


Pág

03

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

AMPLA REDE 
DE CONVÊNIOS
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EDITORIAL
Crescer sempre

ALERGIA
Em tempo frio, piora muito

PRESTANDO CONTAS

VIDA A DOIS
Poupar e crescer juntos

COMPESAPREV 30 ANOS 
Por dentro dessa história  

CHECK-UP 
Cuidados para evitar doenças

I FEIRA VIVA COM SAÚDE
Dois dias de muita interação 

POSTO DE ATENDIMENTO
Serviços na própria Compesa para você

PLANOS
Conheça melhor para saber utilizar

RECADASTRAMENTO
Deixe seus dados atualizados

NOVOS CREDENCIADOS

Revista Compromisso
Todos estamos em festa. É que já se foram 30 anos! 
Nossa fundação faz aniversário no mês de maio, 
justamente quando a primeira Diretoria Executiva da 
Fundação tomou posse, no ano de 1987. Esta edição é 
comemorativa e nada como trazer um pouco da nos-
sa história.

Também há muitas informações para você. Cuidar da 
saúde é sempre bom. Alergia, por exemplo. Quem não 
conhece alguém que vive se tratando? Por isso, fazer 
um check-up evita transtornos maiores no futuro.   
E falando em cuidados, a I Feira de Saúde foi um 
sucesso. Temas como boa alimentação, serviços 
gratuitos e apresentação de dança movimentaram o 
evento. Ainda de olho na sua saúde, fique por dentro 
das novas regras de cancelamento do seu Plano.

Também lembre-se de que você precisa estar com  os 
dados em dia. Por isso, é importante realizar o reca-
dastramento tanto na CompesaPrev quanto na própria  
Compesa. Quem se cadastrou, no ano passado, con-
correu a um vale-compra. Os ganhadores sortudos 
você vai conhecer aqui. 

Casal unido poupa unido. É assim que funciona  
(ou deveria funcionar). Se você tem interesse em 
crescer junto com a sua cara-metade, então leia as 
dicas que a Revista Compromisso tem para você. 

Esta edição ainda traz uma novidade: a abertura do 
novo Posto de Atendimento na Compesa da Cruz 
Cabugá. Enfim, aproveite, informe-se e comemore. 
Porque a sua fundação está cada vez mais forte.  
Com ricas experiências e muitas histórias para dividir 
com cada Participante. Esse é nosso melhor presente!
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De olho nas dicas

Cuidado 
alergia no período  
DE chuvA E  
Das festas juninas

Época junina é sinônimo de forró, tradição, co-
midas típicas, fogueiras etc. Junto com toda 
essa alegria, sempre tem fumaça e, muitas  
vezes, os problemas respiratórios decorrentes 
dela. Ainda por cima, há o período chuvoso, 
que acaba sendo um fator a mais. O que an-
tes era apenas diversão acaba se tornando um 

As doenças mais comuns são rinite, asma, tosse e problemas nos pulmões. Há quem já sofre com 
alergia em outras épocas do ano, mas as crianças e idosos são os mais afetados.

“As crianças são sempre mais suscetíveis a adquirir uma doença, e quando 
se trata de vírus ou bactéria, essa facilidade aumenta. Já os idosos possuem 
uma imunidade bem mais baixa, por isso são facilmente afetados”, pontua o 
médico.

Ele também alerta que os tratamentos sejam realizados adequadamente 
e por um médico especializado. “Quando é feito assim, da forma cor-
reta, a resistência das mucosas aumenta e o risco de desenvolver um 
problema mais sério é menor”. Os tratamentos variam entre medicamentos  
e vacinas imunoterápicas. 

Darília Oliveira, funcionária da Compesa, tem 29 anos e também sofre com alergias. 
Ela falou um pouco sobre os problemas por causa da alergia e como faz para se prevenir.

Saúde +

problema. Sofrer com alergias é mui-
to complicado! “O fato de haver uma in-
flamação na mucosa a deixa mais sensível 
para os fatores externos como as mudanças 
de clima e fumaças. Esse período de chuvas  
e fogueiras agrava a inflamação”, afirma o médico 
Waldemir Antunes, alergologista da Alergo Imuno.

Por Elayne Barros

Se você é alérgico, fique longe das fogueiras e fogos de artifício;

Feche portas e janelas, colocando toalhas molhadas nas frestas para impedir a entrada da fumaça;

Procure tratamentos adequados para seu tipo de alergia;

Consuma água regular e diariamente;

Evite usar roupas guardadas há muito tempo.

Entrevista 

RC - Você sofre com que tipo de problema na época junina e período chuvoso? 
Darília Oliveira - No período junino, a fumaça me prejudica bastante; nas épocas 
de chuva, a mudança de temperatura, ar frio e poluído, principalmente. Ambien-
tes fechados são terríveis para quem sofre com rinite alérgica.

RC - Como você descobriu a doença?
Darília Oliveira - Descobri ainda quando criança. Como era constante, foi cons- 
tatado problema alérgico. 

RC - Você faz algum tratamento? 
Darília Oliveira - Fiz um tratamento de imunoterapia personalizada, com aplicação de injeções para tratar 
rinite alérgica. Depois do tratamento houve uma melhora significativa em relação à alergia.

