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Feliz!

GBOEX – Sempre ao seu 
lado, cuidando e protegendo 

você e sua família



R E C O N H E C I M E N T O S
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GBOEX recebe premiações

O GBOEX foi o vencedor 
na categoria Serviços 
Financeiros - Entidades 
Abertas de Previdência 
Privada, no Estadão 
Empresas Mais 2021. A 
premiação foi transmitida  
nas mídias sociais do 
Estadão: Facebook, 
YouTube, Linkedin e Twitter. 

Neste ano, aconteceu a 
21ª edição do Prêmio 
Mercado de Seguros e a 
entrega do Troféu Gaivota 
de Ouro 2021, com 
transmissão pelo canal 
do YouTube da Revista 
Seguro Total. O GBOEX 
foi representado pela 
Superintendente Comercial, 

Comunicação e Marketing, Ana Maria Pinto, 
e recebeu o troféu “Destaque no segmento 
EAPC – Entidade Aberta de Previdência 
Complementar sem Fins Lucrativos”.

Em outubro, aconteceu a 19ª edição do Troféu 

JRS, tradicional cerimônia de reconhecimento 

aos Destaques do Mercado Brasileiro de Seguros. 

O GBOEX foi uma das empresas reconhecidas na 

modalidade “Marketing - Rede de Convênios”.



E D I T O R I A L
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MARKETING DO GBOEX
Não é novidade que a pandemia impôs uma série de mudanças 

na rotina das pessoas em todo o mundo. As empresas tiveram que 
se adaptar a uma nova economia e promover transformações que 
demorariam meses para sair do papel. Além de impactar a vida so-
cial, as atividades remotas se tornaram uma realidade.

Porém, momentos difíceis precisam ser encarados como 
grandes desafios, especialmente no meio corporativo, o que 
requer transformações imediatas que, certamente, nos levam a 
muitos aprendizados.

O GBOEX, sempre priorizando o bem-estar e, acima de tudo, 
a segurança das pessoas, vem tomando decisões responsáveis 
para garantir a continuidade do seu trabalho e dos serviços pres-
tados, mas, especialmente, o bem-estar e a saúde dos colabo-
radores, associados, corretores de seguros, parceiros e também 
de suas famílias. Desde sua origem, na antiguidade, o pecúlio traz 
em sua constituição a premissa de proteção para todos os mo-
mentos, razão pela qual protege numa situação de pandemia e 
outros riscos, amparando as famílias de forma integral.

Os canais de comunicação estiveram sempre abertos aos 
associados, garantindo que o contexto mundial interferisse da 
menor forma possível, no acesso à empresa e na interativida-
de com todos os públicos. Aperfeiçoamos, ainda mais, as ferra-
mentas digitais, uma vantagem que será levada adiante, aprovei-
tada mesmo após a mudança do cenário.

Depois de muita resiliência, sabe-se que os últimos meses 
têm sido de grandes avanços na vacinação. Por isso, as organi-
zações estão dando os primeiros passos para a volta gradativa ao 
trabalho presencial. O GBOEX não parou, atuando conforme os 
decretos e legislações locais e planejou a retomada de 100% das 
atividades presenciais para janeiro de 2022.

A partir de recomendações locais e internacionais e da ava-
liação dos cenários desencadeados pela pandemia, o GBOEX 
está comprometido com um retorno controlado e seguro ao 
ambiente físico de trabalho, a fim de proporcionar uma retomada 
saudável, tranquila e criteriosa para todos.

Que os ensinamentos perdurem e nos tornem profissionais 
ainda mais capacitados para enfrentar as adversidades e continuar 
na missão de cuidar e proteger as famílias.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Estamos preparados e 
fortalecidos para receber 2022

Um Feliz 2022 a todos e boa leitura!



C O N S E L H O  D E L I B E R A T I V O
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O GBOEX está vencendo 
as dificuldades impostas pela 
pandemia!

A possibilidade de desem-
penhar as funções fora do 
ambiente corporativo pode 
ter sido um desafio, particu-
larmente no início, quando as 
incertezas eram maiores. 

