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A expectativa de vida dos 
brasileiros está aumentando.

Doenças que causam cegueira
e são tratáveis, também!

Catarata
Solução a laser com 
boa visão: longe e perto.

Glaucoma
Doença silenciosa – perda 

progressiva da visão. O melhor 
tratamento é a prevenção.

DMRI 
Degeneração Macular Relacionada
à Idade (DMRI). Quanto antes
diagnosticada e tratada, melhor
qualidade de visão.

Retinopatia 
Diabética 

Leva à cegueira. Exame
oftalmológico periódico

pode salvar sua visão.
Você sabia?

Quando os olhos envelhecem, a visão pode sofrer com distúrbios relacionados à idade e à diabetes. 
Algumas doenças podem afetar a visão e evoluir dependendo do caso. O tratamento adequado previne  

e evita o avanço dessas enfermidades. Consulte seu oftalmologista no HOPE.

EMERGÊNCIA 
ILHA DO LEITE*
Oftalmologia e Otorrinolaringologia

24h* hope.com.br
(81) 3302.2121
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EDITORIAL
Ao final do ano, junto com as comemorações 

de Natal e Ano Novo, as pessoas costumam fazer um 
balanço do período e se planejar para o futuro. Em uma 
instituição como a CompesaPrev, essa avaliação e o olhar 
para o futuro são exercícios diários. Sim, precisamos nos 
autoavaliar constantemente. Nossa responsabilidade com 
o patrimônio coletivo, e a obrigação no cumprimento das 
normas exigidas por lei, tanto na previdência, quanto na 
assistência à saúde, nos impõem a vigilância, a disciplina e 
a assertividade. Para tanto, não nos tem faltado 
determinação na busca pela excelência 
na prestação dos serviços aos nossos 
associados. Já progredimos muito, 
mas temos consciência de que 
podemos muito mais. 

A Superintendência Nacional 
de Previdência  Complementar 
- Previc adotará um plano de 
ação para 2018 que tem como um 
dos principais focos aprimorar a 
governança corporativa do setor.  
Esse plano é para fazer frente 
a exemplos de gestão temerária 
de importantes fundos de pensão 
patrocinados por grandes empresas estatais que 
apresentaram resultados deficitários, obrigando 
empregados e aposentados vinculados a tais fundos a 
fazer contribuições extraordinárias para cobrir déficits.  
A CompesaPrev encontra-se distante dessa realidade de 
gestão, e, de maneira proativa, já se antecipou e está 
estudando a adoção de melhorias em seus processos 
de gestão, por meio da adoção de mecanismos de 
controles internos ainda mais eficientes e transparentes,  

para dar mais segurança, qualidade e desempenho  à 
nossa Fundação. 

Na assistência à saúde, os desafios são vários.  
A imprevisibilidade das demandas nos serviços, nos 
obriga a estar preparados para dar respostas rápidas 
para inúmeras necessidades, que envolvem uma logística 
robusta  em  torno  de  convênios, autorizações diversas e 
outras informações que  devem estar sempre disponíveis. 
E foi a forma de fazer essa engrenagem rodar de modo 

eficiente que nos levou ao prêmio 
nacional em qualidade de gestão, 
concedido pela União Nacional das 
Instituições de Autogestão em Saúde 
- Unidas. Gerenciar uma atividade 
extremamente complexa e ganhar 
um prêmio por gestão, nos deixa 
orgulhosos. Cada colaborador está 
empenhado em ajudar, acompanhar 
e resolver as demandas das pessoas 
que nos procuram, e fazem isso por 
convicção, colocando-se à disposição.

Na CompesaPrev, o futuro 
se constrói a cada dia. Trabalhamos 

com projeções de décadas à frente e 
nos preparamos para o futuro hoje. A visão de futuro é 
otimista. Queremos nos aperfeiçoar no planejamento 
e no monitoramento das metas estratégicas, com um 
modelo de gestão que melhore a rentabilidade e aumente 
a qualidade dos serviços prestados aos  beneficiários,  
colocando  a  CompesaPrev  numa  posição de destaque 
entre as fundações de previdência e assistência do país. 
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PERFIL DO ASSOCIADO  - Geraldo Diniz
Natural de Mamanguape, município do estado da Paraíba, formado em 

Comunicação Social, Estudos Sociais e Psicologia Clínica com especialização 
em Terapia Cognitivo-Comportamental, Bioenergética, Terapia Gestalt, Terapia 
Hospitalar e Ergonomia, Geraldo começou sua vida como Compesiano há quase 
três décadas. Aposentado há quatro anos, Geraldo iniciou sua história na 
Compesa trabalhando em campo como leiturista (profissional que lê hidrômetro). 
Pouco tempo depois, fez seleção interna e passou a atuar como técnico em 
recursos humanos.  Sempre em busca de novos desafios, ele resolveu se dedicar 
a outra paixão: cuidar das pessoas. Terminado o curso de Psicologia, passou a 
atuar como psicólogo na própria Compesa. Por mais de 20 anos dedicou-se ao 
tratamento de dependentes químicos e alcoolismo, como também à reabilitação 
profissional desses pacientes. As memórias mais felizes são com certeza as 
respostas positivas de diversas pessoas atendidas. Seu trabalho sempre foi 
encarado como uma missão, e foi assim que Geraldo realizou sua jornada por 
todo o estado, fazendo reuniões, palestras de prevenção, aplicação de técnicas 
bioenergéticas, acompanhamento de internações e reabilitação. Esse trabalho 
difícil e com uma forte carga emocional não era para todos, tanto que chegou 
ao ponto de Geraldo encarar sozinho esse desafio até conseguir formar novos 
profissionais para assumir seu posto após a sua aposentadoria. 

Aposentado, Geraldo não pa-
rou. Continuou com afinco e dedica-
ção sua tarefa de ajudar ao próximo, 
realizando trabalho voluntário no 
Pró-Criança e na Aposcompesa (Asso-
ciação dos Aposentados da Compesa) 
onde ensina técnicas de relaxamento 
e meditação, proporcionando aos apo-
sentados e seus familiares uma me-
lhor qualidade de vida.

