um de vocês é sempre estar lado a lado, correspondendo 

e indo além das expectativas, jamais deixando com que se perca 

a capacidade tão essencial do ser humano que é a de acreditar. 

Nós acreditamos que tudo vai ficar bem.

Tenham uma excelente leitura.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

COMEMORAÇÃO COM 
RESPONSABILIDADE
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G B O E X  E  P A N D E M I A

Visão do Conselho Deliberativo
No GBOEX, a pandemia da covid-19 

apresentou duas situações significativas: 
a transição rápida e eficaz para a execu-
ção de atividades de forma remota e a 
oportunidade de entender o trabalho de 
uma perspectiva diferente. Tudo isso sem 
perder o foco no associado, razão de ser 
da entidade.

Além de todos os cuidados, o aspec-
to tratado com grande importância foi a 
comunicação, tendo em vista que as pes-
soas se mantêm mais distantes, de acordo 
com as normas de distanciamento social. 

Considerando o quanto é importante 
contar com diferentes expertises e ideias 
na resolução de problemas, de modo a ter 
suas habilidades complementadas pelo 
conhecimento dos colegas, o emprego 
da tecnologia permitiu a “aproximação 
on-line” dos colaboradores e a manuten-

ção das atividades de trabalho de maneira 
remota da melhor maneira possível. 

Comprometimento, competência, 
seriedade e responsabilidade são carac-
terísticas que distinguem um profissional 
de qualidade, principalmente nos mo-
mentos difíceis.

Com todo o impacto econômico 
e social provocado pelo momento que 
vivenciamos, o GBOEX se ajustou a uma 
nova realidade temporária e demonstrou 
estar preparado para estratégias bem 
definidas para manter sua operaciona-
lidade. 

O retorno às atividades presenciais 
exigirá muitos cuidados de saúde com to-
dos os integrantes, mas também atenção 
aos novos fatos relacionados ao trabalho 
que podem surgir. 

“Para tudo ficar bem, GBOEX.”
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A N I V E R S Á R I O  G B O E X

A trajetória do GBOEX e a celebração 
dos 108 anos foram temas da Reunião Ple-
nária do Conselho Deliberativo realizada no 
dia 26 de maio, por meio de videoconferên-
cia, com a participação dos Conselheiros, 
Diretores, Superintendentes, colaboradores 
e convidados. Foi um momento que sim-
bolizou novos tempos, de reinvenção e 
superação, mostrando que, mesmo longe 
fisicamente, é possível estar perto quan-
do se tem a intenção. Na ocasião, foram 
apresentadas todas as ações realizadas para 
comemorar a data, com destaque para as 
palavras do Presidente do GBOEX/Conse-
lho Deliberativo, Sr. Flávio da Cunha Vian-
na e do Presidente da Diretoria Executiva, 
Sr. Ilton Roberto Brum de Oliveira. Entre as 
mensagens de incentivo, apoio e homena-
gens foi destacada uma poesia recebida do 
parceiro, poeta e escritor Wilson Tubino.

Neste período, comemorar com res-
ponsabilidade é um ato de carinho. Quem 
conhece o GBOEX, sabe que conta com a 
proteção de uma entidade que oferece pla-
nos para garantia do futuro das famílias há 

Confira abaixo os nossos principais canais nas redes sociais 
e nos siga para ficar sempre por dentro do que acontece no 
GBOEX. Para assistir aos vídeos alusivos à data e demais ma-
teriais que foram postados, curta os nossos canais nas redes 
sociais e lembre-se de ativar os alertas de conteúdo em cada 
rede, como por exemplo o “sininho” do Youtube, que após 
acionado, avisa sempre que um vídeo novo é postado.

Longe, mas perto!

AGRADECEMOS A TODOS PELA CREDIBILIDADE

facebook.com/GBOEXoficialinstagram.com/gboex_oficial

youtube.com/GBOEXPrevidencia

108 anos, um gesto de amor incondicional 
daqueles que valorizam a vida. 

 108 ANOS
108 anos demonstram a conquista de 

uma identidade bem consolidada. Em 
meio às dificuldades de um mercado ex-
tremamente competitivo e em um mundo 
cheio de incertezas, uma empresa se desen-
volve por causa da qualidade dos produtos 
que oferece, das pessoas talentosas que 
integram o seu quadro funcional e pelo seu 
quadro social que unidos pelos objetivos da 
empresa e seguindo os seus valores, fazem 
dela um verdadeiro e longo sucesso.
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A N I V E R S Á R I O  G B O E X

Em tempos de isolamento social, 
em que ainda não é possível o contato 
físico, o GBOEX se reinventou e prepa-
rou uma programação, que envolveu 
tanto o ambiente on-line como presen-
cial, para festejar seu aniversário. Além 
de não deixar a data passar em branco, 
o foco dessas ações foi o de valorizar as 
pessoas que, juntas, traçam a história 
da empresa e que, de alguma forma, 
contribuem para construir a comemo-
ração com a instituição.