O Conselho Deliberativo 
e a Diretoria Executiva ado-
taram procedimentos que 
foram eficazes para minimi-
zar os impactos causados pelo cenário 
apresentado. O trabalho virtual manteve a 
continuidade de todas as atividades, entre-
tanto foi dada especial atenção ao planeja-
mento para o enfrentamento do “amanhã 
pós Covid”. O retorno dos funcionários à 
empresa de forma presencial e o apelo 
para o fortalecimento do atendimento ao 
associado, que em nenhum momento foi 
esquecido, foram as prioridades.

Com a desaceleração da crise, os pro-
jetos foram postos em execução. Foi criado 
um ambiente favorável ao retorno gradual 
dos trabalhos nas instalações da empresa, 
além de uma agenda de retomada de con-
fiança dos colaboradores. Sempre tendo 
em vista o cumprimento das normas de 
segurança e prevenção, com a finalidade de 
evitar situações de risco. 

Esse período desafiador também re-
presentou para o GBOEX a intensificação 
da busca por inovação, dando continui-
dade às transformações que estavam em 
curso na empresa e por meio de novas 
formas de trabalho. Vale lembrar, que a 
digitalização está cada vez mais presen-

Para tudo ficar bem, GBOEX !

te nos processos e nas rotinas. Como 
destaque, os pagamentos de benefícios 
continuaram sendo executados em pra-
zos bem menores que os estipulados pela 
legislação vigente.

Essa implementação tecnológica deve 
ser entendida como um fator que propor-
ciona maior agilidade à empresa de modo 
a melhorar as condições de trabalho e a as-
sistência ao associado. Uma administração 
bastante efetiva e com conceitos firmemen-
te estabelecidos gera qualidade de serviços, 
qualquer que seja a situação.

Sabemos que a situação ainda não 
está totalmente sob controle; todo cuida-
do, neste momento, ainda é necessário. 
Portanto, concitamos nosso associado 
viver um dia após o outro com responsa-
bilidade, cuidados, segurança e acima de 
tudo tentando revisar as suas prioridades e 
entender o que pode mudar no hoje para 
que consiga uma Vida Longa, de forma 
saudável, é claro. 

“O tempo é como o GBOEX. Feito 
por quem nunca deixa de acreditar que 
o amanhã vai ser melhor.”
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GBOEX utiliza PIX em seus pagamentos 
de pecúlio e de fornecedores

N O V I D A D E

Sempre pensando em atender da 
melhor forma seus associados, o GBOEX 
adotou, a partir de janeiro/2021, para a 
realização de pagamentos de benefícios 
e compromissos em geral, a solução cha-
mada PIX. Essa é uma solução de paga-
mento instantâneo e foi lançada pelo Ban-
co Central do Brasil em outubro de 2020. 
Inicialmente criada para proteger os dados 
bancários dos brasileiros, trouxe consigo 
agilidade para a vida financeira das pessoas 
e empresas - pois os recursos são trans-
feridos entre contas em poucos segundos 
- além de uma redução significativa dos 
custos financeiros de transação para seus 
usuários, uma vez que comparado às so-
luções de pagamento tradicionais, o PIX é 
muito mais rápido e barato.

Outra boa novidade é que, a partir de 
agora, os associados do GBOEX e que 
também sejam clientes do Banco Sicredi 

já podem realizar os pagamentos de suas 
contribuições mensais através de débito 
em conta SICREDI, com muita praticida-
de e conforto. 

IMPORTANTE:
Na eventualidade do desconto men-

sal de seu(s) plano(s) de pecúlio não 
ocorrer em sua folha de pagamento ou 
não ter sido debitado em sua conta cor-
rente, entre em contato conosco através 
dos telefones: 0800 5412483 / (51) 3215-
8213 / (51) 3215-8223, pelo WhatsApp  
(51) 99978-7972 ou e-mail cobranca@
gboex.com.br e solicite boleto para qui-
tação na rede bancária.