Perguntado ao Geraldo o que o 
motiva, ele responde:

Eu me emocionava quando conseguia quebrar 
a resistência. Eu fui crescendo muito neste trabalho. 
Eu fui vendo que minha missão era essa: levar a boa 
nova de como se encontrar no dia a dia de forma pra-
zerosa, encontrar o teu eu, a tua pessoa.

O prazer de viver e a vida 
que eu levo. Tudo o que 
eu falo, eu vivo. Esse 
movimento de dar e receber, 
essa dinâmica, é muito 
importante, é tudo na vida.
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SAÚDE+

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o Brasil  
ocupa o primeiro lugar, entre os paí-
ses em desenvolvimento, no ranking 
da prevalência da depressão. Em todo 
o mundo, são mais de 120 milhões de 
pessoas que sofrem com a doença. 
Conforme as pesquisas, projeta-se 
que já em 2020, será a segunda maior 
causa de incapacitação no mundo. 

As causas da depressão são 
desconhecidas. Acredita-se que vá-
rios fatores - biológicos, psicológicos 
e sociais - atuando concomitante-
mente levem à doença. Sabe-se que 
na depressão há alterações no equi-
líbrio dos sistemas químicos do cére-
bro, principalmente nos neurotrans-
missores noradrenalina e serotonina. 
A depressão afeta cada pessoa de 
maneira diferente, por isso seus sin-
tomas variam de pessoa para pessoa. 

Antes considerada um proble-
ma exclusivo de adultos e idosos, 
hoje já se sabe que a depressão afe-
ta todas as idades. Porém nem sem-
pre pais e educadores estão prepara-
dos para diferenciar os sintomas da 
depressão das problemáticas com-
portamentais comuns em cada faixa 
etária.

Uma das principais dificul-
dades enfrentadas por quem sofre 
de depressão é entender e fazer com 
que os outros entendam que ela não 
é “frescura”, mas uma doença, como 
hipertensão ou diabetes.

Isso significa que precisa ser 
tratada por um psiquiatra, capaz de 
orientar e, se necessário, medicar 
adequadamente o paciente. A psico-
terapia em conjunto é muito impor-
tante, mas o tratamento médico é 
essencial.

A depressão nos idosos vem decorrente de diversos fatores como a che-
gada da aposentadoria, a perda de um ente querido, a dificuldade em aceitar 
as mudanças no corpo e no papel que desempenha na comunidade, ausência 
de vida social, falta de atenção da família ou mesmo o abandono. Esses são 
alguns dos fatores importantes para desencadear a depressão na pessoa idosa. 
Quando comparado ao adulto jovem, o risco de a doença chegar depois dos 60 
anos é maior. 

O reconhecimento da depressão no idoso muitas vezes é difícil. Precon-
ceitos em relação à velhice e às doenças mentais dificultam o acesso dos pa-
cientes a um tratamento adequado. Existe a ideia bastante arraigada de que a 
depressão é um fato “normal” na velhice. Não é! É preciso uma avaliação espe-
cializada, pois o idoso pode estar sofrendo de depressão. 

VIVENDO A DOR DA DEPRESSÃO

A Depressão na Terceira Idade

O transtorno depres-
sivo tem maior incidên-
cia em mulheres, em 
torno de 10%, em con-
traponto à representa-
tividade masculina de 
aproximadamente 6%. 
Mas infelizmente nos 
deparamos com uma ca-
racterística peculiar: o 
número de mulheres que 
buscam ajuda especiali-
zada é muito superior ao 
de homens, estes ten-
dem a negar a doença.
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    A depressão no idoso frequentemente surge em um contex-
to de perda da qualidade de vida associada ao isolamento social e ao 
surgimento de doenças clínicas graves. Dentre as estratégias de tra-
tamento, a psicoterapia breve tem um papel fundamental: identificar 
os fatores desencadeantes da depressão e minimizar o sofrimento 
psíquico, contribuindo também para orientação dos familiares, dos 
cuidadores e do próprio paciente. Além disso, a terapia também visa 
a ajudar o cliente a superar as influências dos preconceitos sociais 
em sua autoimagem e em suas expectativas de autoeficácia.

Formada em Psicologia Clínica e Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC, 
ex-consultora do Sebrae, da FIEPE, do Senac e do Senai, terapeuta credenciada 
do CompesaSaúde.

Sandra Valéria Lima Valença
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Investimentos - Outubro 2017 - Plano BD (Benefício Definido)

(1) Fundos de Investimentos e Títulos Públicos Federais; (2) Fundos de Ações; (3) Investimentos em Shopping 
Center,  Edificações e outros; (4) Operações com Participantes;  (5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais

Segmento Valor (R$) Participação sobre Total dos 
Investimentos

Rentabilidade Mensal 
%

Rentabilidade 
Acumulada %

Renda Fixa (1) 631.867.336,67 88,07% 0,44 7,48

Renda Variável (2) 46.279.261,06 6,45% -0,85 24,17

Imóveis (3) 25.922.399,20 3,61% 0,48 7,47

Empréstimos (4) 13.356.963,73 1,86% 1,05 8,99

Total da Carteira 717.425.960,66 100,00% 0,36 8,56

Meta Atuarial (5)
(INPC + 5,125% a.a.) - - 0,40 5,70

Evolução de associados do Plano de Previdência

Mês Ativos Aposentados Pensão Autopatrocinado BPD TOTAL

Setembro 2796 1702 691 27 22 5238

Outubro 2800 1705 697 28 22 5252

Novembro 2795 1708 698 28 22 5251

Evolução dos Associados Plano de  Saúde  
Setembro a Novembro - 2017 - Planos I e II

