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Quando a gente está bem, tudo fica melhor ao nosso 
redor. E é justamente para isso, por buscar sempre o 
melhor para os nossos pacientes, que a Oncoclínica 
Reci fe  é referência no atendimento de excelência . 
 É  a  p r ime i ra  c l ín ica  ambula to r ia l  de  onco log ia  de 
 Pernambuco a receber a Acreditação ONA III (nível 
máx imo de  exce lênc ia) .  Na  p rá t ica ,  o  cer t i f i cado 
atesta  a segurança e o alto padrão de qualidade nos 
serviços  de saúde prestados pela instituição. 

•  Somos parte do Grupo Oncoclínicas, um dos maiores 
em oncologia da América Latina.

•  Corpo clínico reconhecido pela experiência médica 
e acadêmica.

•  Equipe multidisciplinar formada por profissionais 
de nutr ição, psicologia,  farmácia e estomatologia.

FICA MELHOR QUANDO VOCÊ 
   É O CENTRO DAS ATENÇÕES. 
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Em junho de 2018, o 
CompesaSaúde estará completando 
20 anos. Ao relembrar de tudo, desde 
o começo, ficamos muito orgulhosos 
por termos conseguido implantar um 
excelente plano de saúde, moldado 
para atender às necessidades dos 
Compesianos e de seus familiares. 
Em 1998, durante a campanha 
de lançamento do Plano (então 
denominado Comsaúde), foi dito que 
“a Compesa tem um jeito novo de 
cuidar de você”. Esse jeito se traduz no 
comprometimento e acolhimento que a 
equipe do CompesaSaúde, administrado 
pela Fundação Compesa de Previdência 
e Assistência - CompesaPrev, mantém 
até hoje. 

Nesta edição vamos recordar 
os melhores momentos, apresentando 
sua evolução. Prestaremos alguns 
esclarecimentos sobre os direitos e 
deveres dos associados. Na seção de 
Educação Financeira e Previdenciária, 
mostraremos a praticidade dos 
aplicativos de controle financeiro; 
vamos mostrar que seu celular pode 
ser um verdadeiro aliado nessa 

empreitada de controle das finanças. 
A luta e as conquistas das 

mulheres também serão assuntos 
abordados em nossa Revista 
Compromisso. Vamos homenagear 
nossas participantes, mulheres de fibra 
que, como tantas outras, enfrentam ou 

enfrentaram várias batalhas, inclusive 
o desafio de encontrar equilíbrio no 
desempenho de vários papéis (pessoais 
e profissionais). 

Esses são  assuntos que você 
irá encontrar nas próximas páginas. 
Boa leitura!

Diretoria Executiva
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Filha do Agreste Pernambucano, Heloina Eulália Carvalho Silva, casada há 
33 anos com Roberto e mãe de Rafael e Maria Eduarda, formada em Estudos 
Sociais e com pós-graduação em Recursos Humanos, é mais um exemplo de 
mulher forte que conquistou o seu espaço no mundo profissional. Quando 
falamos sobre o empoderamento feminino, ela responde: “Somos todas mulheres 
guerreiras! Temos que lutar diariamente para sermos reconhecidas e conseguir 
ascender socialmente e profissionalmente”.

Mas ela vai além das fronteiras do trabalho. Heloina gosta de ler e viajar, 
adora conversar e dar boas gargalhadas, e está sempre pronta para ajudar os 
amigos. Mas quando o assunto é a família, Heloina vira heroína e faz qualquer 
coisa pela felicidade dos seus.

Admitida na Compesa em 12 de julho de 1985 como atendente comercial, 
Heloina foi conquistando seu espaço na instituição, e após participar de uma 
seleção para nível superior passou a ser técnica de RH.  Em sua jornada, foi 
por um tempo chefe do atendimento ao público, na Rua da Aurora, depois 
pediu transferência para Caruaru. Na capital do Agreste, trabalhou na parte 
administrativa por um tempo, depois foi subgerente comercial e hoje é analista 
de gestão, lotada na GNR Agreste Central.