LEMBRE-SE: 
O pagamento integral de sua mensa-

lidade garante o pagamento do benefício 
correspondente.
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T U R I S M O

Saiba como viajar de forma segura
Com o avan-

ço da vacinação 
os brasileiros 
estão voltando a 
realizar as tão so-
nhadas viagens, 
porém é impor-
tante lembrar que 
a pandemia não 
acabou e é essen-
cial mantermos 
os cuidados. Aos 
poucos o mundo 
reabre para via-
gens internacio-
nais. Por enquan-
to, a atenção ao viajar para o exterior 
deve ser redobrada, pois as restrições de 
entrada mudam frequentemente. Uma 
ótima alternativa para viajar seguro e eco-
nômico, é associar-se ao Meridien Clube 

DICAS PARA VIAJAR COM TRANQUILIDADE:

 Certifique-se de que sua saúde está em dia antes de fazer a viagem e adie caso 
tenha alguma sintoma relacionado à Covid-19.

 Organize a viagem com antecedência e busque informações atualizadas sobre o 
destino para não ter surpresas desagradáveis.

 Leve sempre um frasco de álcool em gel e máscaras de reserva. Caso tenha sido 
vacinado, baixe o app do Conecte SUS e leve o documento impresso.

 Não esqueça de contratar um seguro-viagem com cobertura para Covid-19.

 Se for viajar de avião, escolha voos mais curtos, com menos conexões, mantendo 
cuidado redobrado nos aeroportos.

 Escolha um hotel que tenha implantado os protocolos de higiene e segurança.

de Viagens. Além de ter todo suporte 
pessoal em suas viagens, você viaja com 
liberdade e economia, hospedando-se 
em hotéis incríveis! Saiba mais Whats 51 
98594.8825 ou 51 3224.8283.

Fonte: Meridien Clube de Viagens    www.meridienclube.com.br    51 98594.8825
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A R T I G O

Boas Perspectivas
O mundo corporativo tem inovado 

de maneira significativa. A gestão, rela-
cionada com a execução dos processos 
das empresas, tem se direcionado, com 
intensidade, para a dimensão digital, em 
razão do movimento praticado pelas cor-
porações em consequência da pandemia 
da Covid-19, uma nova realidade viven-
ciada pela sociedade.

Desde 2020, as empresas, objetivando 
a viabilização da sobrevivência dos seus ne-
gócios, adotaram fluxo de inovação e digi-
talização junto à maioria de seus processos. 
Esse empenho de customização, necessário 
para readequação das operações, estabele-
ceu novos desafios, cenários, riscos e trouxe 
novas oportunidades. É fato que a base es-
trutural das corporações foi movimentada, e 
a perspectiva de retorno à posição anterior, 
definitivamente, não existe mais.

A virtualização das operações, inicial-
mente, foi desafiadora, mas oportunizou às 
empresas vivenciarem uma nova realidade 
na gestão, em diversos aspectos, oportuni-
zando às organizações trabalharem em uma 
estrutura mais matricial. O trabalho remoto 
possibilitou um outro modelo de liderança 
das equipes, permitindo que a tecnologia 
viabilizasse os negócios e o exercício da for-
ça de trabalho fosse executado, em muitas 
circunstâncias, ininterruptamente.

Olhando para o micromundo da opera-
ção, verificamos que os ciclos de negócios 
foram revistos, adaptados ou inovados. Os 
requisitos hoje são outros, e serão endere-
çados de forma apropriada. É fato que supe-
ramos o desafio posto pela pandemia.

Superintendente de Compliance, Controles Internos e Modelagem do GBOEX, Paulo Antonio Barni

Neste retorno ao trabalho presencial, li-
ções de redesenho assimiladas estão sendo 
implantadas nas atividades técnicas, opera-
cionais e comerciais. Ter uma concepção 
mais holística da organização, alinhando 
mercado, estratégia e operação, é requisi-
to fundamental. Precisamos considerar o 
sentido das “partes” no “todo” corporativo. É 
imprescindível que as rotinas, as quais agora 
voltam a serem exercidas em uma dimen-
são presencial, sejam traçadas de maneira 
mais eficiente, eficaz e com a economicida-
de que a perspectiva do home office trouxe.