Uma comemoração interativa e construída 
por quem nunca deixou de acreditar

 Para celebrar a data, foram desen-
volvidas diversas atividades, cuidado-
samente planejadas para tornar a data 
ainda mais especial.

A divulgação começou no início do 
mês de maio, na Matriz e nas Unida-
des de Negócios, com a exposição de 
materiais alusivos ao aniversário e que 
disseminaram toda a programação. 
Foram criados móbiles, cartazes, ban-
ners virtuais e impressos, bem como foi 
realizado o envio de e-mail marketing.

Nas redes sociais, a comemoração 
também teve grande destaque. “Por 
quem nunca deixou de acreditar” foi 
o conceito utilizado e, nesses canais, 
houve publicação de depoimentos e 
felicitações recebidas de associados, 

AÇÕES TORNARAM O ANIVERSÁRIO MAIS ESPECIAL
corretores e colaboradores. Além do 
tradicional vídeo institucional da em-
presa, foi criado um audiovisual co-
memorativo em alusão aos 108 anos. 
Com a intenção de estreitar laços entre 
as pessoas em uma competição des-
contraída, usando perguntas que re-
lembraram fatos marcantes na história, 
foi desenvolvido um quiz relacionando 
fatos que transformaram a vida como 
ela é hoje com os avanços do GBOEX.

A mídia externa, composta por 
parceiros, entidades do segmento e 
demais meios de divulgação do setor, 
também divulgou a data comemorati-
va, inclusive sendo destaque na capa de 
algumas revistas em reconhecimento à 
trajetória de conquistas do GBOEX.



   7

O GBOEX recebeu muitas mensa-
gens de reconhecimento pela pas-
sagem do aniversário da empresa. 
Unidades, Pontos de Atendimento, 
Corretores e amigos tornaram a 
data ainda mais especial, presente-
ando a empresa com palavras que 
reafirmaram o compromisso em 
levar proteção e bom atendimento 
às famílias parceiras. O volume de 
felicitações foi tão grande que não 
houve possibilidade de reproduzi-
-las integralmente nos informativos.

CARINHO E MUITAS 
HOMENAGENS



De acordo com a Resolução CNSP 
nº103/04 e Circular SUSEP nº 255/2004, 
os planos Taxa Média e Faixa Etária do 
GBOEX estão sendo atualizados pela va-
riação do IGP-M do período de junho de 
2020 a maio 2021, pelo índice de 37,04% 
conforme previsto nos Regulamentos 
destes planos. Este percentual atualiza 
tanto a mensalidade quanto o benefício.

 Após a atualização periódica do pe-
cúlio, o novo valor do benefício só será 
devido se o associado já houver pago a 
1ª contribuição do valor majorado, antes 
do óbito.

REAJUSTE TÉCNICO
Especificamente nos planos de Pe-

cúlio Taxa Média 260/290 a 266/296 e 
270/280 a 276/286, de acordo com a 
avaliação atuarial e visando o equilíbrio 
técnico dos mesmos, além da atualização 
acima faz-se necessário um reajuste téc-
nico atuarial nas mensalidades, conforme 
Art. 7 da Lei Complementar nº 109/2001 
e Art. 39 do Regulamento do Plano.  Nes-
te ano de 2021, o percentual do reajuste 
foi de 7,00%.

Nos Planos Faixa Etária, além da atu-
alização de benefícios e contribuições 
pelo IGP-M, o valor das contribuições 
sofrerá acréscimo, de 5 em 5 anos, por 
implemento de idade. 

ATUALIZAÇÃO DO
PLANO VIDA LONGA
A aplicação é feita no mês de aniver-

sário do ingresso no plano e o percentual 
do IGP-M é o acumulado nos 12 (doze) 
meses que antecedem os 2 (dois) meses 

Reajuste anual nos planos GBOEX - 2021

P R O D U T O S

anteriores ao do aniversário do plano. 
Além da atualização de benefícios e con-
tribuições pelo IGP-M, nos Planos Vida 
Longa o valor das contribuições sofrerá 
acréscimo a cada ano, em decorrência da 
mudança de idade do participante.

ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS
VIDA RESGATÁVEL E 
FORÇA ATIVA RESGATÁVEL
O valor da contribuição e do benefí-

cio será atualizado anualmente no mês 
de aniversário da inscrição no plano, pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo – IPCA, acumulado nos 12 
(doze) meses que antecedem os 2 (dois) 
meses anteriores ao do aniversário.

Destaca-se que as atualizações e rea-
justes feitos pelo GBOEX possuem amparo 
legal na Lei nº 109/2001, em normas do 
CNSP – Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados e SUSEP – Superintendência de Segu-
ros Privados, Resolução CNSP nº 103/04 e 
Circular SUSEP nº 255/2004 e Regulamento 
dos Planos. 
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Para melhor atender às demandas 
dos associados, o GBOEX lançou o novo 
Portal de Serviços no início deste ano. O 
espaço virtual foi cuidadosamente pla-
nejado para propiciar a todos uma expe-
riência intuitiva e agradável, agregando 
diversas funcionalidades que vão facilitar 
a rotina. 