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

Setembro 3171 4566 860 8597

Outubro 3167 4551 857 8575

Novembro 3165 4547 860 8572

Evolução dos Associados Plano de  Saúde  
Setembro a Novembro - 2017 - Plano III
Mês Titulares Dependentes Agregados Total

Setembro 483 519 _ 1002

Outubro 489 529 _ 1018

Novembro 495 535 _ 1030

PRESTANDO CONTAS

Renda Fixa Imóveis
Empréstimos Renda Variável

88,07%
1,86%
3,61%
6,45%

Em outubro podemos observar a 
volatilidade no mercado de ações, com o 
Ibovespa fechando o mês próximo da estabilidade 
(0,02%). No acumulado do ano, a rentabilidade 
da CompesaPrev ficou bem acima da meta, 
apresentando excelente performance dos 
investimentos neste período.
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Percentual de adesão ao plano  
BD da CompesaPrev

Mês

TOTAL DE
EMPREGADOS 

DA
COMPESA

TOTAL DE
ADESÕES AO
PLANO DE

PREVIDÊNCIA

PERCENTUAL 
DE

ADESÃO (%)

Setembro 3465 2796 80,69

Outubro 3461 2800 80,90

Novembro 3456 2795 80,87

Receitas e Despesas 
CompesaSaúde - Planos I e II

Mês Receitas R$ Despesas R$

Setembro 5.155.462,33 4.585.131,76

Outubro 5.200.400,63 4.318.977,60

Novembro 5.150.311,03 5.044.066,45

Receitas e Despesas 
CompesaSaúde - Plano III

Mês Receitas R$ Despesas R$

Setembro 365.183,43 210.723,02

Outubro 370.448,89 207.648,45

Novembro 376.712,56 337.387,96

Evolução Patrimonial  
da CompesaPrev

Mês Evolução Patrimonial R$

Setembro 790.179.787,20

Outubro 793.457.707,61

Novembro 794.892.219,87
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1. Eu preciso? 
Essa é a primeira pergunta. Não 
se deixe enganar, pois o seu cé-
rebro cria diversas razões e usos 
para o produto; pense em quantas 
vezes você já usou algo parecido, 
se já não tem um similar que lhe 
sirva ou se existe um outro mode-
lo mais barato. 

2. Eu quero? 
Essa pergunta pode parecer um 
pouco óbvia ou confusa, mas é 
de extrema importância. Você já 
pode ter definido que precisa de 
algo, mas é importante se pergun-
tar se precisa daquele modelo top 
de linha, cheio de novos recursos, 
ou um mais simples e mais barato 
atendendo às suas necessidades.

3. Eu posso? 
Essa pergunta só será feita quan-
do as respostas anteriores forem 
um convincente “SIM”. Esse “eu 
posso” quer dizer: eu posso pagar 
sem mexer nas minhas reservas 
e sem desfalcar meu orçamento 
mensal. Qualquer coisa além dis-
so é “não posso!”.

EDUCAÇÃO ECONÔMICA E PREVIDENCIÁRIA

O crescimento e o desenvol-
vimento de uma sociedade 
dependem também de edu-
car financeiramente os cida-
dãos, ensiná-los a controlar 
seus recursos e respeitar 
seu orçamento.

O consumismo exa-
gerado, o crediário e o car-
tão de crédito costumam ser 
uma armadilha para quem 
não sabe se controlar e aca-
ba estourando o orçamento 
pessoal e/ou familiar. Mas 
existem três perguntas bá-
sicas que toda pessoa deve 
se fazer antes de comprar, 
principalmente uma compra 
muito alta.

Infelizmente o brasileiro tem 
por hábito deixar a criação de uma 
reserva financeira em segundo pla-
no, privilegiando o consumo imediato. 
Essa onda consumista muito se deve 
ao acesso fácil e farto a diversas li-
nhas de crédito. Porém, com a crise, 
veio a necessidade de apertar o cinto 
e repensar o comportamento. Esse 
novo cenário talvez sirva de lição e 
seja uma semente para a construção 
de uma educação financeira.

EDUCANDO AS FUTURAS GERAÇÕES
Investir na educação das crian-

ças e jovens, com toda a certeza, é o 
melhor caminho para se construir ge-
rações de pessoas mais conscientes 
e sustentáveis, e a educação finan-
ceira tem um papel importantíssimo 
nessa missão, ensinando, desde cedo, 
o comportamento correto com relação 
ao uso do dinheiro.

As escolas que adotaram a 
educação financeira em currículo 
relatam não apenas benefícios para 
os alunos que, aos poucos vão apre-
sentando mudanças de hábito de 
consumo, como os próprios pais são 
influenciados.

PRECISAR, QUERER E PODER



Em outubro, a Fundação Com-
pesa de Previdência e Assistência 
recebeu um prêmio oferecido pela 
Unidas – União Nacional das Institui-
ções de Autogestão em Saúde, no 20º 
Congresso Internacional, nos dias 26 
a 28,em Foz do Iguaçu, Paraná.

Esse prêmio é dado pela  
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar – ANS às operadoras que ti-
veram melhor pontuação no progra-
ma de qualificação denominado IDSS 
– Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar, cuja nota máxima é 1; 
o CompesaSaúde obteve a pontuação 
de 0,8632.

Para avaliação da pontuação, 
foi tomado como base o ano de 2016, 
e foram considerados os seguintes 
itens: 

1 - Garantia de acesso à rede 
credenciada (com ampliação dos cre-
denciamentos realizados); 2 - Gestão 
de processo e regulação (que trata 
do cumprimento das obrigações jun-
to à ANS); 3 - Qualidade de atenção 
à saúde (conjunto de ações à saúde 
dos beneficiários); 4 - Sustentabilida-
de econômico-financeira no mercado 
da operadora.