RC - Já passou por algum problema maior devido a essa doença? 
Darília Oliveira - Ainda criança passei por um período de crise alérgica longo, com algumas inter-
nações e tratamentos prolongados.

RC - Como você faz para se prevenir nessas épocas?
Darília Oliveira - A forma de prevenção é ficar afastada das substâncias que causam alergias. Como 
também fazer uma avaliação médica para saber o que causa a alergia e a possibilidade de algum 
tratamento que, pelo menos, minimize os efeitos causados.
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Investimentos – Abril 2017  – Plano BD (Benefício Definido)

Evolução dos Associados do CompesaSaúde Planos I e II Evolução dos Associados do CompesaSaúde Plano III

Receitas e Despesas  
CompesaSaúde - Planos I e II

Receitas e Despesas  
CompesaSaúde - Plano III

Quadro do Acompanhamento dos Percentuais de Adesão  
ao Plano de Previdência da CompesaPrev 

Evolução do Patrimônio  
da CompesaPrev

Evolução dos Associados ao Plano de Previdência da CompesaPrev 

Renda Fixa (1) 81,68

81,30

81,30

81,26

 5.081.360,96  343.423,09 

 341.925,53 

 366.719,70 

 363.170,73 181.073,06

 759.160.004,24 

 764.013.904,60 

 767.740.318,20 

771.201.638,68

 3.930.784,10 

 4.039.880,81 
    
3.911.372,88 

 5.057.779,62 

 5.306.572,96 

5.161.582,92 4.344.238,63

 198.281,42 

 238.252,09 

 245.942,30 

5235

5237

5230

5239

617.494.404,78 89,27% 0,68 3,42

Segmento

Mês Mês

Mês Mês

Total de Empregados
da Compesa  

MêsMês

Mês

Titulares Titulares

  Receita R$   Receita R$

Total de Adesões
  Evolução Patrimonial R$

Ativos Pensão

Dependentes Dependentes

Renda Fixa (1)

Renda Variável (2)

Imóveis (3)

Empréstimos (4)

Despesa R$ Despesa R$

Percentual (%)

Aposentados Autopatrocínado

Agregados AgregadosTotal Total

TotalBPD

Comentário

Distribuição dos Investimentos

Valor em R$ 
Participação sobre Total 

dos Investimentos 
Rentabilidade  

mensal %
Rentabilidade 
acumulada %

Renda Variável (2)

4684 8758

35.542.611,80 5,14% 1,18 10,23

Imóveis (3)

Fevereiro

Março

Abril

3467

3476

3476

3485

2832

2826

2826

2832

Janeiro 2832

2826

2826

2832

1668

1677

1675

1676

680

680

679

681

4665

4651

4637

28

27

26 

26 

8724

8719

8704

27

 27

 24

 24

862

852

866

868

25.881.271,90 3,74% 0,71 3,28

Empréstimos (4) 12.767.175,25 1,85% 0,98 4,39

Total da carteira 691.685.463,72 100% 0,71 3,81

Meta Atuarial
(INPC+ 5,125% aa) (5) - - 0,74

5,14 89,27 
3,74 1,85 

2,83 

(1) Fundos de Investimentos, Títulos Federais, DPGE  (2) Fundos de ações  (3) Investimentos em shopping center e edificações e outros 
(4) Operações com Participantes (5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais

Em abril, houve a redução da taxa de juros, alinhado com 
a maioria das projeções de mercado. Já o Ibovespa, após 
a volatilidade, encerrou o mês com resultado positivo 
de 0,64%. Apesar do desempenho consolidado dos 
investimentos não alcançarem a meta neste mês, no 
acumulado do ano continuamos acima do atuarial.

3212

3207

3202

3199

0

0

0

0

451 465 916

449

455

460

473

479

485

922

934

945

Prestando   
Contas

Fevereiro Fevereiro

Março

Abril Abril

Março

Janeiro

Fevereiro Fevereiro

Março Março

Abril Abril

Janeiro Janeiro

Janeiro

Fevereiro
Fevereiro

Março
Março

Abril
Abril

Janeiro
Janeiro



Pág

08
Pág

09

Na riqueza 
e na pobreza 

N a  c o n v i v ê n c i a  a  d o i s ,  
a l é m  d o  a m o r ,  é  i m p o r t a n t e  c u i d a r 
d o  i n v e s t i m e n t o  f i n a n c e i r o .            

Casais fazem planejamento para não entrar no vermelho 
antes de entrar na igreja.

Até que a morte os separe. Esse juramento ultrapassa gerações 
e é realmente forte e comovente. Mas, na hora em que as contas 
começam a se acumular, será que existe mesmo “riqueza e po-
breza”? Será que é a morte ou são as dívidas que separam um 
casal?

Muitos jovens casais pensam em construir uma vida a dois.  
A ideia é crescer juntos, realizando o sonho da casa, do carro e de 
uma convivência de realizações. Muitos casais, no entanto, não 
sabem que, para tudo isso, tem que ter planejamento.

Amor com um bom investimento financeiro pode trazer muitos 
frutos. Ter consciência de quanto cada um ganha é fundamen-
tal. Falar sobre a renda chega a ser desconfortável para alguns 
casais, mas é essencial para que todos os gastos sejam contabi-
lizados.