Ela também pensa no futuro, e quando perguntada se recomendaria o 
plano de previdência da CompesaPrev para quem está entrando na Compesa, 
afirma: “Sim, recomendaria. Diria que é a garantia de uma aposentadoria digna. 
Com a Fundação temos a certeza de que teremos um final de vida tranquilo”.

SUMÁRIO Perfil do Associado — Heloina Eulália de Carvalho
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Gosto da Compesa porque tive a sorte de encontrar muitas pessoas 
boas na minha jornada por aqui. Sofri muito quando tive que pedir 

minha transferência para Caruaru, mas fui muito bem acolhida ao chegar 
por aqui. Graças à Compesa, consegui a minha satisfação profissional, 
grandes amigos e conquistas materiais. Momentos marcantes são 
muitos, mas os melhores são sempre aqueles quando o cliente sai 
satisfeito, isso não tem preço. Vou me aposentar em breve e já sinto 
saudades, pois adoro a Compesa.

Por: Tereza Pontual
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Segundo o Ministério da Saúde, em março de 2019, está prevista o início 
da vacinação em Pernambuco. A Revista Compromisso separou algumas 

perguntas e respostas sobre a 
vacinação. 

O que você deve fazer 
se apresentar os sintomas?

Depois de identificar sintomas 
em pessoas com histórico de 
exposição compatível com a 
febre amarela silvestre, deve-
se procurar o serviço de saúde 
mais próximo e informar sobre 
qualquer viagem ou atividade de 
risco em até 15 antes do início dos 
sintomas. A observação da morte 
de macacos, assim como a picada 
de mosquitos nos lugares de 
exposição devem ser informados 
aos profissionais da equipe de 
saúde que o atender, assim como 
informações sobre o histórico do 
uso (ou não) da vacina contra a 
febre amarela.

PRIMEIROS SOCORROS E CUIDADOS
Lave o local atingido com 
água corrente em temperatura 
ambiente até que a área queimada 
seja resfriada. Não passe no 
local atingido nenhum produto 
ou receita caseira. Qualquer 
substância que seja passada sobre a 
pele queimada vai irritá-la. Há também 
o alto risco de infecção por bactérias, 
fungos e vírus presentes nesses 
produtos, já que a barreira natural do 
organismo – a pele – está danificada. 
Busque o auxílio de um profissional 
de saúde no posto de atendimento 
mais próximo do local do acidente.

Quem não deve tomar a 
vacina da febre amarela?

Crianças menores de 9 meses de 
idade; mulheres amamentando 
crianças menores de 6 meses de 
idade; pessoas com alergia grave 
a ovo; pessoas que vivem com HIV 
e que têm contagem de células 
CD4 menor que 350; pessoas em 
tratamento de quimioterapia/
radioterapia; pessoas portadoras 
de doenças autoimunes; pessoas 
submetidas a tratamento 
com imunossupressores (que 
diminuem a defesa do corpo).

Como a doença pode ser 
evitada?
A melhor forma de evitar é por 
meio da vacinação. A vacina está 
disponível durante todo o ano 
nas unidades de saúde e deve 
ser administrada pelo menos 10 
dias antes do deslocamento para 
áreas de risco, principalmente, 
para os indivíduos que são 
vacinados pela primeira vez.
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Fonte: Sociedade Brasileira de Queimaduras /ONG Criança Segura.

Saúde+ — Febre Amarela Saúde+ — Queimaduras
O novo mapa As crianças são as principais vítimas

O Ministério da Saúde anunciou 
em março que a vacina da febre 
amarela passa a ser recomendada 
para todo o Brasil. 

A medida foi tomada após 
o segundo ano de alta no número 
de casos da doença e com a maior 
proximidade do vírus nas zonas 
urbanas. Estima-se que até abril de 
2019 um quantitativo de 77,5 milhões 
de pessoas seja imunizado.