O mundo das corporações nunca mais 
será o mesmo. Compulsoriamente, em 
razão das circunstâncias, evoluímos nas 
relações de trabalho. Efetivamente, apren-
demos com essa nova realidade. Empre-
sas de alta performance souberam, com a 
abordagem de qualidade exigida, superar as 
adversidades do momento sem prejudicar 
seus clientes. Leia o artigo na íntegra em 
www.gboex.com.br menu notícias
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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. 



O GBOEX desenvolve ambientes segu-
ros para todas as transações, contratações e 
comunicações. Mesmo assim, a segurança 
das relações digitais também depende de 
cuidados simples, para evitar que fraudado-
res acessem documentos ou desviem paga-
mentos. 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 saca-
do no ato do pagamento. Atualmente, após 
o cliente informar os dados do boleto, os 
bancos apresentam uma tela de confirma-
ção com os dados de registro do boleto. So-
mente efetue o pagamento se os dados 
de registro estiverem corretos, verifique 
valor e especialmente se o beneficiário 
do pagamento é o GBOEX.

Boletos GBOEX

Considerando a possibilidade de fraude em boletos bancários, uma prática que vem 
ocorrendo com frequência no mercado financeiro, pedimos especial atenção na 
conferência do boleto bancário antes da efetivação do pagamento. 

REAJUSTE ANUAL NOS PLANOS GBOEX - 2021

DICAS PARA CONFERÊNCIA DA AUTENTICIDADE DO SEU BOLETO

Certifique-se de que o número 
do Banco é o 341 e que a linha 

digitável também comece com o 
mesmo número: 341 (Banco Itáu)

Verifique se o código do cedente 
(conta corrente – 7455.27) 

e o nosso número estão 
inseridos na linha digitável

Antes de autorizar o pagamento, no caixa eletrônico ou 
internet banking confira se os dados do CEDENTE na 

aplicação do banco são  GBOEX GREMIO BENEFICENTE
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F I Q U E  A T E N T O



N O T Í C I A S

JUIZ DE FORA/MG
Em novembro, o Gerente Celso Cordeiro realizou 
ação da Operação Bravo, no Hospital Militar de 
Juiz de Fora.

BELO HORIZONTE/MG
Em outubro, o Gerente Celso Cordeiro esteve na 4ª 
Companhia de Polícia do Exército recebendo o diplo-
ma Amigo da Unidade, em agradecimento ao apoio 
prestado pelo GBOEX às atividades da Companhia. 

SÃO LEOPOLDO/RS
Em novembro, o Gerente 
Arildo de Melo realizou ação 
comercial no 19º Batalhão de 
Infantaria Motorizado.

PORTO ALEGRE/RS
Em agosto, a Gerente Cíntia 
Ávila e o Gerente Arildo de 
Melo, estiveram no 8° Batalhão 
Logístico, realizando ação da 
Operação Bravo. 

Em dezembro, o senhor João 
Baptista, 95 anos de idade e 
associado GBOEX desde 1955, 
esteve na Unidade para fazer 
uma visita aos colaboradores.

RIO DE JANEIRO/RJ
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PORTO ALEGRE/RS
Em outubro, o associado centenário Agilio da 
Costa, com 101 anos de idade, realizou uma visita 
aos colaboradores da Unidade Porto Alegre.



N O T Í C I A S

TUBARÃO E CRICIÚMA/SC
Em agosto, o Gerente Arildo de Melo realizou ação da Operação Bravo, na 3ª Companhia 
de Infantaria, em Tubarão e no 28º Grupo de Artilharia de Campanha, em Criciúma.

RIO DE JANEIRO/RJ
Em novembro, a Gerente Milane esteve na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e 
no Grupamento de Unidades-Escola da 9° Brigada de Infantaria Motorizada.

RECIFE/PE
Em agosto, o Gerente Mauricio Melo e o Supervi-
sor David Netto estiveram no Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de 
Pernambuco, para planejamento de ações futuras. 
Na ocasião, foram recebidos pelo TC José Cícero 
de Oliveira Junior.