Joanes Bosco Torres e Maria José de Araújo Gonçalves, ex-empre-
gados da Compesa, hoje aposentados, estão juntos há 25 anos e, 
desde o começo, juntaram forças para um resultado em comum.  
"No nosso salário, ninguém sabe quem é quem; tanto eu pago 
as contas quanto ele paga, o nosso dinheiro é um só. Não tem a 
história de isso é meu ou isso é seu", revela dona Maria José.

Mas ela sempre foi planejada; tem uma agenda e anota todas as 
contas do mês. Joanes também passou a ser assim com a con-
vivência. Hoje em dia, os dois não fazem nenhuma compra fora 
da necessidade. “Minha mulher é meu anjo da guarda, foi a pes-
soa que me abriu os olhos para certos assuntos, principalmente 
o financeiro” conta seu Joanes.

Por Elayne Barros

Educação
Financeira

Tudo começou quando decidiram comprar o primeiro carro, em 1997. Estudaram a necessidade de 
ter o veículo e decidiram por um zero. “Com os cálculos, vimos que aumentaria apenas R$ 50,00 no 
valor da parcela em relação a um usado. Reduzimos algumas coisas, despesas extras e então com-
pramos”, contou dona Maria José.

É fato que nenhum casal está livre dos conflitos. As desavenças aumentam quando as contas não 
fecham e o desgaste emocional só cresce. Antes que pese o clima, é bem mais interessante dialogar  
e buscar saídas com metas e objetivos.

Casou? Então participe da construção de uma relação duradoura e 
inteligente também nos aspectos financeiros. Conviver a dois é muito 
mais que colocar uma aliança no dedo ou fazer promessas. É preciso 
pensar, por exemplo, que a família pode crescer e,  por isso, é sempre 
bom manter uma quantia reservada para futuras necessidades . 

Por mais que se mantenha a união e queira que ela prospere, é 
necessário abrir mão de alguns hábitos e costumes da vida de solteiro. 
Dividir despesas, reservar uma parte da renda e ter responsabilidade 
financeira são caminhos promissores. Casal que poupa junto cresce 
junto.

VIVER A DOIS

Que tal amar e poupar?
Converse
Discuta as finanças 
com seu par e defina objetivos.
Transforme dinheiro em pauta.  

Divida
Ser individualista é o maior problema na 
vida a dois. Não saber dividir planos acaba 
atrapalhando o casal.
 

Previna-se
É importante sempre ter um dinheiro 
extra guardado para os incidentes. 

Planeje
Anote o que vocês precisam pagar 
e defina o quanto pretendem gastar 
mensalmente. Corte despesas.

TIRE SUAS DÚVIDAS E PARTICIPE.

A partir de agosto, o programa, que já é sucesso, continuará levando todas as informações necessárias 
sobre os planos de previdência e de saúde. Além disso, vamos continuar levando novidades sobre  
o dia a dia da Fundação.

Fique atento aos nossos canais de comunicação e não perca mais uma edição 
do CompesaPrev Itinerante.

COMPESAPREV ITINERANTE
Aguarde

No segundo semestre, tem mais novidade.

Maria José  
de Araújo e

Joanes Bosco
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Nossa
História

A Fundação cresceu e hoje chega aos seus 30 anos, trazendo muitos benefícios 
aos seus associados. A entidade, que começou a funcionar numa pequena sala 
perto da Diretoria Administrativa da Compesa, hoje tem sede própria, com toda  
a estrutura necessária ao desenvolvimento dos serviços oferecidos. 

Chegar a 30 anos é relembrar vários momentos. Há muitas personagens para um desafio que, ini-
cialmente, causou incertezas e resistências. Tudo começou com um trabalho informal e voluntário, 
iniciado por Eros Carneiro Lins e do qual também fazia parte Miguel Breckenfeld, ambos falecidos.

O principal objetivo era o de criar uma entidade para que os Participantes se aposentassem e conti- 
nuassem ganhando o mesmo valor da ativa. Para ser implantada, a CompesaPrev precisava de 60% de 
adesão. Mas alguns empregados não aprovaram a ideia e realizaram campanhas com o objetivo de que 
outras pessoas também rejeitassem a proposta. Com recursos obtidos através de uma rifa, os defen-
sores do projeto viajaram ao Rio de Janeiro para conversar com especialistas no assunto, os atuários,  
e também  visitaram outros fundos de pensão. Foi formado um mutirão que distribuía cartilhas pelo 
interior do Estado, esclarecendo dúvidas e convencendo os Participantes. 

No mês em que completa 30 anos  
de existência, a Fundação traz um histórico  

com momentos marcantes.
Por Cris Costa

Lutas e vitórias

COMPESAPREV

O começo de tudo 

CompesaPrev hoje 

A previdência comple-
mentar teve início, no 
Brasil, em 1977, regula-
mentada através da Lei 
nº 6.435. Dez anos de-
pois, começou, também, 
a história da Fundação. 
Autorizada a funcionar 
pela Portaria nº 3.950, de 
26 de fevereiro de 1987, 
teve como data da posse 
de sua primeira diretoria o 
dia 26 de maio do mesmo 
ano. A CompesaPrev é 
uma entidade de Previdência Privada Fecha-
da, sem fins lucrativos, instituída e patrocinada 
pela Companhia Pernambucana de Saneamento 
(Compesa). Seus custeios são efetuados com re-
cursos arrecadados das contribuições paritárias 
da Patrocinadora e dos Participantes.