Para a coordenadora do plano 
de saúde, Sandra Fonseca “Esse índi-

ce reflete o reconhecimento do tra-
balho realizado em equipe, o que faz 
toda a diferença para se alcançar um 
bom resultado”. Já para o diretor de 
benefícios, Luciano Santana, o mais 
importante está na comprovação 
de que a instituição tem um traba-
lho coletivo importante e dedicado. 
“Esse reconhecimento da ANS mostra 
o quanto estamos trabalhando para 
conquistar a excelência no Compesa-
Saúde. Isto é o resultado de um bom 
trabalho, contudo, aumenta a nossa 
responsabilidade na manutenção da 
excelência, na prestação dos servi-
ços”, destacou.

Da esquerda pra direita: Diretor Administrativo Financeiro - Alexandre Moraes, Médico Auditor - Dr. Cláudio Bueno,
Diretor Presidente - Fernando Porciúncula e Diretor de Benefícios - Luciano Santana.

CompesaSaúde recebe prêmio com nota excelente pela ANSPRÊMIO UNIDAS
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CHEGOU O VERÃO!

A melhor época do ano para se divertir à luz do sol, ir à praia, à piscina, além de aumentar os níveis de vitamina 
D no corpo é também a época em que os cuidados com a pele devem ser redobrados. Descubra várias coisas fáceis que 
você pode fazer para aproveitar ao máximo o sol e o verão, sem se preocupar com problemas futuros:

Mantenha a pele sempre seca3
Manter a pele sempre seca é importante para evi-

tar o aparecimento de fungos que levam à micose. Assim, 
deve-se usar sandálias ou chinelos para que os pés não 
fiquem molhados de suor dentro do sapato. Além disso, 
para evitar micose, também conhecida por pano branco, 
deve-se evitar compartilhar toalhas em clubes, praias e 
piscinas.

Invista no betacaroteno1
Para deixar a pele morena e com um bronzeado que 

dura mais tempo, também é recomendado comer alimen-
tos que contêm carotenóides como cenoura, abóbora, ma-
mão, maçã e beterraba, pois estes alimentos protegem do 
câncer e deixam a pele mais bonita e hidratada.

Beba bastante líquido2
Nas horas mais quentes do dia, entre as 10 e as 16 

horas, deve-se evitar a exposição solar direta porque nes-
tes horários há mais riscos para a saúde. Assim, nestas 
horas, deve-se preferir ficar embaixo do guarda-sol ou den-
tro do bar da praia ou da piscina para se proteger do sol, 
evitando a insolação e as queimaduras na pele.

Não se depile no dia em que for pegar sol4
Outro cuidado importante no verão é não fazer a 

depilação do rosto e do corpo no dia e também na véspera 
da exposição solar, porque isto pode causar manchas es-
curas na pele. Assim, a depilação deve ser feita pelo menos 
com 48 horas de antecedência. Uma boa estratégia é fazer 
a depilação com cera porque ela retira os pelos pela raiz, 
tendo efeito mais prolongado.
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Mantenha a pele limpa e hidratada7
Tomar pelo menos 2 banhos por dia deve ser sufi-

ciente para manter a pele devidamente limpa, livre do suor. 
Se estiver muito quente, pode tomar mais banhos, mas é 
recomendado usar somente água, evitando o sabonete 
para não deixar a pele mais ressecada. O sabonete antis-
séptico pode ser útil para eliminar as bactérias e outros 
micro-organismos das axilas, região íntima e pés. Após o 
banho é importante passar um creme hidratante fluido, 
pelo menos nas regiões onde a pele fica mais seca, como 
pés, joelhos, mãos e cotovelos.

Use protetor solar diariamente9
Aplicar protetor solar cerca de 20 a 30 minutos 

antes da exposição solar e fazer renovação a cada 3 ho-
ras é importante para quem está na praia ou na piscina.  
Mas quem fica exposto ao sol durante o trabalho também 
deve ter este cuidado todos os dias para evitar o câncer 
de pele. O protetor deve ser passado em toda a área da 
pele que fica exposta ao sol.  Assim, quem trabalha em 
ônibus e caminhões, pode, por exemplo, aplicar bastante 
protetor solar no braço e na mão esquerda porque estas 
tendem a ficar mais expostas ao sol. As loções pós-sol são 
ótimas para refrescar a pele após um dia de praia, piscina 
ou cachoeira. 

Não faça tratamentos de pele no verão5
Evitar fazer tratamentos com laser e produtos quí-

micos durante o verão é importante, porque estes trata-
mentos podem danificar a pele bronzeada e causar man-
chas difíceis de remover. A melhor época para fazer estes 
tratamentos é durante o outono e o inverno, quando a 
temperatura está mais amena e o sol menos forte, mas é 
sempre importante usar protetor solar quando fizer tais 
procedimentos. Outro cuidado importante é fazer esfolia-
ção da pele, principalmente no rosto e nos pés, 1 vez por 
semana para eliminar as células mortas e renovar a pele. 

Pegue sol somente com protetor solar6
Quem deseja ficar bronzeada(o) sem prejudicar a 

pele pode optar por usar um protetor solar mais fraco, com 
FPS 4 ou 8, por exemplo, porque ele filtra os raios nocivos 
do sol e deixa a pele mais bonita, com um tom dourado. 
Alguns óleos e bronzeadores também possuem fator de 
proteção solar incluído em sua fórmula, conferindo ótimos 
resultados. No entanto, passar coca cola, óleo de cozinha 
e outros tipos de óleo que não sejam específicos para ex-
posição solar é contraindicado porque pode ter riscos para 
saúde, aumentando o risco de câncer de pele.

Beba bastante líquido8
Para evitar a desidratação que pode surgir rapi-

damente provocando intensa dor de cabeça e boca seca, 
deve-se beber cerca de 2 a 3 litros de água por dia para 
hidratar o corpo. A água pode ser substituída por suco de 
fruta ou chá gelado, por exemplo, mas estes possuem mais 
calorias e podem aumentar o peso, e, por isso, a água pura 
e a água com gotinhas de limão são mais indicadas.