Outras ações foram realizadas durante o semestre, todas conforme os protocolos de segurança de cada localidade.
   11
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GBOEX amplia funcionalidades

do Portal de Serviços
Seguindo um planejamento de expan-

são dos canais de atendimento, o GBOEX 
ampliou as funcionalidades do Portal de 
Serviços. O espaço (disponível em https://
portalservicos.gboex.com.br/) já pos-
sibilitava experiências práticas e seguras 
aos usuários, agora agrega outros menus 
para acesso ao conteúdo de Educação a 
Distância da empresa, demonstrativos de 
pagamentos, cadastro no sorteio da Men-
salidade Premiada e divulgação dos resul-
tados dos contemplados.

No portal, é possível verificar o informe 
de rendimentos, auxílio financeiro e paga-
mentos de pecúlio. Os formulários de al-
teração de beneficiários e outros, também 
estão disponíveis.

Alinhada aos programas da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais do GBO-
EX, a página requer o login do associado, 

N O T Í C I A S

GBOEX no mundo digital
facebook.com/GBOEXoficial linkedin.com/company/gboex

instagram.com/gboex_oficial

youtube.com/user/GBOEXPrevidencia

51  98013.8220

intensificando a segurança. Outro serviço 
que integra o rol é a comunicação de si-
nistro de forma rápida. A função permite 
que pessoas sem vínculo com o cliente 
façam o registro, mediante a realização 
de um cadastro.

Curta e Compartilhe!



Promoção Mensalidade 

Premiada Edição 2021 
A Promoção Mensalida-

de Premiada – Edição 2021 
iniciou no dia 1º de mar-
ço, e contempla 3 sorteios 
mensais. Cada associado 
sorteado recebe um cartão-
-presente no valor de R$ 
1.500,00.

Para participar o as-
sociado deve estar ativo e 
adimplente dentro de cada 
período da campanha, aces-
sar o site do GBOEX, clicar 
no banner da promoção 
e cadastrar uma senha no 

C A M P A N H A

MANAUS/AM

ASSOCIADO HERNANDO NETO , 

CONTEMPLADO NA 

SÉTIMA AFERIÇÃO

PORTO ALEGRE/RS

ASSOCIADA ANNA RENARD 

CONTEMPLADA 

NA SÉTIMA AFERIÇÃO

CURITIBA/PR

SRA, CLEUSA, REPRESENTANTE

DO ASSOCIADO NELSON 

VASCONCELLOS

Portal de Serviços e seguir as 
orientações. O regulamento 
completo e a lista dos con-
templados estão disponíveis 
no Portal de Serviços, menu 
“promoções”.

As reuniões são realiza-
das de forma online, con-
forme autorização expedida 
pelo SECAP. Diversos asso-
ciados foram contemplados 
em 2021. Fique atento pois 
a Campanha terá o total de 
dez aferições e seguirá em 
março de 2022!
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Todos os anos, o 
GBOEX reconhece a 
importância da causa do 
Outubro Rosa e busca 
contribuir para a socie-
dade com ações que de-
monstrem a importância 
do diagnóstico precoce 
do câncer de mama.

É preciso cuidar da 
saúde sempre, colocando 
na agenda a prática de ati-
vidades físicas como prio-
ridade, bem como a revisão médica anual, 
evitar o excesso de peso e o consumo exa-
gerado de bebidas alcoólicas.

Além de todos esses cuidados, as 
mulheres precisam ficar atentas ao sur-
gimento de sintomas que podem levar ao 
câncer de mama, tais como: nódulo fixo 
e geralmente indolor é justamente a prin-
cipal manifestação da doença e está pre-
sente em cerca de 90% dos casos; pele da 
mama avermelhada, retraída ou parecida 

C A M P A N H A

Prevenção ao Câncer de Mama

Novembro Azul: previna-se contra o Câncer de Próstata

Proteção e prevenção são os caminhos 
para um futuro saudável. Consciente de sua 
responsabilidade social, o GBOEX também 
abraça a causa do Novembro Azul e reitera, 
todos os anos, a importância do diagnóstico 
precoce no combate ao câncer de próstata. 
Além disso, investe em ações como forma 
de reforçar junto aos seus colaboradores, 
associados e parceiros, a importância de 
promover hábitos e práticas saudáveis no dia 

a dia. Em sua fase inicial, o câncer de próstata 
tem evolução silenciosa. Na fase avançada, 
pode provocar dor óssea, sintomas urinários 
ou, quando mais grave, infecção generaliza-
da ou insuficiência renal. 