Ofício nº 122 da 
aprovação do 

funcionamento da 
Comprev (nome utilizado 

inicialmente).

Reestruturação no organograma com a implantação da Assessoria de Comunicação Social,  
Controladoria de Gestão; área de Recursos Humanos; setor de Tecnologia da Informação.  
Reestruturação das logomarcas do CompesaPrev e CompesaSaúde, criando a identidade  
de que os dois fazem parte de uma só empresa. 

Criação do CompesaSaúde, então Comsaúde. Entram em vigor os Planos I e II.

Comemoração dos 10 anos do Plano de saúde, lançamento do Guia médico e ampliação 
das ações de saúde. Ampliação dos canais de comunicação com a ouvidoria, informativo 
online "Comprev Informa", reformulação do site e atendimento via e-mail. Implantação 
de sistema de controle de risco.

Criação do fundo de investimento exclusivo Tapacurá, em homenagem a uma das mais famosas 
barragens da Compesa. Ampliação do horário de atendimento durante a hora de almoço.

Implantação da Auditoria Interna, melhorando, ainda mais, a governança e os controles  
de gestão da entidade.

Lançamento da Revista Compromisso. Adequação do CompesaSaúde às novas regras da ANS. 
Investimento na qualificação do corpo funcional.

Comemoração dos 25 anos da Fundação. Homenagem à empregada mais antiga, Carla Menezes  
e ao Participante com mais idade, sr. Severino Nazário da Silva, que, à época, completava 100 
anos. Lançamento do CompesaPrev Itinerante. Mudança dos nomes de Comprev e Comsaúde 
para CompesaPrev e CompesaSaúde.

Contratação de duas assistentes administrativas para Garanhuns e Salgueiro, ampliando  
o atendimento no Interior. Criação da página www.facebook.com.br/compesaprev.  
Implantação do Plano III, para atender à Resolução Normativa nº 254, da ANS (Agência Nacional 
de Saúde). Início do Recadastramento Premiado.

EVOLUÇÃO AO

Criação da Central de Relacionamento, unificando os atendimentos de saúde e previdência.  
Implantação do primeiro planejamento estratégico da Fundação com a definição da missão, 
visão e valores da entidade. Lançamento do “Viva Comsaúde”.

Registro definitivo do plano de saúde na ANS, consolidando o equilíbrio do plano.  
Primeiras eleições digitais, proporcionando segurança, aos associados, na escolha dos gestores.  
Primeira Pesquisa de Satisfação.

1998

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

Apesar da não aceitação de alguns empregados da Compesa daquela 
época, foi formado um movimento e fez-se um abaixo-assinado para 
a criação da Fundação. Entre eles, estava o atual presidente, José Fer-
nando da Porciúncula. O “Livro de Ouro”, como foi intitulado, teve 3.345 
assinaturas, dando início à CompesaPrev, à época apenas Comprev.  
Criar a fundação era um investimento financeiro alto, por isso, no Acor-
do Coletivo, os servidores com escolaridade superior abriram mão 
do reajuste salarial em prol de um projeto futuro.

LONGO DO TEMPO
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Zael Diógenes Moreira

Ângela Sotero Bacelar

Segundo este engenheiro civil, sua gestão contou com a determinação 
da Diretoria, a força dos colaboradores e a integração com os demais 
órgãos estatutários da Fundação para vencer as primeiras dificuldades 
relativas ao aporte de recursos, principalmente ao Plano de Saúde.
Zael também lembra que foram feitas as alterações necessárias no 
Plano de Previdência para a sua adequação às exigências da Emenda 
Constitucional nº 20, particularmente no que se refere à contribuição 
paritária entre Patrocinadora e Participantes. Zael destaca a assina-
tura do Contrato do Acordo, em vigor até hoje, que trouxe o equilíbrio 
necessário para a estabilidade da CompesaPrev. 

Além do investimento em instalações físicas, na gestão de Zael foi criado o jornal informativo Compro- 
misso, tornando-se um espaço aberto de comunicação com os Participantes.

Ângela Bacelar foi a primeira mulher indicada para ocupar a presidência 
da CompesaPrev. Começou sua carreira na Compesa como estagiária, 
em 1975, e foi efetivada como engenheira, em 1977. Investiu fortemente 
na melhoria da gestão corporativa. Priorizou os canais de comunicação 
e relacionamento com os Participantes. A implantação da Assessoria  
de Comunicação, ligada diretamente à Presidência, traduziu a importância 
do setor. Sua gestão modernizou a área de TI (Tecnologia da Informação),  
integrando sistemas de produção e apoio. Ângela defende que a Fundação 
precisa estar alinhada aos interesses dos associados e da Patrocinadora, sendo financeiramente se-
gura e rentável, de forma que garanta a manutenção dos assistidos e seja atrativa aos novos empre-
gados, através de uma gestão transparente e participativa.

RC - A Fundação faz parte da sua vida ou a sua 
vida faz parte da Fundação?
Fernando Porciúncula - A Fundação é uma parte da 
minha vida. Em 1985 já havia um movimento para o 
surgimento da CompesaPrev. Coincidentemente, a 
primeira assinatura do “Livro de Ouro” para criar a 
Fundação foi a minha. Não que eu tenha sido a princi-
pal personagem; fui apenas um entre tantos outros.  