A empresa optou por investir em um 
software moderno e dinâmico, com con-
teúdo atualizado e relevante para promo-
ver o acesso a todas as informações de 
que precisa. Para acessar é bem fácil. Basta 
clicar no banner do Portal do Associado, 
após fazer o login, o que garante a segu-
rança das informações, em conformidade 
com a Lei Geral de Proteção de Dados. As 
facilidades oferecidas são muitas. 

No Portal de Serviços é possível, por 

Novo portal de serviços agrega 
várias funcionalidades

Pague no crédito

V I D A  O N - L I N E

exemplo, comunicar um sinistro de forma 
rápida e com praticidade ou solicitar alte-
ração de beneficiários, por meio da im-
pressão do formulário e envio ao GBOEX, 
dentre outros serviços. Aproveite mais esse 
benefício do GBOEX criado especialmente 
para você otimizar o seu dia a dia.

O GBOEX oferece mais uma facilidade 
para os associados que contratarem novos 
planos: o pagamento de contribuições via 
cartão de crédito. As modalidades já pratica-
das seguem disponíveis para os clientes, mas a 
nova forma para quitação dos valores mensais 
possibilita mais comodidade, com a mesma 
segurança aplicada em outros formatos, uma 
vez que os dados do cartão são capturados 
após a confirmação da proposta de venda e 
repassadas pelo cliente em ambiente seguro 
e automatizado. Serão aceitas as bandeiras 
Mastercard, Visa, Amex, Hipercard e Elo.
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N O T Í C I A S  M I L I T A R E S

SALVADOR/BA
Em janeiro, a Gerente Herica 
Dabrowska recebeu, na Unida-
de Salvador, o Coronel Flávio 
de Abreu Alvarez, associado do 
GBOEX desde 2001.

PORTO ALEGRE/RS
Em fevereiro, o Gerente de Apoio Militar, Arildo de 
Melo, realizou junto à Unidade Porto Alegre, repre-
sentada pela Gerente Cíntia Ávila, ação da Opera-
ção Alfa no Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva- CPOR.

RIO DE JANEIRO/RJ
Em junho, o Consultor Elander Mendes realizou 
ação da Operação Bravo na 9ª Bateria de Artilharia 
Antiaérea, em Macaé.

BELO HORIZONTE/MG
Em junho, o Gerente Celso 
Cordeiro, realizou ação comer-
cial da Operação Bravo no 14º 
Grupo de Artilharia de Cam-
panha, para Oficiais, Sargentos, 
Cabos e Soldados.

RECIFE/PE
Em de maio, o Gerente Mauricio 
Melo e o Supervisor David Netto 
realizaram ação da Operação 
Alfa, no 23º Batalhão de Caça-
dores, em Fortaleza.

SANTA MARIA/RS
Em junho, o Supervisor Walter Monteiro esteve na 
6ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada 
realizando ação da Operação Bravo.
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M E N S A L I D A D E  P R E M I A D A

Não fique de fora desta 
campanha e concorra a prêmios

A Mensalidade Premiada – Edição 
2021 faz parte da tradicional promo-
ção anual planejada exclusiva-
mente para os associados dos 
planos individuais de pecúlio 
do GBOEX. Mensalmente, 
três associados serão sor-
teados e receberão um 
cartão-presente no valor 
de R$ 1.500,00 cada. Para 
participar o associado deve 
estar ativo e adimplente den-
tro de cada período da campa-
nha, além disso, precisa acessar o 
site do GBOEX, clicar no banner da pro-
moção, efetuar o login ou cadastrar-se 
no Portal do Associado e seguir as orien-

tações, preenchendo os demais dados 
necessários para concluir a participação 

nesta edição.
Fique atento! Mesmo que 

o associado tenha participa-
do da promoção do ano de 
2020 deverá fazer um novo 
cadastramento na promo-
ção, pois a participação é 
condicionada ao aceite no 

regulamento da campanha 
de 2021. O período de partici-

pação é de 1º de março a 31 de 
dezembro de 2021. O regulamento 

completo encontra-se no Portal do Asso-
ciado. 

Não deixe de participar!

Transparência que assegura credibilidade

Com a nova Lei Geral 
de Proteção de Dados, o 
GBOEX segue desenvol-
vendo ações para buscar 
ainda mais transparência nas 
relações institucionais, adap-
tando-se gradativamente à 
nova legislação. 

A empresa continua 
buscando o consentimento 
de seus clientes e parceiros 
para utilização de dados e 
envio de conteúdos que se-
jam de interesse, respeitan-
do as escolhas assinaladas. 

Para garantir que infor-
mações de clientes sejam 
utilizadas com segurança 
e transparência foi criada 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD - Lei 13.709, 
de 14 de agosto de 2018), 
estabelecendo regras so-
bre como as organizações 
devem coletar, armazenar 
e compartilhar dados pes-
soais de seus clientes e 
usuários.