Tome banho de água doce  
quando sair da praia10

Depois de um dia de praia, deve-se tomar um banho 
de água doce, de preferência fria, para retirar o sal e a 
areia que tendem a ressecar a pele, facilitando as fissu-
ras que podem permitir a entrada de micro-organismos. 
Se a praia tiver um chuveirinho de água doce, experimente 
passar por ele antes de ir embora, e se não tiver, leve uma 
garrafa de água doce para jogar no corpo quando sair da 
areia. Se possível, experimente hidratar a pele aplicando 
novamente o protetor solar ou a loção pós-sol.
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VIVA COM SAÚDE

Dia 22 de novembro foi dia de conscientização e mobili-
zação em torno da saúde dos associados. Durante todo o dia, 
uma enfermeira aferiu a pressão, fez teste de glicemia e orientou 
todos os participantes sobre a importância da prevenção e do 
tratamento da hipertensão e do diabetes. Na ação, também fo-
ram distribuídos folhetos explicativos com instruções primordiais 
sobre as enfermidades, além de orientações sobre como parti-
cipar do Programa Viva com Saúde, voltado para associados do  
CompesaSaúde que sejam hipertensos e/ou diabéticos; o progra-
ma visa a auxiliá-los a controlar as doenças.

João Paulo Leite da Costa, digitador do departamento de 
faturamento do CompesaSaúde, ressaltou a importância de uma 
ação como essa, pois na correria do dia a dia não se tem tempo 
de cuidar da saúde, e, como ele mesmo disse, “in loco fica tudo 
mais fácil”. Já dona Valdenice de França Teixeira, esposa do moto-
rista da Compesa, o Sr. Mario Sérgio, enfatizou que “Muitas vezes 
eles saem para trabalhar e não sabem como estão. Sabendo que 
a pressão, a glicose estão direitinho, eles vão trabalhar bem e a 
gente que fica em casa fica mais tranquila”. 

O Hiperdia foi um sucesso! Outras ações virão tendo como 
foco principal a qualidade de vida de todos os que fazem parte 
dessa grande família. Aguardem.

HIPERDIA  
DE COMBATE  
A DIABETES  
E HIPERTENSÃO
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SIMPLICIDADE VOLUNTÁRIA

Mas não é preciso sair da capital para ter uma vida simples. Essa opção 
de vida, apesar de a luta ser ainda maior, é bem possível na cidade grande, 
mesmo com as tentações do consumo e seus exageros bem próximos.  

Existe um movimento chamado simplicidade voluntária, que é um estilo 
de vida no qual os indivíduos conscientemente escolhem minimizar a preocu-
pação com o “quanto mais, melhor”, em termos de riqueza e consumo. Seus 
adeptos escolhem uma vida simples por diferentes razões, que podem estar 
ligadas a espiritualidade, saúde, qualidade de vida e do tempo passado com 
família e amigos, redução do estresse, preservação do meio ambiente, justi-
ça social ou anticonsumismo. Algumas pessoas agem conscientemente para 
reduzir as suas necessidades de comprar serviços e bens, e, por extensão, 
reduzir também a necessidade de vender o seu tempo. Alguns usarão as ho-
ras a mais para ajudar os seus familiares ou a sociedade, ou sendo voluntário 
em alguma atividade. 

Seja qual for sua escolha, o mais importante é descobrir o que realmen-
te te faz feliz!

EM BUSCA DE UMA VIDA MAIS SIMPLES
Deixar o campo em direção às grandes cidades, em busca de uma vida 

melhor, sempre foi, por décadas, a opção mais comum. Porém, algumas famí-
lias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os 
grandes centros para viver no campo.

Pessoas que desfrutavam de uma vida confortável na cidade, mas não 
aguentavam mais a correria do dia a dia, a falta de segurança, o trânsito ab-
surdo e o excesso de consumo definindo-os pelo ter, e não pelo ser, chacoa-
lharam os velhos conceitos, cada vez mais impostos à sociedade, e optaram, 
sem culpa e com leveza, por uma vida simples, descobrindo um novo jeito de 
se viver. 

Para quem sonha com a vida no campo, é importante conhecer um pou-
co mais dessa realidade antes de se mudar, já que o dia a dia pode não ser 
tão tranquilo como muitos imaginam. As facilidades e os serviços da cidade 
grande costumam estar a quilômetros de distância. 

Voltar às origens em busca de uma vida mais tranquila foi uma 
decisão tomada por Romero Câmara, Compesiano que pediu trans-

ferência para Carpina e logo em seguida para Lagoa do Carro onde 
comprou uma propriedade rural. Aproveitando os conhecimentos ad-
quiridos em sua pós em Gestão Ambiental, Romero pegou um sítio 
devastado e começou a plantar árvores nativas, além de dedicar-se 
ao cultivo de laranja, limão e macaxeira. 

Sempre tive uma identificação com o campo. Meus 
pais são do interior. Hoje, após o reflorestamento, com a 
volta das aves nativas, descubro que pequenas coisas vão 
se tornando grandes conquistas.

Romero Câmara
Agente de Saneamento da Compesa
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CULTURA - A REVOLUÇÃO CULTURAL DA REVOLUÇÃO DE 1817

históricos, mas recorre a imagens 
de apoio e depoimentos de especia-
listas em diversas áreas. Primeiro 
projeto aprovado na nova série de 
documentários e produtos audiovi-
suais produzidos pela Roquette Pinto 
Comunicação Educativa – “História na 
TV Escola”, os produtos da nova série 
serão exibidos nos dois canais públi-
cos da instituição, a TV Escola e a TV 
INES (único canal brasileiro que trans-
mite 24 horas diárias de programação 
bilíngue – Português e Libras, a Lín-
gua Brasileira de Sinais).