RC - O que o motivou a apoiar a criação 
da CompesaPrev?
Fernando Porciúncula - Pode-se 
dizer que uma preocupação de infân-
cia contribuiu bastante. Minha mãe 
conseguiu se aposentar, mas o meu 
pai, não. Ele foi uma pessoa que não 
contribuiu com o INSS, ficando sem 
rendimentos e dependendo da apo-
sentadoria recebida pela esposa. Isso 
me marcou muito. Então, quando foi 
discutida a possibilidade de se criar a 
Fundação, eu me informei do que se 
tratava e como funcionaria. Vi essa 
oportunidade e a agarrei com unhas  
e dentes.

RC - Como foi sua primeira gestão? 
Fernando Porciúncula - Em 1995, ninguém queria 
se aposentar, diante do receio de ficar recebendo 
menos (em relação ao salário da ativa, pois todos 
queriam manter o padrão de vida). Nesse mesmo 
ano, como presidente da CompesaPrev, fui atrás 
desse projeto. A Patrocinadora aceitou a ideia  
e criamos, então, uma quarta faixa de contribuição. 
Também coordenei o trabalho desenvolvido para  
a criação do plano de saúde, iniciado em 1996 e que 
durou 2 anos, sendo implantado em junho de 1998.

RC - O que sua primeira gestão tem em comum com 
a gestão atual? 
Fernando Porciúncula - Quando assumi novamente  
a presidência da CompesaPrev, em 2013, vim também 
com duas novas missões definidas pela Compesa: uma 
na área assistencial e outra na área de previdência. 

A primeira delas era criar o Plano III 
do CompesaSaúde, que conseguimos 
implantar em 2014. A segunda meta  
é criar o plano CD (Contribuição Defini-
da), no qual estamos nos empenhando. 
Então, no primeiro mandato cumpri as 
duas missões e, no segundo, até agora, 
cumpri 70%, mas espero alcançar os 
100%. Também tenho a honra de ser o 
primeiro aposentado a ser presidente da 
Fundação.

RC - O que o senhor diria para os futuros  
gestores da Fundação? 

Fernando Porciúncula - Que trabalhem com serie-
dade, preparando-se para estarem à altura do cargo 
que exercem. Que sejam autênticos. Não colocar di-
ficuldades ou criar obstáculos para implantar as de-
terminações a serem seguidas me fizeram ser uma 
pessoa realizada, com o olhar sempre para frente. 
Acredito que o convite para assumir, pela segunda 
vez, a presidência da Fundação, foi um reconheci-
mento ao trabalho desenvolvido na primeira gestão, 
o que me fez sentir lisonjeado. 

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE
Histórias pra contar

(Presidente de 1999 a 2007)

(Presidente de 2007 a 2013)

Dedicação e sinceridade nas ações. Essas são marcas da gestão de José Fernando da Porciún-
cula, presidente da Fundação Compesa de Previdência e Assistência – CompesaPrev, exercen-
do o seu segundo mandato. Antes mesmo da existência da CompesaPrev (fundada em 1987),  
Fernando já tinha uma participação bastante ativa na Compesa, onde atuou desde 1974 e perma- 
neceu por 25 anos. 
Seu primeiro mandato como presidente da CompesaPrev ocorreu no período de 1995-1999. Em 2013, 
foi convidado para completar o mandato de Ângela Bacelar até 2015. Neste mesmo ano, foi recon-
duzido para novo mandato, que terminará em 2019. 
Aos 73 anos, o engenheiro civil, Fernando Porciúncula é pai de cinco filhos, bisavô e adora sam-
ba e Música Popular Brasileira. A grande paixão, mas sem fanatismo, é o Sport Club do Recife.  
Também não abre mão das caminhadas diárias na Beira Rio, bairro da Madalena. Aos domingos, 
troca a paisagem e escolhe a orla de Boa Viagem como cenário. O presidente acredita que a maior 
herança que pode deixar é toda a sua trajetória profissional. Ao filho mais novo, mostra o seu currícu-
lo com orgulho. É contagiante ouvir Fernando contar histórias sobre o lugar onde conquistou amigos  
e parceiros para toda a vida.

Vantagens em ter um plano da Fundação ao seu lado

Os chamados fundos de pensão, dos quais a Fundação faz parte, 
foram criados por empresas e voltados exclusivamente aos seus 
funcionários. Segundo dados da Abrapp – Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, há 258 associa-
das, atendendo a 7.268.530 beneficiários.

• Complementação da aposentadoria - Você vai poder manter seu padrão de vida atual quando  
   a aposentadoria chegar.
• Realização de projetos de vida - Um investimento confiável, para você definir o que fazer com tranquilidade.
• Diversificação de investimento - O que você contribui, como reserva, é aplicado em fundos de investimento
   e gerido pela CompesaPrev. 
• Incentivo à disciplina - Sua contribuição regular faz o dinheiro trabalhar por você.