Combatida por Oswaldo Cruz no 
início do século 20 e erradicada dos 
grandes centros urbanos desde 1942, 
a enfermidade voltou a assustar os 

brasileiros em 2017, com a proliferação 
de casos de febre amarela silvestre 
durante o ano.

Para evitar o sensacionalismo e 
a propagação de boatos, tão comuns 
em épocas de crise, é preciso se 
informar apenas através de fontes 
confiáveis e estar atento ao que é 
verdade ou mito/boato.

A transmissão da febre amarela 
silvestre se dá apenas por meio da 
picada dos mosquitos dos gêneros 
Haemagogus e Sabethes. 

Já a febre amarela urbana 
é transmitida pelo Aedes aegypti  

(o mesmo que transmite dengue, zika e 
chikungunya). 

Não existe contaminação entre 
humanos, e também não é possível ser 
contaminado por outro animal - como o 
macaco, por exemplo.

Desde 2017, o Ministério da 
Saúde segue a recomendação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e indica apenas uma dose da vacina, 
válida por toda a vida. Mesmo durante 
surtos, não é indicado se vacinar 
mais de uma vez contra a doença, já 
que isso não vai deixar a pessoa mais 
protegida.

Entre os acidentes que podem acontecer com crianças, um dos mais 
devastadores é a queimadura, que todos os anos deixa milhares de crianças 
com sequelas permanentes. Na maioria das vezes, o tratamento dessas 
feridas é dolorido e demorado e, em muitos casos, as vítimas desenvolvem 
traumas físicos e psicológicos para toda a vida.

Muitas das queimaduras que acontecem com crianças ocorrem dentro 
de casa. Os tipos mais comuns são as escaldantes (causadas por água ou 
vapor quente) e as térmicas (causadas por contato direto com fogo ou objetos 
quentes).vai irritá-la. Há também o alto risco de infecção por bactérias, fungos 
e vírus presentes nesses produtos, já que a barreira natural do organismo – a 
pele – está danificada.

Busque o auxílio de um profissional de saúde no posto de atendimento mais próximo do local do acidente.

Dicas de prevenção:
• Mantenha as crianças longe da 

cozinha e do fogão;
• Cozinhe sempre com os cabos das 

panelas virados para dentro;
• Evite cuidar, ficar perto ou carregar 

as crianças no colo enquanto mexe 
em panelas no fogão ou manipula 
líquidos quentes;

• Deixe comidas e líquidos quentes no 
centro da mesa, longe do alcance das 
crianças;

• Não utilize toalhas de mesa 
compridas ou jogos americanos. As 
crianças podem puxar esses tecidos, 
causando escaldadura ou queimadura 
de contato;

• Fogos de artifício devem ser 

manipulados por profissionais, e 
nunca por crianças; 

• Nas festas juninas não permita 
brincadeiras com balões ou de saltar 
fogueira;

• Brinquedos elétricos podem causar 
queimaduras. Evite brinquedos com 
elementos de aquecimento, como 
baterias e tomadas elétricas, para 
crianças com menos de oito anos;

• Verifique sempre o estado das 
instalações elétricas. Substitua as 
fiações antigas e desencapadas. 
Os fios devem ficar isolados em 
locais adequados, como canaletas 
e conduítes, e longe do alcance das 
crianças;

• As tomadas devem estar protegidas 

por tampas apropriadas, esparadrapo, 
fita isolante ou mesmo cobertas por 
móveis;

• Cuidado com eletrodomésticos em 
mau estado de conservação, como 
ventiladores e geladeiras. Eles podem 
causar choque e curto-circuito;

• Só permita que as crianças empinem 
pipas em campos abertos, com boa 
visibilidade, sem a presença de fios 
e postes de eletricidade. Oriente-as 
quanto aos riscos de usar cerol e de 
retirar a pipa caso enrosque na rede 
elétrica;

• Guarde fósforos, isqueiros, álcool, 
velas e todos os produtos inflamáveis 
em locais altos e trancados, longe do 
alcance das crianças.