Por entender a impor-
tância dessa Lei, o GBOEX, 

adequando-se a LGPD, 
já alterou sua Política de 
Privacidade. A partir de 
agora, ao acessar o Portal 
do Asso ciado, é preciso 
aceitar a Política de Priva-
cidade do GBOEX.

A empresa segue apri-
morando seus processos 
para assegurar ao titular dos 
dados maior controle sobre 
como as suas informações 
serão utilizadas, pois acre-
dita na transparência das 
relações institucionais.



12   

P R E V E N Ç Ã O

O enfrentamento de certas enfermida-
des ao longo da vida, como doenças car-
díacas, cancerígenas, renais, degenerativas, 
psíquicas e mentais, infelizmente, são a rea-
lidade de uma grande parcela da população. 
Segundo dados do Ministério da Saúde, 
em parceria com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 57,4 
milhões de brasileiros são acometidos por 
pelo menos uma destas doenças, tais como 
alzheimer, parkinson, câncer, cegueira, car-
diopatia, entre outras.

As cardiopatias, por exemplo, são 
insuficiências que comprometem a fun-
cionalidade do coração. Procedimentos, 
cirúrgicos ou não, decorrentes dessa 
enfermidade têm como consequência 
diversos transtornos, pois, além dos pre-
sumíveis gastos com o tratamento, muitas 
vezes impedem um bom funcionamento 
do órgão, acarretando alterações consi-
deráveis na rotina das pessoas. 

Muitos pacientes portadores dessas 
cardiopatias enfrentam um tratamento 
de longa duração, podendo até mesmo 
perdurar por toda a vida, como é o caso 
do marcapasso, uma ferramenta respon-
sável por regularizar as batidas cardíacas 
enfraquecidas decorrentes do desgaste 
do sistema elétrico do coração. A imple-
mentação dessa ferramenta auxilia na 
vida de muitas pessoas, mas é necessário 
o acompanhamento médico, visto que 
pessoas que o usam devem estar sempre 
com os exames em dia.

Dessa forma, é importante estar atento 

Cuida da sua saúde e dos seus direitos

aos sinais, não somente quanto à cardiopa-
tia, mas, também, quanto a outras doenças 
crônicas, pois a prevenção e o cuidado 
podem evitar o surgimento das patologias, 
bem como as possíveis complicações daí 
advindas. 

Contudo, com a finalidade de minimizar 
os impactos causados por essas patologias, 
a legislação prevê o benefício social de isen-
ção de imposto de renda a pacientes apo-
sentados, portadores de doenças crônicas, 
se preenchidos alguns requisitos.

Saiba se você tem direito à isenção 
entrando em contato com a AABRIR, uma 
associação sem fins lucrativos que tem por 
objetivo esclarecer, prestar apoio e orientar 
as pessoas que podem ser beneficiárias de 
restituição do IRPF indevidamente retido.

Fonte: www.aabrir.com.br    (51) 3126.8080    (51) 3015.8181    (51) 9 9260.8125
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E - C O M M E R C E

Aproveite o 
bom momento
para compras 
on-line

O comportamento do consumidor nos 
tempos de pandemia foi modificado, tra-
zendo novos hábitos de consumo e conví-
vio social. Por isso, o setor de E-commerce 
cresceu 75% em meio a esse contexto e o 
comércio on-line aumentou 47% em 2020.

A mudança de comportamento do 
consumidor com o isolamento social, im-
pulsionou o consumo on-line, uma forma 
de comprar com mais segurança e como-
didade. Graças a essas novas demandas os 
produtos ofertados passaram a ser ainda 
mais variados nos diferentes segmentos do 
mercado, incluindo os essenciais e mais 
procurados, como supermercado, farmá-
cia, marmitas, bebidas, pets, informática e 
outros. 

Importante estar atento à escolha da 
loja on-line para efetuar a compra e ficar 
de olho nas recomendações de seguran-
ça orientadas pelo Instituto de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon). Quando 
optar por um site ou loja virtual para realizar 
a compra, faça uma conexão prévia com 
a empresa via WhatsApp, chat on-line ou 

e-mail. Certifique-se, geralmente na parte 
das informações gerais, se a empresa está 
alinhada com as expectativas de compra. 
O diálogo prévio é fundamental para gerar 
segurança e esclarecimento sobre possí-
veis dúvidas sobre o produto e os proces-
sos de compra.

Vale verificar se todos os passos de 
compra estão coerentes com os procedi-
mentos adotados pela empresa para gerar 
mais segurança, especialmente na hora de 
finalizar o pedido. Um atendimento perso-
nalizado e bem feito também conta muitos 
pontos.  

É essencial aproveitar esse novo mo-
mento para comprar com comodidade, 
sem sair de casa, com opções nas formas 
de pagamento, privacidade ao usuá rio, 
cupons de desconto, promoções e com-
bos especiais, variedade de produtos.