EXPOSIÇÃO 1817 
REVOLUÇÃO REPUBLICANA

Para lembrar o bicentenário 
histórico e revisitar o processo liber-
tário, o  Museu  da Cidade do Recife 
(MCR), em parceria com o Instituto 
Arqueológico, Histórico e Geográfico 
Pernambucano (IAHGP), realiza a expo-
sição “1817 - Revolução Republicana”. 
A exposição fica em cartaz até março 
de 2018 e toma praticamente todos 
os espaços do  museu, localizado no 
Forte das Cinco Pontas, um dos locais 
emblemáticos da própria revolução. 

A exposição é dividida em cin-
co eixos e possui mediadores para 
receber escolas e espectadores em 
geral. Abrindo a visitação, a sala “Re-
voluções” mostra, através de textos 
e imagens históricas, o cenário que 

fez ebulir os ideais revolucionários. O 
ponto de partida é uma projeção com 
os nomes dos 150 homens presos no 
Forte de São Tiago das Cinco Pontas. 

No segundo eixo, o visitante 
faz um passeio ao Recife do início do 
século XIX, então chamado de Vila de 
Santo Antonio do Recife de Pernam-
buco. O terceiro eixo, chamado de 
“Dezessete”, é dedicado à Revolução 
e é onde estão expostos documentos 
e objetos históricos pertencentes ao 
IAHGP - Instituto Arqueológico, Histó-
rico e Geográfico Pernambucano . No 
quarto eixo, Cidade Memória, 12 vídeos 
com depoimentos de historiadores 
mostram os lugares onde a revolução 
se fez presente de forma mais próxi-
ma.  Dedicada às bandeiras, o quinto 
e ultimo eixo é interativo.    Além de 
estarem expostas a bandeira da Re-
volução Pernambucana e outras que 
inspiraram o processo republicano, o 
visitante é convidado a criar e expor a 
sua própria bandeira.

Há 200 anos Pernambuco exer-
citou ao máximo sua vocação revolu-
cionária. Movimento social de caráter 
emancipacionista, a Revolução de 1817 
é considerada um dos mais importan-
tes movimentos de caráter revolucio-
nário do período colonial brasileiro. 

No dia 06 de março de 1817, in-
tegrantes do clero, maçons, militares 
e comerciantes brasileiros, desconten-
tes com o domínio político português, 
uniram-se para proclamar uma repú-
blica independente. Durante 74 dias, a 
capitania teve constituição própria, li-
berdade de imprensa e até embaixador 
nos Estados Unidos.

Refletir sobre a Revolução de 
1817 é fundamental para a compreen-
são do que veio a se constituir a na-
ção brasileira. Por isso, 2017, ano em 
que se comemorou o seu bicentenário, 
contemplou uma extensa programação 
que envolveu o lançamento de livros, 
debates, palestras, exposições, a pro-
dução de um documentário e eventos 
oficiais como o lançamento de um selo 
com a bandeira de Pernambuco, pro-
duzido pelos Correios, e a entrega de 
medalhas comemorativas que serão 
entregues aos ex-governadores vivos 
e a representantes de instituições 
históricas relacionadas à memória dos 
revolucionários.

DOCUMENTÁRIO 1817 
A REVOLUÇÃO ESQUECIDA

Dirigido pela cineasta Tizuka 
Yamasaki, o documentário de 50 minu-
tos, baseado no romance “A noiva da 
Revolução”, do jornalista Paulo Santos 
de Oliveira, foi gravado em Pernambu-
co, lançado em Recife no dia 03 de de-
zembro e foi ao ar na TV Escola no dia 
15 de dezembro.

De caráter didático, a produção 
não se limita à encenação dos eventos 

Não deixe passar essa opor-
tunidade. A exposição “1817 – 
Revolução republicana” está 
em cartaz até 03 de março 
de 2018. Um programa imper-
dível para você fazer com a 
família!

Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas.
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17 por 12
A primeira ação artísti-

ca do ano foi a mostra ‘‘17 por 
12”, onde 12 artistas plásticos 
de várias gerações foram con-
vidados pela Cepe – Companhia 
Editora de Pernambuco a expor 
na Galeria Arte Plural. As obras 
inéditas, telas ou desenhos, 
são recortes temporais des-
se momento histórico. Estas 
peças também ilustraram um 
calendário produzido pela edi-
tora. 

EXPOSIÇÃO 1817 
REVOLUÇÃO REPUBLICANA

Visitação 
Terça a domingo 
Das 9h às 17h 
Até o dia 5 de março de 2018

Onde 
Museu da Cidade do Recife 
Forte das Cinco Pontas 
Bairro de São José 
Recife - PE

Curadoria 
Maria de Betânia Corrêa de Araújo 

Quanto 
Gratuito 
 
Contato 
(81) 3355.9558

Site 
http://museudacidadedorecife.org

OS LIVROS DA CEPE

Foram muitas as publicações 
lançadas pela Cepe – Companhia Edi-
tora de Pernambuco durante as come-
morações do bicentenário da Revolu-
ção. Selecionamos algumas para você:

HQ SOBRE A REVOLUÇÃO DE 1817

Com 104 páginas coloridas, ál-
bum, inspirado no romance  A Noiva 
da Revolução, de Paulo Santos, esse 
edição tem como principal objetivo 
tornar mais acessível a história da 
Revolução. Uma ótima pedida para os 
mais jovens!

ABCDÁRIO DA REVOLUÇÃO 
REPUBLICANA DE 1817

Organizado por Maria de Be-
tânia Correia de Araújo, o livro conta 
com mais de 80 ilustrações - entre 
desenhos, pinturas, gravuras, mapas 
e fotografias - e é composto por cer-
ca de 70 verbetes sobre fatos perso-
nagens e cenários de um movimen-
to emancipacionista que concorreu 
fortemente para a ideia de um Brasil 
independente e soberano e para a im-
plantação de uma nova ordem social 
e política.