Nossa Rede Credenciada para o Atendimento a Queimados
Hospital Esperança São Marcos - Rua Pacífico dos Santos, 100 - Paissandu - Fone: 81- 3217.4444
Hospital Esperança Olinda - Av. José Augusto Moreira, 810 - Casa Caiada - Fone: 81- 3432.8000/3217.4556

Por: Tereza Pontual Por: Tereza Pontual



8

Investimentos – Janeiro 2018 -  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) 644.975.477,07 87,85% 1,01 1,01

Renda Variável (2) 51.007.669,91 6,95% 9,71 9,71

Imóveis (3) 24.582.951,20 3,35% 1,15 1,15

Empréstimos (4) 13.596.691,23 1,85% 1,16 1,16

Total da Carteira 734.162.789,41 100% 1,68 1,68

Meta Atuarial (5)
(INPC + 5,125% a.a.) - - 0,68 0,68

Evolução de associados do Plano de Previdência (dez/2017 a fev2018)

Mês Ativos Aposentados Pensão Autopatrocinado BPD TOTAL

Dezembro 2784 1707 708 27 21 5247

Janeiro 2789 1706 715 27 22 5259

Fevereiro 2787 1704 719 27 20 5257

Evolução dos Associados Plano de Saúde
Planos I e II  (dez/2017 a fev2018)

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

Dezembro 3162 4533 866 8561

Janeiro 3160 4528 872 8560

Fevereiro 3155 4509 878 8542

Evolução dos Associados Plano de Saúde 
Planos III (dez/2017 a fev2018)

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

Dezembro 497 542 - 1039

Janeiro 503 549 - 1052

Fevereiro 499 553 - 1052

Percentual de adesão ao plano BD  
da CompesaPrev (dez/2017 a fev2018)

Mês

TOTAL DE
EMPREGADOS 

DA
COMPESA

TOTAL DE
ADESÕES AO
PLANO DE

PREVIDÊNCIA

PERCENTUAL 
DE

ADESÃO (%)

Dezembro 3460 2784 80,46

Janeiro 3454 2789 80,75

Fevereiro 3447 2787 80,85

Evolução Patrimonial  
da CompesaPrev (dez/2017 a fev2018)

Mês Evolução Patrimonial R$

Dezembro 800.245.874,56

Janeiro 810.253.016,67 

Fevereiro 813.401.928,73 

Receitas e Despesas CompesaSaúde 
 Planos I e II (dez/2017 a fev2018)

Mês Receitas R$ Despesas R$

Dezembro 5.140.144,67 5.117.168,33

Janeiro 5.156.960,39 4.225.563,71 

Fevereiro 5.168.912,78 4.503.808,11  

Receitas e Despesas CompesaSaúde 
Plano III (dez/2017 a fev2018)

Mês Receitas R$ Despesas R$

Dezembro 380.551,33 460.859,32

Janeiro 398.495,03 218.694,26

Fevereiro 398.524,93 288.533,96 

Renda Fixa Imóveis
Empréstimos Renda Variável

87,85%
1,85%
3,35%
6,95%

O primeiro mês de 2018 apresentou 
performance positiva para o mercado 
de renda fixa mas foi o Ibovespa o 
grande destaque, subindo 11,14%. Os 
investimentos consolidados do plano 
BD somaram 1,68%, diante de uma meta 
atuarial de 0,68%.

Prestando Contas
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GuiaBolso
O GuiaBolso é utilizado 

por mais de 3 milhões 
de pessoas e é 100% 
gratuito.

Minhas 
Economias

Nesse aplicativo você 
pode cadastrar contas, 
programar pagamentos 
e alertas e é totalmente 
gratuito.

Moni
O Moni se destaca pela 

simplicidade, é gratuito, 
mas só está disponível 
para iOS.

Mobills
É utilizado por mais de 2 

milhões de pessoas e há 
planos grátis e opções 
pagas.