Fonte: www.oticamib.com.br    (51) 98029-4415
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Fonte: Dr. Daniel Branco – Fundador da Dr. CHAT     www.web.drchat.com.br

Dr. Chat: a reinvenção da medicina
A telemedicina demorou para chegar 

ao Brasil. Outros países a regulamentaram 
ainda no início dos anos 2000. Além desse 
atraso, chegou de supetão, em função da 
maior pandemia já vivida pela humanida-
de nas últimas décadas e, possivelmente, 
nos últimos séculos. Não houve, portanto, 
tempo necessário para nos prepararmos, 
para essa nova realidade do atendimento 
on-line. Com o objetivo de 
melhor preparar a população 
para esse novo tipo de aten-
dimento, o Dr. Chat resolveu 
produzir este manual sobre 
como utilizar a telemedicina 
da melhor forma.

Telemedicina 
ainda é medicina
Talvez o ponto mais 

importante a ser ressaltado 
é o de que não existe uma 
diferença entre a medicina 
tradicional e a telemedicina. 
A Medicina tradicional dependia fortemente 
das qualidades e competências do médico. 
A telemedicina não é diferente nesse senti-
do. Do outro lado da tela existe um médico 
com qualidades, competências e formação. 
Saber, portanto, quem é o médico que está 
conduzindo o atendimento é fundamental. 
O serviço deve prover o nome e o número 
de CRM do médico para que você possa fa-
zer sua própria pesquisa sobre o profissional.

Benefícios da telemedicina
Um dos grandes benefícios é a como-

didade de poder ser atendido de qualquer 

lugar. Como o investimento de tempo e 
esforço é baixo, o risco é que você passe a 
utilizar o serviço de forma superficial, resol-
vendo “dores” sem realmente se dedicar a 
solucionar o “problema”. Por outro lado, os 
bons serviços de telemedicina, na verdade, 
conseguem criar um vínculo com o pacien-
te maior do que no atendimento presencial, 
pois a tecnologia permite que os encontros 

entre médico e paciente 
aconteçam de forma muito 
mais frequente.

Telemedicina é apenas 
uma parte da telessaúde

Os serviços digitais 
permitem também o aten-
dimento por outros pro-
fissionais de saúde, como 
enfermeiras, psicólogas, 
fisioterapeutas, fonoau-
diólogas, etc. Procure por 
serviços que ofereçam múl-
tiplos profissionais e que, de 

preferência, trabalhem em equipe.
Nem todos os casos requerem um 

atendimento por vídeo
Dependendo da situação, vale mais a 

pena estar em contato com o médico por 
texto durante 30 dias ou um ano do que 
por vídeo durante 15 minutos. Procure por 
serviços que não apenas ofereçam o aten-
dimento padrão por vídeo, mas que ofere-
çam também outros recursos de interação 
médico-paciente, como texto e áudio. 

T E L E S S A Ú D E
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P R O G R A M A  V I V A  B E M  G B O E X

GBOEX oferece dicas e informações 
relevantes nas redes sociais 

Especialistas de diferentes 
áreas foram convidados pelo 
GBOEX para repassar informa-
ções importantes para a manu-
tenção da saúde, gestão finan-
ceira, segurança e também dos 
planos e serviços da empresa. 
As redes sociais @gboex_oficial 
(no Instagram) e GBOEX (no 
Facebook) contam com peças e 
vídeos curtos que resumem co-
nhecimentos sobre os temas.

Entre os exemplos: orienta-
ções sobre investimentos, como 
a renda fixa ou a variável, com 
foco na inteligência financeira; 
exemplificação de golpes co-
muns por telefone ou aplicativos 
de mensagens, com alertas sobre segu-
rança; atitudes para prevenir o câncer de 
mama e o de próstata, e esclarecimentos 
sobre o uso da telemedicina. Os planos 
GBOEX, assistências, coberturas e os ser-
viços da Rede de Convênios também são 
pautas dos materiais.

O médico Salvador Gullo Neto, CEO 
da plataforma de segurança do paciente 
on-line SAFETY4ME, abordou em seu 
vídeo postado recentemente uma visão 
técnica sobre vacinas. O especialista 
destacou que existem mais de 30 vacinas 
sendo testadas para a prevenção da co-
vid-19. “Tem cinco ou seis mais famosas 
porque elas já estão em fases mais avan-

çadas de teste e algumas estão sendo 
utilizadas para vacinar a população”, disse.