BANDEIRAS DA REVOLUÇÃO

A Fundação Joaquim Nabuco, 
por meio de sua Diretoria de Memó-
ria, Educação, Cultura e Arte – MECA, 
apresentou a exposição “As Bandeiras 
da Revolução – Pernambuco 1817/2017”, 
que até o dia 03 de dezembro ocupou 
a Galeria Massangana.

Com curadoria de Moacir dos 
Anjos e do escritor pernambucano 
José Luiz Passos, a mostra propôs 
novas leituras sobre a atualidade 
da Revolução de 1817 a partir de três 
núcleos distintos que se entrelaçam: 
documentos históricos sobre a ban-
deira do levante republicano - que se 
tornou a bandeira oficinal de Pernam-
buco desde 1917 -, obras de 12 artistas 
visuais contemporâneos e bandeiras 
de movimentos sociais.

Se você quiser adquirir algum desses 
livros ou conhecer as outras publica-
ções sobre esse tema, acesse o site da 
editora: www.cepe.com.br

Fundação Joaquim Nabuco
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REDE CREDENCIADA

NOVOS CREDENCIADOS LOCAL TELEFONE ESPECIALIDADES

RECIFE/PE

Unisaúde 
Unidade Integrada da Saude

Av Engenheiro Alves de Souza, nº 680 
Imbiribeira - Recife 81 3132.3774 Fisioterapia, Rpg, Ortopedia e Traumatologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Acupuntura

Aems Valle Mar - Psicologia Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1172 – Sal 0701 
Boa Viagem - Recife 81 3091.3895 Psicologia(*) , Pediatria - Psicologia Infantil, Ludoterapia

Hughette Galindo Avenida Agamenon Magalhães, nº 4318 – sala 710 
Paissandu, Recife 81 3103.09154 Geriatria

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UNO - Unidade de Otorrinolaringologia 
de Pernambuco

Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 1650 
Lojas 22 e 23, Piedade 
Jaboatão dos Guararapes

81 3461.2243 
81 3461.2455 Otorrinolaringologia e exames

Olinda

Realize Negocio e Psicologia Praça  Doze de Marco, nº 23 – Sala E 
Bairro Novo - Olinda 81 3318.1394 Psiquiatria, Neuropsicologia, Ludoterapia, Psicologia(*), Fisioterapia, Fonoaudiologia

Clínica de Fisioterapia Fábio Pontes Rua Doutor Manoel de Almeida Belo, nº 823 
Bairro Novo - Olinda 81 3129.1020 Fisioterapia, RPG, Acupuntura, Fonoaudiologia, Nutrição, Clínica Médica Dermatologia, Psicologia(*).

Caruaru

Alergo Imuno - W. Antunes Pe Av. Agamenon Magalhães, nº 444 – Sala 104 e 105 
Mauricio de Nassau - Caruaru 81 2103.4158 Alergologia

Uroagreste 
Unidade de Urologia do Agreste

Rua Saldanha Marinho, nº 535 
Mauricio de Nassau - Caruaru

81 3721.7506
81 3045.6896 Urologia

Multmedica 
B E S Servicos de Saude

Rua  Deputado Souto Filho, nº 53 - Terreo 
Mauricio de Nassau - Caruaru

81 3137.8888
81 3137.2020

Cardiologia, Dermatologia, Nutrição, Ginecologia, Cirurgia Vascular, Pediatria, Neurologia,
Cancerologia, Psicologia(*).

Medical Mais 
Medicalmais Servicos em Saude

Rua Walter da Silva Case, nº 136 A 
Mauricio de Nassau - Caruaru 81 3136.6780 Pediatria – Urgência, Pediatria

Neurovasc Rua Artur Antônio da Silva, nº 625 – Sala 003 
Universitário, Caruaru 81 3138.0070 Neurologia e Angiologia

 * EXCLUSIVO PLANO III
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O número de transplantes de 
órgãos no Brasil aumentou em 15,7% 
no primeiro semestre de 2017, se  
comparado com o mesmo período do 
ano anterior*. Com essa porcenta-
gem, o país se mantém em um nível 
intermediário em um ranking de doa-
ções no mundo. No entanto, acredi-
ta-se que o índice poderia ser mais 
satisfatório se a população tivesse 
mais acesso à informação sobre as 
doações de órgãos. 

Falar que a doação de órgãos 
é tabu não é verdade. Hoje em dia 
não existe malefício relacionado aos 
transplantes que tenha sido compro-
vado. O grande problema é mais a fal-
ta de esclarecimento em relação às 
doações do que propriamente o tabu 
acerca do assunto. Quando as pes-
soas são esclarecidas, elas entendem 
a necessidade de doar e se posicio-
nam a favor da doação.

A doação de órgãos e tecidos 
pode ocorrer após a constatação de 
morte encefálica, que é a interrupção 
irreversível das funções cerebrais, ou 
feita ainda em vida.

DOAÇÃO POR MORTE ENCEFÁLICA

É a interrupção irreversível das 
atividades cerebrais, causada mais 
frequentemente por traumatismo cra-
niano, tumor ou derrame. Como o cé-
rebro comanda todas as atividades do 
corpo, quando este morre, significa a 
morte do indivíduo.  

O diagnóstico de morte encefá-
lica no Brasil é um dos mais seguros 
do mundo, como exige a legislação. 
Nesse caso, o doador é capaz de sal-
var mais de vinte pessoas, podendo 
doar córneas, coração, fígado, pul-
mão, rim, pâncreas, ossos, vasos san-
guíneos, pele, tendões e cartilagem.

 

DOAÇÃO EM VIDA

O doador em vida deve ter 
mais de 21 anos e boas condições de 
saúde. A doação ocorre somente se o 
transplante não comprometer suas 
aptidões vitais. Rim, medula óssea e 
parte do fígado ou pulmão podem ser 
doados entre cônjuges ou parentes 

de até quarto grau com compatibilida-
de sanguínea. No caso de não familia-
res, a doação só acontece mediante 
autorização judicial.