CompesaPrev, uma entidade fechada de previdência complementar

$

Fontes:
Brasilprev - Cartilha    A evolução da previdência complementar no Brasil (José Claudio Rodarte – Universidade Federal  
de Minas Gerais)    www.abrapp.org.br
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Todo mundo sabe que é sempre importante man-
ter uma regularidade na ida ao médico. Mas, nem 
todos seguem essa rotina e acabam esquecen-
do o cuidado com a saúde. Fazer um check-up 
é essencial para uma vida saudável, além de 
diagnosticar precocemente alguma doença que 
ainda não manifestou sintomas.

Muitas pessoas têm receio de ir ao consultório 
médico por medo de descobrir alguma doença 
indesejável, mas o risco de permanecer longe 
só agrava o quadro. Algumas doenças são si-
lenciosas e não possuem sintomas até já esta-
rem em estado avançado. Por isso, fazer alguns 
exames com periodicidade e saber como anda o 
seu corpo são  doses ideais para uma vida mais 
saudável.

Homens e mulheres, especialmente a 
partir dos 30 anos, devem ficar mais 
atentos. “Ainda não existe na literatu-
ra médica estudos estatísticos bem 
desenhados em relação a esse tema, 
entretanto fica o alerta para, a par-
tir da terceira década de vida, todos 
realizarem um exame de prevenção”, 
alerta doutor Tomás.

Todas as idades de olho na prevenção

+
+

+
+

+

+

+

Por Elayne Barros

A IMPORTÂNCIA  
DOS CHECK-UPS

“A prevenção ainda é a melhor arma contra 
qualquer enfermidade. De maneira geral,  quando 
se faz um diagnóstico precoce, existe uma boa 
chance de cura ou um bom controle da doença”, 
afirma o médico Tomás Mesquita, cardiologista 
do Hospital Jayme da Fonte.

Além do medo, a rotina do dia a dia também  
é uma das barreiras que impedem essa regulari-
dade. Mas apesar disso, fazer um check-up com-
pleto ou um exame específico permite um melhor 
funcionamento do organismo.

Fique sempre atento aos tipos de exame que deverão ser feitos, de acordo com sua idade e sexo. 
Grande parte das doenças pode ter cura, caso sejam detectadas a tempo. Por isso, cuide da sua 
saúde; vá ao médico e faça dele seu parceiro nessa jornada.Deve ser feito uma vez 

ao ano e previne 
o aparecimento de doenças

Saúde +

Mulheres
   Mamografia: após os 40 anos.  
   Colposcopia: deve ser realizado anualmente após os 20 anos de idade.

Homens 
   Exame da próstata: a partir dos 40 anos de idade. 
   PSA (Antígeno Prostático Específico), um dos principais exames solicitados pelo 
   urologista para identificar ou não a presença do câncer de próstata.  

Bebês, crianças e jovens
   Teste do pezinho: identificar problemas que causam deficiência mental. 
   Exame oftalmológico: é realizado a partir dos 3 anos de idade. 
   Hemograma e colesterol: pode ser realizado a partir do primeiro ano de vida.

+

+
+

+

Tomás Mesquita, 
cardiologista  

do Hospital Jayme 
da Fonte
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 Aconteceu

Boa alimentação, saúde bucal e ocular foram al-
guns dos temas da I Feira Viva com Saúde, que 
aconteceu nos dias 28 e 29 de março. O evento 
foi promovido pela CompesaSaúde em parceria 
com a Compesa  e  homenageou os seis anos do 
Programa, que atende os associados portadores 
de diabetes e hipertensão. 

Serviços gratuitos de testes de glicemia e aferição 
de pressão foram oferecidos aos credenciados. 
Além de trazer dicas de alimentação, a Feira fun-
cionou como meio de divulgação para empresas 
de saúde conveniadas ao CompesaSaúde.

Os Participantes também tiveram a oportunidade 
de conhecer um pouco mais sobre aspectos 
relacionados ao bem-estar e à importância de ter 
uma vida ativa. Para a empregada da Compesa, 
Jéssica Ribeiro, o momento proporcionou infor-
mações fundamentais à saúde. 

“O evento atendeu em 
vários aspectos. Além de 
ser muito interessante 
conhecer os alimentos 
sob um ponto de vista 
saudável.”

A agricultora agroflorestal, Cristina Petroni  
também participou do evento, ministrando uma oficina

sobre alimentação saudável. 

Um dos parceiros foi a Oncoclínica, responsável 
por exames de oncologia e mastologia. A repre-
sentante da clínica, Roberta Dantas falou sobre 
a importância do evento.“É interessante porque 
são vários segmentos unidos visando à saúde 
e ao bem-estar dos colaboradores da Compesa, 
além de ser um ótimo meio de divulgação para as 
clínicas participantes”, afirmou Roberta. 

O evento foi uma grande oportunidade para aproximar, ainda mais, os associados do CompesaSaúde. 
Vários serviços foram oferecidos e houve muita movimentação nos estandes montados para o aten-
dimento. 

1 - Esclarecimentos sobre:      
      adesão à previdência,  
      joia atuarial, simulação de   
      benefício, inclusão  de depen-  
      dente, contracheque, extratos 
      de contribuição,  requerimen- 
      to de benefício (aposenta-
      doria e pensão);

2 - Adesão aos planos de previ-
      dência e assistência;

DOIS DIAS DE MUITA INFORMAÇÃO
Serviços gratuitos e cuidados 

com a saúde marcaram o evento.  