De acordo com o médico, para que 
uma vacina chegue até a população, mui-
tos estudos são realizados e as agências 
técnicas dos países que estão utilizando 
o imunizante fazem uma análise profun-
da para garantir a eficácia e a segurança. 
Gullo Neto esclareceu sobre o calendário 
vacinal, que se inicia pelos profissionais da 
saúde, os idosos que vivem em residen-
ciais geriátricos e a população indígena. 
“O Brasil é campeão mundial em vacina-
ção, temos o maior programa de vacina-
ção pública do mundo e não poderíamos 
ficar de fora nesta pandemia”, enfatizou.

facebook.com/GBOEXoficialinstagram.com/gboex_oficial
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E N S I N O

Cinco dicas para melhorar seu 
rendimento estudando a distância

Ser eficiente nos estu-
dos é um desafio para muita 
gente, inclusive para quem 
não sabe muito bem como 
funciona estudar a distância. 
Apesar de alguns contarem 
com uma facilidade maior 
para absorver um novo con-
teúdo, muitos enfrentam 
grandes dificuldades em 
conseguir bons resultados. 
Independentemente de 
sua área de atuação, e seja 
você um nômade digital, um 
trabalhador pautado pela 
Consolidação das Leis do 
Trabalho ou um freelancer 
em tempo integral, buscar 
o melhor rendimento não é uma tarefa 
simples. O que fazer para conciliar to-
dos os compromissos e se sair bem nos 
estudos? Se você se identifica com essa 
realidade, pode ficar tranquilo. Veja dicas 
práticas para conseguir melhorar o seu 
rendimento estudando a distância. 

1. NÃO SUBESTIME O CURSO 
Antes de mais nada, tenha em mente 

que um curso da modalidade EAD não 
necessariamente será mais fácil do que 
um presencial. Muitos acabam se enga-
nando ao subestimar um curso a distân-
cia dessa maneira. Por isso, não se dedi-
cam o suficiente e acabam se dando mal.

2. MONTE UM CRONOGRAMA 
DE ESTUDOS 
Uma dica infalível para organizar a sua 

rotina é ter um cronograma bem realista 
para os seus dias, que inclua tanto a parte 
acadêmica, quanto os seus outros afaze-
res. Essa é uma tática que não dá certo 
apenas para quem não se propõe a cum-
prir o plano. Divida o tempo de estudo 
para cada matéria, separando um período 
para assistir às aulas e fazer os exercícios. 
Se possível, tente reservar um horário fixo 
para estudar, como se você tivesse uma 
aula marcada. Isso contribui para o condi-
cionamento do corpo e da mente.

3. EVITE PERDER OS PRAZOS 
Lembra que falamos que a EAD tam-

bém exige cumprir prazos? Respeitá-los 
é primordial para evitar que o seu tem-
po seja desperdiçado. Afinal, esse é um 
dos bens mais valiosos para quem tem 
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Fonte: Universidade Cruzeiro do Sul
www.cruzeirodosulcorporativa.com.br
educacaocorporativa@cruzeirodosul.edu.br
(11) 2178-1591

uma rotina corrida e precisa conciliar os 
estudos com outras atividades. Deixar as 
coisas sempre para depois é um mal que 
deve ser evitado ao máximo, até porque 
ter um monte de tarefas acumuladas só 
traz desespero, cansaço e outros prejuí-
zos. Sendo assim, procure ter as datas em 
mente (ou na sua agenda) para conseguir 
cumprir todos os prazos.

4. FUJA DAS DISTRAÇÕES 
Outra dica efetiva para melhorar o 

foco e o rendimento nos estudos é bus-
car fugir de qualquer possibilidade de dis-
tração. Sabemos que ninguém é de ferro, 
e a tentação de fazer outras coisas existe 
a todo momento. As notificações do ce-
lular, suas músicas favoritas tocando ou 
uma televisão ligada ao fundo podem 
acabar com todo o seu poder de con-
centração. Aliás, quando você não está 
focado, até um pássaro passando pela 
janela é capaz de desviar a sua atenção.

5. TENHA UM LOCAL 
APROPRIADO PARA ESTUDOS 
Não adianta nada ter a intenção de 

estudar se não há um local apropriado 
para que isso seja feito. Pode até parecer 
bobagem, mas esse é um ponto decisivo 
para a sua concentração, o que natural-
mente resulta em um aprendizado mais 
eficaz. Procure um lugar tranquilo, bem 
iluminado, que favoreça a sua postura 
corporal e que seja possível focar nos 
estudos. 

Rede de Convênios: corpo 
e mente em equilíbrio

Quem não gosta de aliar praticidade 
no dia a dia e serviços com preço justo? 
Pensando em oferecer esses benefícios 
aos seus associados, o GBOEX criou a Rede 
de Convênios. Em um só lugar é possível 
encontrar uma ampla parceria com diver-
sas empresas, dos mais variados Segmen-
tos que oferecem descontos em produtos 
e serviços. 

Tem vantagens para todos os gostos. 
Inclusive, neste momento que estamos vi-
venciando em virtude da pandemia causa-
da pela covid-19, o GBOEX se preocupou 
em destacar conveniados da área de psi-
cologia, profissionais para auxiliar aqueles 
que passam por algum momento difícil, 
seja pela perda de um ente querido, seja 
pelas dificuldades em se adaptar à nova 
realidade, isolamento social entre outras 
situações que afetam o comportamento 
de todos.

Sempre pensando em ampliar sua 
gama de benefícios, a Rede de Convênios 
GBOEX firmou novas parcerias para ofe-
recer mais vantagens aos associados da 
empresa. Os percentuais de descontos 
chegam a 60% e são alternativas de espa-
ços e profissionais na lista de mais de 7.000 
produtos e serviços da iniciativa. 