Jean Marcio de Mélo

Educação Financeira e Previdenciária
Aplicativos para controle financeiro

Educação Financeira e Previdenciária
Aposentadoria com qualidade 
de vida e equilíbrio financeiro

Viver a boa idade com saúde 
é o que todos desejam, e se for 
acompanhada de tranquilidade 
financeira, melhor ainda. O equilíbrio 
financeiro após a aposentadoria com 
certeza ajuda na própria saúde, já que 
o bolso também interfere no nosso 
lado emocional e está intimamente 
ligado ao bom funcionamento do nosso 
corpo. 

Por isso, a Revista Compromisso 
preparou algumas dicas de organização 
financeira que podem ajudar você a 
colocar as contas em ordem, afinal 
cuidar do próprio corpo possui uma 
estreita relação com a forma como 
você cuida do próprio dinheiro.

Fonte: Blog Organizza

Aproveitar a aposentadoria na 
sua plenitude começa com um bom 
planejamento financeiro: organize as 
contas, realize os ajustes necessários 
e faça o acompanhamento mensal do 
seu orçamento. Viva bem, viva tranquilo, 
viva com equilíbrio financeiro.(*) As opiniões expressas são de responsabilidade do servidor e não refletem, necessariamente, a visão do Banco Central do Brasil.

• Por que é importante a cultura do controle financeiro? 
A educação financeira assume importância em diversos aspectos da vida em família e, por conseguinte, em sociedade. 

Através dela, a renda do trabalho, por exemplo, pode ser melhor direcionada tanto para o atendimento das necessidades mais 
essenciais como para a viabilização de projetos e sonhos, a exemplo da aquisição de bens de maior valor. Também não pode 
ser esquecido que o uso equilibrado do dinheiro traz uma externalidade bem especial, qual seja a redução do desperdício. 
Com isso são poupados recursos naturais, cada vez mais escassos.
• É importante usar um aplicativo para controlar o orçamento doméstico? 

Essa é uma questão interessante. Percebidos os benefícios de se fazer o orçamento, passamos à decisão de como 
fazer isso. Sem dúvida, os diversos aplicativos hoje existentes ajudam na tarefa; seu uso, porém, é uma opção individual ao 
lado de outras ferramentas, tais como planilhas e anotações. Afinal, não podemos esquecer que o modo como registramos 
nossas despesas e receitas é apenas um meio para se fazer o que é significativo de verdade: o próprio orçamento.
• Qual aplicativo você indica e por quê?

Não tenho um aplicativo para indicar. Pessoalmente, tenho preferência pelo uso de planilhas. Nessa linha, uma sugestão 
que eu teria a dar é conhecer a planilha de orçamento da B3 (bolsa de valores, antiga BM&FBOVESPA), disponível na internet.

• Primeiro passo: adequação 
Para organizar o orçamento com a chegada da aposentadoria, é preciso 

fazer uma análise de tudo que foi conquistado. Avalie o seu padrão de vida atual, o 
patrimônio que você conquistou com o trabalho, a situação financeira da família, 
e veja como está a relação receita/despesa. Dependendo dessa avaliação, você 
pode adotar algumas mudanças. No começo elas podem dar uma sensação de 
perda, mas logo você vai sentir os resultados positivos para a sua qualidade 
de vida. Já pensou, por exemplo, em trocar o carro do ano por um modelo mais 
simples e econômico? Já pensou em trocar um imóvel grande por outro menor? 
Essas medidas, além de serem uma boa maneira de ampliar seu capital, também 
reduzem custos mensais com combustível e manutenção da casa.
• Segundo passo: despesas na ponta do lápis 

Nunca se descuide do controle financeiro! Se você não gosta ou não se 
sente confortável utilizando as muitas opções de aplicativos gratuitos disponíveis, 
utilize a velha caderneta para anotar receitas e despesas para controlar seu 
orçamento. Com isso você vai poder acompanhar mês a mês quanto dinheiro sai 
e para onde ele está indo. Esse é o mapa da mina para identificar despesas que 
podem ser cortadas e descobrir onde se pode economizar mais.
• Terceiro Passo: escolha a melhor regra para a sua saúde financeira