Por isso, é importante a realização do 
exame preventivo, anualmente, para detec-
ção precoce, pois quanto antes for diagnos-
ticado, maiores as chances de cura. Cuide-
-se e visite um médico regularmente.

com a casca de laranja; alterações no bico 
do peito (mamilo); pequenos nódulos nas 
axilas ou no pescoço; saída espontânea 
de líquido anormal pelos mamilos. Esses 
sinais e sintomas também podem estar re-
lacionados a doenças benignas da mama, 
mas devem ser investigados. O diagnóstico 
precoce é uma estratégia que possibilita o 
tratamento com terapias mais simples e 
afetivas ao contribuir para a redução do 
estágio de apresentação do câncer. 



FAZER O BEM TAMBÉM É UM PRESENTE

POR UM NATAL MAIS FELIZ

TAMPINHAS DO BEM

   15

S O L I D A R I E D A D E

Em 26 de outubro, foram entregues no Institu-
to da Mama do RS (IMAMA), cerca de 60 quilos de 
tampinhas, arrecadadas nos coletores disponibili-
zados no GBOEX. Elas são pesadas e vendidas por 
quilo pelo Instituto e o valor é revertido em fundos 
para o mantimento da causa. A entrega foi realizada 
pelos colegas Edson, da GERADM, e Alessandra, do 
Marketing. Uma prova de que quando há intenção e 
engajamento em equipe, os resultados vão longe e 
podem fazer a diferença na vida de outras pessoas.

O GBOEX, mais uma vez, participa do Natal do 
Bem, campanha da Rede Banco de Alimentos que 
arrecada alimentos para serem repassados à popula-
ção em situação de vulnerabilidade social. O GBOEX 
é um dos apoiadores do Banco de Alimentos desde a 
sua criação, em 2000, e além de participar ativamen-
te também incentiva os colaboradores e parceiros de 
negócios a contribuir. Fazer bem ao outro é a melhor 
maneira de presentear a si mesmo.

O GBOEX, sempre engajado e unindo 
sua rede de relacionamento para a realização 
de ações colaborativas, novamente aderiu à 
campanha Papai Noel dos Correios, incen-
tivando a participação dos colaboradores 
por meio de um trabalho de divulgação, 
seleção das cartinhas, distribuição e entrega 
dos presentes no posto de recebimento dos 
Correios. Colaboradores do GBOEX aten-
deram aos pedidos de Natal das crianças, 
fazendo essa data realmente inesquecível.
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S A Ú D E

Cuide da sua higiene bucal e mantenha 
dentes saudáveis a vida toda

Conforme as pessoas vão atingindo 
a maturidade ocorre uma alteração na 
espessura do esmalte dentário. Quan-
do jovens as pessoas têm o esmalte mais 
espesso e, ao longo da vida, essa cama-
da de proteção vai diminuindo, tornan-
do os dentes mais suscetíveis à cárie e 
erosão.

A cárie é uma doença comporta-
mental, multifatorial que necessita obri-
gatoriamente de presença de biofilme 
estagnado (placa microbiana) e uma 
alimentação cariogênica (carboidratos e 
açúcares) para se desenvolver. As lesões 
de cárie em adultos normalmente se ini-
ciam nas áreas interproximais dos dentes 

(entre os dentes), principalmente pelo 
fato dessa região favorecer o acúmulo 
de biofilme e porque algumas pessoas 
não tem o hábito de usar o fio dental 
diariamente, quando não se utiliza o fio 
dental cerca de 35% das superfícies den-
tárias deixam de ser limpas.

