A Clínica Esmera

- Qual a sua relação ou de sua empresa com o esporte em Campinas?
A ESMERA Saúde, através de sua equipe multidisciplinar, busca a prevenção de doenças e
qualidade de vida dos pacientes atendidos. Nesse sentido, o esporte é fortemente incentivado,
sempre pensando nas individualidades de cada um, e com uma avaliação pré participação
detalhada a fim de se identificar precocemente possíveis doenças ou alterações que possam levar
a um risco aumentado durante a prática de exercícios.
O check up, motivo bastante frequente de procura à ESMERA Saúde, também visa avaliar
o indivíduo como um todo e, em não havendo alterações que justifiquem uma intervenção médica,
os pacientes sempre são incentivados a praticar exercícios físicos regulares.
Além disso, o corpo clínico da ESMERA Saúde é formado por diversos ex atletas, que
competiram por suas faculdades durante a graduação, o que os fazem valorizar e transmitir os
valores do esporte para os pacientes atendidos.
- Porque você optou por apoiar o projeto do CBC?
Primeiramente, pelo importante papel social e integrativo que o projeto Campinas Basquete
Clube (CBC) oferece aos seus atletas e, consequentemente, suas famílias. O esporte é uma das
maneiras mais eficientes para socializar e educar os jovens e, assim, construir um futuro com
valores mais sólidos para os que dele participam. Mais do que formar atletas profissionais, o CBC
visa tornar esses garotos cidadãos e profissionais mais aptos para enfrentar seu futuro, explorando
possibilidades que, talvez fora do projeto, não fossem possíveis. Exemplo disso são as bolsas de
estudo em colégios e faculdades da região que somente foram possíveis diante da parceria com
outras empresas.
A ESMERA Saúde compartilha dos valores do CBC, e entende que apoiar o esporte amador
é também contribuir para que esses jovens tenham uma boa qualidade de vida. Não somente com
a prática de exercícios físico, mas sendo capazes, por exemplo, de se inserir no mercado de
trabalho como profissionais de saúde qualificados e que possam, futuramente, ajudar outras
pessoas. Isso é responsabilidade social de uma empresa.
- O que esse projeto tem diferente de outros que já aconteceram em Campinas?
Integração entre esporte e comprometimento social das empresas apoiadoras. O objetivo
principal não é formar atletas, mas cidadãos através do esporte.
- Quais os resultados que sua empresa vislumbra com essa parceria?
Exposição da empresa para pessoas que compartilham dos mesmos princípios e objetivos
da ESMERA Saúde: busca de qualidade de vida e prevenção de doenças. E uma vez que a prática
de esportes tem tudo a ver com saúde, o sucesso do projeto CBC também mostrará o impacto
positivo que a ESMERA Saúde pode ter na vida de seus pacientes
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