Todo manual de educação financeira sugere uma regra para manter o 
caixa equilibrado. Existe a regra dos 50-15-35 e a regra dos 50/20/30, esta última 
mais conservadora. Ambas com os mesmos propósitos, variando apenas os 
percentuais referentes a despesas ou investimentos. O princípio dessa regra é 
dividir suas despesas em três categorias, cada uma delas correspondendo a um 
percentual da sua renda: 50% para gastos essenciais, 15% ou 20% para prioridades 
financeiras e 30% ou 35% para despesas relacionadas ao estilo de vida. Essa 
divisão facilita o controle dos gastos e ajuda a identificar que categorias estão 
discrepantes no seu orçamento pessoal.

Controlar as finanças sempre foi importante, mas em momentos de crise a necessidade 
de organizá-las e cortar gastos é ainda maior. Pensando nisso, a CompesaPrev fez uma 
pesquisa sobre os melhores aplicativos de gerenciamento financeiro para  ajudar você nessa 
tarefa tão urgente e necessária. E para ressaltar a importância do tema, consultamos o 
analista Jean Marcio de Mélo, graduado em Administração e mestre em Economia, membro da 
Rede de Educação Financeira do Banco Central(*).

Conheça alguns aplicativos e veja o que se enquadra melhor para o seu perfil:

Prioridades 
financeiras:

15% ou 20% da receita deve ser 
utilizada como poupança ou para 
pagar dívidas eventuais de alguma 
compra ou outro compromisso 
extra que você tenha assumido.

Gastos essenciais:
50% da renda deve ser reservada 

para despesas relacionadas a 
transporte, alimentação, moradia, 
saúde, etc. Ou seja, aquelas 
despesas básicas das quais você 
depende para se manter no dia a 
dia.

Estilo de vida:
para quem deu duro durante toda 

uma vida manter um percentual 
de 30% ou 35% da sua receita para 
usufruir os prazeres da vida não 
deixa de ser um bom investimento 
também. Viagens, cinema ou aquele 
hobby que você tanto adora 
entram nesse percentual.

Por: Arlindo Teles

Por: Tereza Pontual
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Equipe CompesaSaúde Recife.

Sr. Rivaldo Cavalcanti Santiago. 

Equipe CompesaSaúde Interior. 

Há 20 anos nascia um plano que 
tinha por meta o bem-estar de uma 
coletividade. Antes de ser fundado, 
uma equipe liderada por Fernando 
Porciúncula, passou 2 anos estudando 
e viajando por todo o estado para 
estruturar e dar a melhor formatação 
a um plano que atendesse às 
necessidades da família Compesa. Com 
aprovação e adesão da grande maioria, 
surgia então, em 1998, o Comsaúde: 
o plano médico-odontológico dos 
Compesianos. Hoje, CompesaSaúde.

De volta à Fundação em 2013, 
como Diretor-Presidente, Fernando 
Porciúncula ressalta seu orgulho em 
fazer parte dessa história: “A criação 
do plano foi um marco importante, 
pois através dele os funcionários 
passaram a poder cuidar melhor de 
sua saúde. Hoje temos um plano 
altamente saudável. Atendemos 
todas as exigências da ANS e somos 
considerados um plano de alta 
qualidade, situado entre os melhores 
planos do país”.

Luciano João de Santana, 
Diretor de Benefícios, há 22 anos na 
Fundação como associado, lembra 
bem da jornada de implantação 
do plano: “No primeiro momento a 
gente ia de Gerência em Gerência, 
com retroprojetor debaixo do braço, 
para vender a ideia e arregimentar 
mais associados. Hoje atendemos 
9.600 vidas, atuando de maneira 
regionalizada, descentralizada, em 
todo o estado de Pernambuco”.