Se a região não foi devidamente lim-
pa, os microrganismos da placa quando 
expostos à açúcares produzem ácidos, 
diminuindo o pH salivar e causando a 
desmineralização dentária. Se a perda 
mineral continuar progredindo ocorrerá 
a formação da lesão de cárie.

Leia o artigo na íntegra em 
www.gboex.com.br menu notícias

Fonte:  uniodontopoa.com.br  (51) 3302.4000
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A pandemia de Covid-19 alterou as 
formas de consulta e atendimento mé-
dico. A telemedicina se intensificou, per-
mitiu comodidade e garantiu segurança 
em casos em que é possível o uso dessa 
modalidade. Conforme pesquisa publi-
cada na revista cientifica Plos One em 
julho deste ano, houve um aumento de 
mais de 800% no uso, somente no Brasil. 

Desde o ano passado, o GBOEX tem 
oferecido esses serviços por meio da 
Rede de Convênios. Além de usufruir dos 
diferenciais, os associados têm benefí-
cios com descontos.

Uma central médica on-line, o Portal 
Telemedicina (www.portaltelemedicina. 
com.br) concede aos clientes GBOEX 
R$ 20 de dedução no valor da consulta 
virtual. O benefício também é extensivo 
para corretores parceiros. A plataforma 
disponibiliza laudos realizados por médi-
-cos especialistas e com a ajuda de Inteli-
-gência Artificial.

Para saber mais: acesse o site da Rede 

S A Ú D E

Telemedicina é opção em destaque 
na Rede de Convênios GBOEX 

de Convênios (www.conveniosgboex.
com.br) ou faça o download do aplicati-
vo GBOEX Integra. Para intensificar a se-
gurança dos usuários, o site requer login 
e senha; os mesmos dados utilizados no 
Portal do Associado e no aplicativo. 

As vantagens abrangem mais de 7 
mil produtos e serviços disponíveis em 
estabelecimentos de diferentes regiões 
do país.

Orientações podem 
ser obtidas pelo

0800 541 2483 ou
Unidades GBOEX

Golpistas utilizam o 
nome do GBOEX ou de 
empresas congêneres 

para ludibriar as pessoas, 
informando que as mesmas 
possuem valores a receber. 

Não faça depósitos

ALERTA!

O GBOEX não 
cobra valores para 

atualização de 
cadastro ou cobrança 

de benefício
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Conheça algumas das empresas conveniadas

REGIÃO SUL

 DROGARAIA
RUA DOS ANDRADAS, 1195
PORTO ALEGRE  I  RS   I  0030-037-242

 GIOLASER – BOM FIM
AV. OSVALDO ARANHA, 1174
PORTO ALEGRE  I  RS   I  (51) 99991-8855

 HOSPITAL MÃE DE DEUS
RUA COSTA, 30 210 – MENINO DEUS
PORTO ALEGRE  I  RS  I  (51) 3213-8640

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

 HOSPITAL SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA
RUA PROFESSR ANNES DIAS, 295 - 
CENTRO  I  PORTO ALEGRE  I  RS 
(51) 3343-5857

 DALL ONDER GRANDE HOTEL
RUA HENRY HUGO DREHER, 197
BENTO GONÇALVES  I  RS 
(54) 3455-3555

 LA GUERRILHA ARTIGOS MILITARES
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1515
SANTA MARIA  I  RS   I  (55) 99945-5627

 ACM ESPORTES CENTRO
RUA WASHINGTON LUIZ, 1050
PORTO ALEGRE  I  RS   I  (51) 3213-6056

 JOY 201
RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 201
PORTO ALEGRE  I  RS  I  (51) 99968-1627

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

 GÁSTRICA USUY CLÍNICA MÉDICA
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 
407 SL 06   I  SÃO JOSÉ  I  SC 
(48) 3953-6700

R E D E  D E  C O N V Ê N I O S

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

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

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

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

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

 PANVEL
RUA MARECHAL DEODORO, 177 - 
CENTRO  I  CRICIÚMA  I  SC 
(48) 3433-6884

 DROGARAIA
RUA PETIT CARNEIRO, 1377
CURITIBA  I  PR  I  0030-037-242

 VICTORIA VILLA HOTEL
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2448
CURITIBA  I  PR  I  (41) 3072-7878