Modo de preparo
Coloque a semente de girassol e o amendoim de molho por oito 

horas. Jogue a água fora e lave bem as sementes e escorra.  
Triture no liquidificador ou processador junto com as passas. 

Acrescente o mel de engenho e o cacau em pó. Coloque em um 
pote plástico e aperte bem. Coloque na geladeira por duas horas. 

Desenforme e cubra com o purê de manga (bata a manga bem 
madura no processador). Enfeite com canela em pó e passas.

Confira a receita de torta viva de frutas
100g de pepita de girassol

100g de amendoim
2 colheres de cacau em pó

100g de passas
50 ml de mel de engenho

1 manga bem madura 
(ou outra fruta que possa fazer um purê)

Por Elayne Barros

Jéssica Ribeiro

SAÚDEVIVACOM
FEIRAI

SAÚDEVIVACOM
FEIRAI

Mais proximidade com os associados

Serviços oferecidos 

3 - Recadastramento: im-
      pressão, envio, recebi- 
      mento  do formulário e  
      atualização de dados  
      com apresentação  da 
      documentação;

4 - Empréstimo: simulação, 
      recebimento de documen-
      tos para concessão, es-      
      clarecimento sobre con-
      cessão, extrato  de saldo 
      devedor e extrato para IR;

5 - Orientação em relação à 
      rede credenciada/cobertura, 
      procedimentos médicos  
      e reembolso;

6 - Recebimento de guias 
      odontológicas e cirúrgicas  
      para autorização; 

7 - Emissão de boleto  
      CompesaSaúde.
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No dia 2 de junho, a Fundação passou a disponibilizar um Posto de Atendimento na 
Compesa da Cruz Cabugá. O objetivo é atender os compesianos dessa unidade e dos 
demais setores da Patrocinadora. A iniciativa faz parte da proposta da Diretoria Executiva 
de estar cada vez mais próxima dos associados. “Esse posto é um desejo de muitos 
colegas compesianos que me abordavam, perguntando quando a CompesaPrev viria para 
cá. Observei que muitas fundações possuíam um atendimento na própria Patrocinadora.”, 
relatou Alexandre Moraes, diretor administrativo-financeiro da Fundação. Por Fernanda Sales

Serviços oferecidos

Novidade

Inicialmente, o atendimento será voltado aos compesianos. Aposentados, pensionistas e dependentes  
não empregados da Compesa continuarão sendo atendidos na sede da Fundação. No Interior,  
o atendimento é nas unidades de Serra Talhada, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro, Arcoverde e Petrolina.

O evento contou com a pre-
sença da Diretoria Executiva e 
colaboradores da CompesaPrev, 
parte da diretoria da Compe-
sa e alguns Participantes que 
foram prestigiar o aconteci-
mento. “A ideia foi ótima. Evi-

ta deslocamento, facilita para quem quer fazer 
simulações e pedir autorização de exames", afir-
mou Maria Julita Mendes, analista de Saneamento,  
44 anos. 
Alguns compesianos aproveitaram para fazer a sua 
adesão à Fundação, como foi o caso da técnica  
de segurança, Sheylla Febe, 41 anos. 

Adesão; 
Exclusão;
Inclusão de dependentes;  
Esclarecimentos dos planos  
de previdência e de saúde; 
Extrato de contribuição; 
Requerimento de benefício  
(aposentadoria e pensão); 

Recadastramento; 
Empréstimo; 
Orientação em relação à rede credenciada/
cobertura;  
Reembolso e recebimento de guias. 

Atendimento: de segunda a sexta-feira,  
das 8h às 16h30.

“Já deveria ter vindo para cá mui-
to antes. Esse serviço vai facilitar  
a vida de todos nós, compesianos." 
A iniciativa é um marco, para  
a Fundação, justamente quando faz 
30 anos. Estar cada vez mais pre-
sente na vida dos associados re- 
presenta um avanço. “Os compe-
sianos têm uma solução consolidada e estruturada 
com a CompesaPrev há 30 anos. A Fundação aqui, 
na Compesa, agrega muita coisa. É a segurança, é 
um novo olhar para as futuras gerações”, destacou 
Décio Padilha, diretor de Gestão Corporativa da 
Compesa.
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Você sabia que precisa estar com seus dados 
atualizados tanto na Fundação quanto na  
Compesa? Para isso, o recadastramento é sem-
pre necessário. Ele garante essa atualização. 

A Compesa e a CompesaPrev, inclusive, já inicia-
ram o recadastramento obrigatório de 2017 dos 
seus empregados, associados e dependentes.  
A única diferença é que, na Compesa, o prazo vai 
até o dia 30 de junho, enquanto, na Fundação,  
o critério é de acordo com o mês de aniversário 
do Participante.

Essa atualização de dados é importante porque 
facilita a interação entre empresa e emprega-
do. Além disso, o recadastramento traz mais 
segurança nas informações para os órgãos 
fiscalizadores e de benefícios, como Receita 
Federal, INSS, FGTS, entre outros. Ainda elimina 
erros cadastrais e integra dados entre Compesa, 
CompesaPrev e CompesaSaúde.