Para saber mais: acesse o site da Rede 
de Convênios (www.conveniosgboex.com.
br) ou faça o download do aplicativo GBOEX 
Integra.
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Conheça algumas das empresas conveniadas

REGIÃO SUL

 AABRIR
AV. PRAIA DE BELAS, 1212  I  Sala 1513
Porto Alegre  I  RS  I  
51 30158181  I  51 992608125

 BLANC HOSPITAL
R. GOMES JARDIM, 221
PORTO ALEGRE  I  RS  I  (51) 3500-8930

 ROSE VIEIRA
R. DOS ANDRADAS, 1137 CJ 2211
PORTO ALEGRE  I  RS  I  (51) 99594-1710

 PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL
ESTRADA RS 466 - KM 05 N° 1630
CANELA  I  RS  
(54) 3282-5050

 CDI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM EM ODONTOLOGIA
R. DOUTOR FLORES, 327 - 901
PORTO ALEGRE  I  RS  I  (51) 3343-5857

 HOTEL SUARÉZ CAMPO BOM
R. CARLOS FELTES, 145 
CAMPO BOM  I  RS  I 
 (51) 98960-5971

 DIAL TOUR
R. FÉLIX DA CINHA, 737 SALA 601
PORTO ALEGRE  I  RS  I  
(51) 3338-3594  I  (51) 98124-1016

 INSTITUTO GOLDEN POTS  
E FISIOTERAPIA
R. DOS ANDRADAS, 1091  I  CJ 73
PORTO ALEGRE  I  RS  I  
(51) 3224-8631  I  (51) 98055-4430

 CARDIOMÉTODO
AV. PRINCESA ISABEL, 729 – 401, 
PORTO ALEGRE  I  RS
(51) 3217-4144  I  (51) 99175-7817

 HOTEL PLAZA COMBORIÚ
AV. BRASIL, 1410 - CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ  I  SC
(47) 3367-0700  I  (47) 3263-7777

R E D E  D E  C O N V Ê N I O S

 GÁSTRICA USUY CLÍNICA MÉDICA
R. SEBASTIÃO LAURENTINO DA SILVA, 126
FLORIANÓPOLIS  I  SC  I  (48) 3953-6700

 CLINIFISIO
R. CÉLIO VEIGA, 477  
JARDIM CIDADE DE FLORIANÓPOLIS
SÃO JOSÉ  I  SC  I  (48) 3375-2611

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

 FARMÁCIA SÃO JOÃO
R. CORONEL FARRAPO, 1042 
SALA A   I  CAMPOS NOVOS  I  SC   
(49) 3544-2475

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

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

 PANVEL
R. HENRIQUE VERAS DO NASCIMENTO, 
110  I  LAGOA DA CONCEIÇÃO
FLORIANÓPOLIS  I  SC  I  (48) 3232-4044

 DROGARIAS PACHECO
R. CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, 940
LJ 2  I  CURITIBA  I  PR  I  (41) 3057-4032

 LABORAN
R. LOANDA, 203 – BONECA DO IGUAÇU
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  I  PR
(41) 3588-0000  I  (41) 2588-0011

 MASTER CURITIBA
R. FRANCISCO TORRES, 285 - CENTRO
CURITIBA  I  PR  I  (41) 3278-2770

 FACULDADE POSITIVO
R. PREFEITO FARIA LIMA, 400
MARINGÁ  I  LONDRINA  I  PR
0800-821-5844  I  0030-031-189

 FARMÁCIA PAGUE MENOS
AV. DO BATEL, 1340  I  BATEL
CURITIBA  I  PR  I  (41) 3566-6509

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

 DAPI – DIAGNÓSTICO AVANÇADO 
POR IMAGEM
R. BRIGADEIRO FRANCO, 122 - MERCÊS
CURITIBA  I  PR  I  (41) 2105-2887

REGIÃO CENTRO-OESTE

 DROGARIA ROSÁRIO
PRAÇA RAIMUNDO DE ARAÚJO MELO, 
113 - CENTRO
LUZIÂNIA  I  GO  I  (62) 4002-4242

 OFTALMED 
ALAMEDA SANTA LUZIA/ QUADRA 00 –
ÁGUAS LINDAS SHOPPING
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS  I  GO  I  
(61) 2191-9191