Os órgãos e tecidos que podem 
ser obtidos de um doador vivo são:
• Rim: por ser um órgão duplo, pode 
ser doado em vida. Doa-se um dos rins 
e tanto o doador quanto o transplan-
tado podem levar uma vida perfeita-
mente normal;
• Medula óssea: pode ser obtida por 
meio da aspiração óssea direta ou 
pela coleta de sangue;
• Fígado ou pulmão: poderão ser doa-
das partes destes órgãos.

                                

COMO SER UM DOADOR DE ÓRGÃOS

A doação de órgãos é um ver-
dadeiro ato de solidariedade, e o pri-
meiro passo para efetivar esse gesto 
tão nobre é informar seu desejo às 
pessoas mais próximas.   A doação 
de órgãos só acontece após autoriza-
ção familiar.

 O Ministério da Saúde pos-
sui um órgão exclusivo, o Sistema 
Nacional de Transplantes (SNT), que 
é uma  referência mundial tanto em 
normas técnicas quanto em resulta-
dos. É do SNT a responsabilidade em 
âmbito nacional pela coordenação da 
Central de Notificação, Captação e  
Distribuição de Órgãos, presente em 
todos os estados, bem como pela  
logística de transporte do órgão ao 
necessitado.

DOANDO VIDA
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Atualmente, o aproveitamento 
do potencial de doações é muito baixo: 
dentre 46,5 pmp (doadores potenciais 
por milhão de habitantes), apenas 
13,5 pmp são doadores efetivos. Iro-
nicamente, esse fato está relaciona-
do a uma das grandes vantagens do 
transplante de órgãos no Brasil: para 
ser doador, basta que a família este-
ja ciente desse desejo, porém pouca 
gente sabe disso.

FASES DO PROCESSO  
DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

Se existe um doador em poten-
cial, vítima de acidente com trauma-
tismo craniano ou derrame cerebral 
(AVC), com confirmação da morte en-
cefálica e autorização da família para 
a doação, a função dos órgãos deve 
ser mantida artificialmente.

Seguem-se, então, as seguin-
tes ações:

    • A Central de Transplantes inicia 
os testes de compatibilidade entre 
o doador e os potenciais receptores, 
que aguardam em lista de espera.

    • Quando existe mais de um recep-
tor compatível, a decisão sobre quem 
receberá o órgão passa por critérios 
previamente estabelecidos como: 
tempo de espera e urgência do caso.

    • A Central de Transplantes emite 
uma lista de potenciais receptores 
para cada órgão e comunica aos hos-
pitais e às equipes de transplantes 
responsáveis pelos pacientes.

    • As equipes de transplantes, junto 
à Central de Transplantes, adotam as 
medidas necessárias – meio de trans-
porte, cirurgiões e equipe multidisci-
plinar – para viabilizar a retirada dos 
órgãos.

    • Os órgãos são retirados e os trans-
plantes realizados.

CAMINHO DO 
TRANSPLANTE
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Diagnóstico de morte 
encefálica

Família é avisada e 
precisa assinar termo 
por escrito mediante 

testemunhas para 
autorizar a retirada

Entrevista com família 
para investigar histórico 
clínico (diabetes, fumo, 
uso de drogas, 
tatuagens) e rastrear 
possíveis doenças; se 
necessário, pede biópsia

É feita a cirurgia para 
retirar o órgão, que é 

refrigerado e levado para 
a central de noti�cação 

até se de�nir quem será 
o receptor ideal

Órgão é levado para 
o hospital onde está 
o receptor, enquanto 
ele passa pelo 
pré-operatório 

Medicação para evitar rejeição

BRASIL.GOV.BR
Fonte: Secretaria de Saúde - DF

A CompesaPrev come-
ça agora, com a publicação 
desta matéria, uma cam-
panha de esclarecimento e 
apoio à doação de órgãos.  
Fique atento aos nosso ca-
nais de comunicação!
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AVISOS IMPORTANTES

REAJUSTE COMPESASÁUDE 

Fevereiro é o mês em que há reajuste da 
contribuição do CompesaSaúde, já que março é a 
data base para a revisão das mensalidades e o plano 
funciona na modalidade de pré-pagamento.

Em breve, a CompesaPrev estará divulgando 
por meio de seus canais de comunicação e da Compesa 
o resultado do estudo atuarial, apresentado pelo 
atuário do CompesaSaúde, Luiz Fernando Vendramini, 
no mês de novembro aos diretores e conselheiros da  
Fundação. O estudo foi encaminhado para diretoria 
da Compesa para análise.

É importante ressaltar que, apesar do 
percentual de aumento, os associados beneficiados 
pelos tetos de 16% (para filiados dos Planos I e II) e de 
20% (para quem for filiado do Plano III) não sofrerão 
aumento.

DISTRIBUIÇÃO REVISTA
A partir desta edição, a Revista Com-

promisso será distribuída aos associados 
através do e-mail para os associados da ati-
va, e uma quantidade de exemplares será 
entregue em algumas unidades da Compesa  
para leitura dos interessados. A iniciativa 
visa à redução de custo e faz parte de um 
dos valores praticados pela Fundação, que é 
a responsabilidade socioambiental.

Entretanto, os associados que deseja-
rem receber a  edição impressa podem soli-
citá-la através dos nossos canais de comuni-
cação que sertão usados para divulgar essas 
informações: site, facebook, revista, e-mail e 
quadros de avisos.





Fatura digital
Mais conveniente e sustentável

Sabia que você já pode receber sua conta de água por 
e-mail? É só fazer o seguinte:

Entre no site da Compesa (www.compesa.com.br)
Na Agência Virtual, clique em "Mais serviços"
Clique em "Fatura por E-mail" e insira sua matrícula
Preencha o formulário
Confirme as informações que serão enviadas para o seu email

Pronto. Agora sua conta vai chegar digitalmente, 
sem atrasos nem gasto de papel. Não é fácil?

1

2

3

4

5

Transparente
como tem que ser.

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E 

GESTÃO