 HOTEL DAN INN 
RUA AMINTAS DE BARROS, 71- CENTR
CURITIBA  I  PR  I  (41) 3322-8558

 UNIVERSIDADE POSITIVO
RUA PROF. PEDRO VIRIATO DE SOUZA, 
5300  I  CURITIBA  I  PR  I  0030-031-189

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

 LABORAN
AVENIDA DO BATEL, 1700
CURITIBA  I  PR  I  (41) 3566-6385

 DROGARIAS PACHECO
AVENIDA INGLATERRA, 678 - IGAPÓ
LONDRINA  I  PR  I  (44) 3255-3039

REGIÃO CENTRO-OESTE

 DROGARIA SÃO PAULO
AV. MILÃO, 1440  I  QD CP 07  I  LOTE 22
GOIÂNIA  I  GO  I  (62) 3558-4302

 OFTALMED 
ALAMEDA SANTA LUZIA  I  QUADRA 00 
ÁGUAS LINDAS SHOPPING
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS  I  GO  
(62) 4002-4242

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

 DROGASIL
AVENIDA AFONSO PENA, 2940 - CENTRO
CAMPO GRADE  I  MS  I  0030-048-007

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

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

 GOU ODONTO
QUADRA QNA, LOTE 3 TERREO 
BRASÍLIA  I  DF  I  (61) 3879-0307

 OFTALMED – HOSPITAL DA VISÃO
AVENIDA DAS ARAUCÁRIAS, LOTE 1665  
SL 12 A 16  I  BRASÍLIA  I  DF
(61) 2191-9191
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REGIÃO SUDESTE

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

 UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA 
RUA ARACAJÚ 89, CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO  I  RJ  I  0800 024 6172

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

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

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

 DROGARIA SÃO PAULO
AV. GETULIO VARGAS, 159 - CENTRO
TRÊS CORAÇÕES  I  MG  I  (35) 3232-1252

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

 CEUNSP
PRAÇA ANTÔNIO VIEIRA TAVARES, 73 - 
CENTRO  I  SALTO  I  SP  I  (11) 4028-8820

 CIMERMAN MEDICINA DIAGNÓSTICA
RUA JOSÉ MARIA LISBOA, 1163
SÃO PAULO / SP
(11) 3087-0440

 HOSPITAL CEPOG

RUA BENEDITO MARCONDES, 141
GUARATINGUETÁ / SP
(12) 3128-5511

 ANDRÉ REABILITAÇÃO E SAÚDE
RUA EDSON CARONE, 251 - MARATAÍZES
MARATAÍZES / ES
(28) 99516-0301 / (28) 99930-0301

REGIÃO NORTE  
– NORDESTE

 CITO – CENTRO DE TRATAMENTO 
OFTALMOLÓGICO
AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 1034  
SL 310  I  SALVADOR  I  BA
(71) 3454-6035

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

 NOSSA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, 
ACUNPUNTURA E RPG
AVENIDA URUCARÁ, 825 A  
CACHOEIRINHA  I  MANAUS  I  AM  
(92) 9186-5178  I  (92) 3085-5019

 DROGASIL
AV. JACIRA REIS, 8  I  DOM PEDRO I
MANAUS  I  AM  I  0030 048 007

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

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

 ROSÁRIO
AVENIDA CÔNEGO JOÃO LIMA, 2246
ARAGUAÍNA  I  TO  I  (62) 4002-4242

 UNICOST
AV. CONDE DA BOA VISTA, 1096  
1°ANDAR  I  RECIFE  I  PE 
(81) 3424-9046

Consulte as orientações para a 
utilização da Rede de Convênios. 

A relação dos credenciados divulgada 
nesta edição é referente à base de dados 
de novembro/2021, sujeita a alterações. 

A REDE DE 
CONVÊNIOS 

É DINÂMICA E 
PODE SOFRER
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 utiliza mais economiza!