 LAVANDERIA AQUARELA
AV. AFONSO PENA, 736 - AMAMBAÍ
CAMPO GRANDE  I  MS
(67) 3321 – 1805  I  (67) 99223-7774

 FARMÁCIAS PAGUE MENOS
R. DR. NELSON DE ARAÚJO, 575
DOURADOS  I  MS  I  (67) 3423-0118

 UDF – CENTRO UNIVERSITÁRIO
SGAS 903 BLOCO D, LOTE 79 – ASA SUL
BRASÍLIA  I  DF  I  (61) 3224-2905

 CLÍNICA LEVITAR
QUADRA QE 34  I  CONJUNTO R  
LOTE 2  I  GUARA ll
BRASÍLIA  I  DF  I  (61) 3797-8407

 MIX IMAGEM DIAGNÓSTICO  
POR IMAGEM
SHLS 716  I  CONJ A,  I  BL A  I  ED. OHB 
SL 606/608
BRASÍLIA  I  DF  I  (61) 3536-0611
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 OFTALMED – HOSPITAL DA VISÃO
AV. DAS ARAUCÁRIAS  I  LOTE 1665  I  SL 
12 A 16  I  BRASÍLIA  I  DF  I  (61) 2191-9191

REGIÃO SUDESTE

 CLÍNICA DE REABILITAÇÃO  
MARIA DE LOURDES
R. CONDE DE LINHARES, 65  I  OSWALDO 
CRUZ I  RIO DE JANEIRO  I  RJ
(21) 3340-5216  I  (21) 3437-6625

 UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA 
R. IBITURUNA 108, MARACANÃ
RIO DE JANEIRO  I  RJ
(21) 2574-8888  I  (21) 98335-8397

 FISIGÓIS
R. ALEXANDRE CALAZA, 256 I VILA ISABEL
RIO DE JANEIRO  I  RJ
(21) 2576-8470  I  (21) 3283-0318

 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E 
REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ
R. DR. JOSÉ DE ALMEIDA NETO, 52 
TRÊS CORAÇÕES  I  MG  I  (35) 3232-1609

 LABORATÓRIO FERREIRA DAVO
R. DESEMBARGADOR ALBERTO LUZ, 304 
TRÊS CORAÇÕES  I  MG  I  (35) 3232-6434

 DROGARIA SÃO PAULO
AV. PRIMEIRO DE JUNHO, 224  I   LOJA 
TERRA 3ª E SBLJ
DIVINÓPOLIS  I  MG  I  (37) 3213-7911

 CLUB DE FÉRIAS
RUA ONZE DE AGOSTO, 68 - SÉ
SÃO PAULO  I  SP  I  (11) 3101-4002

 BRAZ CUBAS CENTRO 
UNIVERSITÁRIO
AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 1233 
VILA MOGILAR
MOGI DAS CRUZES  I  SP
 0800-721-5844  I  0030-031-189

 HOSPITAL CEPOG
R. BENEDITO MARCONDES, 141 – VILA 
JACOBELLI
GUARATINGUETÁ  I  SP  I  (12) 3128-5511

 HOSPITAL MATERNIDADE 
FREI GALVÃO
R. DOMINGOS LEME, 77  I  SANTA RITA
GUARATINGUETÁ  I  SP  I  (12) 3128-3800

 ANDRÉ REABILITAÇÃO E SAÚDE
R. EDSON CARONE, 251  I  MARATAÍZES
MARATAÍZES  I  ES
(28) 99516-0301  I  (28) 99930-0301

REGIÃO NORTE  
– NORDESTE

 FISICOM
AV. ANITA GARIBALDI, 1051  I  ONDINA
SALVADOR  I  BA
(71) 99328-9988  I  (71) 98164-6632

 FORÇA E HONRA 10
R. METÓDIO COELHO, 120  I  LOJA 02
SALVADOR  I  BA  I  (71) 3039-1402

 NOSSA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, 
ACUNPUNTURA E RPG
AV. URUCARÁ, 825 A - CACHOEIRINHA
MANAUS  I  AM
(92) 99186-5178  I  (92) 3085-5019

 FARMÁCIAS PAGUE MENOS
AV. VISC DE SOUZA 
FRANCO, 1185  I  REDUTO
BELÉM  I  PA  I  (91) 3219-5610

 PREVIMAGEM
R. BRAZ MARQUES DE PINHO 
SEABRA, 746  I  CENTRO
PAULISTA  I  PE
(81) 3433-6960  I  (81) 98850-6171

 SAÚDE LIVRE VACINAS ZONA SUL
R. PADRE CARAPUCEIRO, 777  I  LOJA 09
RECIFE  I  PE
(81) 99836-2924

 DROGARIA ROSÁRIO
AV. CÔNEGO JOÃO LIMA, 2246
ARAGUAÍNA  I  TO  I  (62) 4002-4242

 CITO – CENTRO DE TRATAMENTO 
OFTALMOLÓGICO
AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 1034 
– SL 310/311/312
SALVADOR  I  BA  I  (71) 3453-6035

A REDE DE 
CONVÊNIOS 

É DINÂMICA E 
PODE SOFRER
ALTERAÇÕES

Consulte as orientações para a utilização da Rede de Convênios. A relação dos credenciados divulgada 
nesta edição é referente à base de dados 

de junho/2020, sujeita a alterações. 

Consulte os percentuais de  
 desconto  ou outras  vantagens  em 

www.conveniosgboex.com.br



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 à utilização da 
Rede de Convênios em www.conveniosgboex.com.br

Quanto mais você utilizar mais economizará!