Planos Fique
Atento

Em maio, começaram a vigorar as novas regras para cancelamento de 
planos de saúde adaptados, como o Plano III do CompesaSaúde. Essas 
regras estão de acordo com a Resolução Normativa 412 da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). E, para atendê-la, a CompesaPrev passou  
a disponibilizar as opções de cancelamento abaixo.

Fique em alerta, pois apenas o titular do plano poderá solicitar a exclusão. O processo de 
cancelamento envolve consequências, e, ao solicitar, o associado será informado sobre  
o efeito da exclusão. Também é importante entregar a carteira do beneficiário excluído. 

NOVAS REGRAS PARA CANCELAMENTO 
DO PLANO DE SAÚDE

Por Fernanda Sales

CompesaPrev

Participantes ativos

Email - Enviar formulário digitalizado para 
centralderelacionamento@compesaprev.com.br.

Malote - Em nome da Central de Relacionamento 
da CompesaPrev.

Pessoalmente - Na Central de Relacionamento, 
de segunda a sexta, das 8h às 16h30; ou em 
uma das unidades em Caruraru, Serra Talhada, 
Arcoverde, Petrolina, Garanhuns e Salgueiro, das 
8h às 12h e das 13h às 17h.

Correios - Rua Augusto Rodrigues, 60, Torreão
Recife, CEP 52030-180. 

Compesa

Participantes ativos

Local - Agência Bradesco ou no PAB Bradesco, 
no Centro Administrativo da Compesa, na Cruz 
Cabugá.

Data - Até 30 de junho.

Documentos originais e cópias

– Empregados: RG, CPF e comprovante  
    de residência.

– Dependentes
•  Cônjuge - Certidão de casamento e CPF;
•  Filhos - Certidão de nascimento, além de CPF     
    para os maiores de 14 anos.

Por Elayne Barros

COMPESAPREV C OMP E S A
X

Fique atento aos critérios do recadastramento  
da CompesaPrev e Compesa.

Site
Através do www.compesaprev.com.br. 
Para acessar, o associado deve inserir o 
código de usuário em LOGIN, e CPF, dia, 

mês e ano de nascimento (completo) em SENHA, 
caso não tenha alterado a senha inicial. Depois 
de acessar, o associado poderá preencher o 
formulário eletrônico e seguir com o pedido de  
exclusão.

Se você é empregado da ativa, à disposição 
ou em benefício, siga as orientações ao lado 
para fazer o recadastramento.

Telefone
Através do fone 3366-2418. O associado 
titular poderá solicitar a sua exclusão 
ou do seu dependente, de segunda a   

                sexta, das 8h às 16h30 .

Presencial
Na sede da Fundação, no Torreão,  
no Posto de Atendimento, na Compesa 
da Cruz Cabugá, das 8h às 16h30 ou 

com um dos nossos assistentes administrativos 
nas  cidades  de  Petrolina,  Arcoverde, Serra Talhada, 
Salgueiro, Garanhuns e Caruaru, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, onde o associado poderá solici-
tar o formulário de exclusão para preenchimento.  
O atendimento acontece de segunda a sexta.  
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Notícias   
Credenciados Novos credenciados e outras informações

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE  INTERIOR

CLINPSI - Clínica de Psicologia Integrada
Especialidade: psicologia(*), fonoaudiologia
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, Nº 2215, 
Sala 408 – Boa Viagem
Fone: (81) 3053-4565
(*) cobertura exclusiva para o Plano III

Clínica de Tratamento Drº. Helio Pinheiro
Especialidade: acupuntura, algologista  
(tratamento da dor)
Endereço: R. General Joaquim Inácio, Nº 830  
Edf The Plaza Business, Sala 1511 / 1512   
Paissandu, Recife
Fones: (81) 3090-6003 / 6012

DPM Reabilitação Oral - Drª. Priscilla Mata
Especialidade: odontopediatria, odontologia
Endereço: Rua Braz Marques Pinho Seabra, Nº 727 
LJ 05 – Centro/ Paulista
Fone: (81) 3372-5557

Caetano Gomes da Silva Junior
Especialidade: odontologia, endodontia
Endereço: Av. D Esquina com a Rua 169 - 05 –  
Abreu e Lima
Fone: (81) 3542-6106 

LACCA - Laboratório de Análises Clínicas de Carpina
Especialidade: análises clínicas
Endereço: Av. Getulio Vargas, Nº 459  
São José - Carpina
Fone: (81) 3622-0363

Oftalmologistas Associados do Agreste SS Ltda – 
Ocular e Oftalmologia Avançada
Especialidade: oftalmologia
Endereço: R. Saldanha Marinho, Nº 1535, 3º andar,  
Sala 02 R 03 – Maurício de Nassau - Caruaru
Fone: (81) 3725-2020

Cleves Medeiros de Freitas – Ortocleves
Especialidade: odontologia, buco-maxilo, endodontia  
e odontopediatria
Endereço: Av. Ceará, Nº 510 – Sta Maria Gorete - Caruaru
Fone: (81) 3721-4450

Suzianne da S B Siqueira Laboratório – Laboratório  
de Análise Clínica
Especialidade: análises clínicas
Endereço: Rua Joaquim Godoy, Nº 393, Sala 01 
Nossa Senhora da Penha – Serra Talhada
Fone: (87) 3831-6021