20 anos do

Coordenadora do CompesaSaúde há 17 anos, Sandra Fonseca se uniu ao grupo em um momento em que o plano 
atravessava bastantes dificuldades. Sem se deixar intimidar, Sandra “arregaçou” as mangas e, junto com sua equipe, 
trabalhou exaustivamente até colocar a casa em ordem. Emocionada, Sandra lembra que a conquista do Prêmio Unidas no 
ano passado veio avalizar e reconhecer um trabalho de uma equipe que se dedica com muito amor ao que faz diariamente.

Com 6 postos de atendimento no interior e 1 na capital, prontos para dar todo o suporte de que os associados precisam, 
o CompesaSaúde também vem ampliando a rede credenciada nas cidades do interior, proporcionando aos associados uma 
rede qualificada, composta por mais de 300 prestadores de serviço, entre pessoas física e jurídica.

Associado do CompesaSaúde 
desde a sua fundação, o motorista 

aposentado, Sr. Rivaldo Cavalcanti 
Santiago, viu o Comsaúde nascer, se 
transformar em CompesaSaúde, evoluir 
e, segundo ele, melhorar a cada dia. “Eu 
resolvo tudo rápido. Sempre fui atendido 
quando precisei com urgência do plano. 
Agora mesmo precisei de um aparelho 
de apneia e o plano cobriu. Estou muito 
satisfeito”, ressalta.

Por: Tereza Pontual



14 15

CompesaSaúde — Conhecendo o seu plano

Em seus 20 anos de existência, o CompesaSaúde vem 
investindo nos melhores recursos e tecnologia, além de uma 
maior exigência na capacitação de sua rede de credenciados 
com um objetivo: cuidar da saúde e proporcionar qualidade de 
vida aos seus associados. 

Para o seu plano de saúde funcionar da melhor 
maneira possível, existem alguns pontos importantes que 
você precisa saber e fazer.

DIFERENÇAS ENTRE O PLANO I, II E III

Ainda existem alguns associados que não sabem a 
diferença entre os nossos Planos de Saúde. 

Por isso viemos esclarecer de uma forma simples e 
objetiva:
• Plano I - De acordo com a Norma SAD 102 da Compesa, a 

cobertura que o Plano I oferece é de enfermaria.
• Plano II - Também tem cobertura de acordo com a norma SAD 

102 da Compesa, entretanto a acomodação é apartamento.

OS PLANOS I E II ESTÃO FECHADOS PARA NOVAS ADESÕES, 
SÓ SENDO PERMITA A ENTRADA DE NOVO CONJUGE E FILHOS.

• Plano III - Com acomodação enfermaria, ele é adaptado 
à Lei 9656/98. Oferece cobertura de acordo com o Rol de 
Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), segundo a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS. 
Para ler a resolução, acesse: www.ans.gov.br.

FILHO UNIVERSITÁRIO

O Acordo Coletivo da Compesa, edição 2017/2019, em sua 
cláusula 33, dá direito aos filhos dos titulares permanecerem 
no plano de saúde após 21 anos, na condição de dependente, 
caso eles sejam universitários e não possuam vínculo 
empregatício até os 24 anos de idade.

Para ter direito a esse benefício, 60 dias antes de o 
filho completar 21 anos, o associado deve procurar a Central 
de Relacionamento da Fundação, na Região Metropolitana do 
Recife, o Posto de Atendimento na Compesa da Cruz Cabugá 
ou um dos assistentes da CompesaPrev nas cidades de 
Caruaru, Salgueiro, Arcoverde, Serra Talhada, Garanhuns e 
Petrolina para entregar a documentação necessária. Caso não 
se manifeste a tempo, o sistema cobrará automaticamente o 
valor de agregado. 

FIQUE ATENTO À DOCUMENTAÇÃO PARA DAR ENTRADA:
• Cópia legível do RG e CPF do dependente; 
• Comprovante de matrícula, comprovante do último 

pagamento e declaração da faculdade (comprovando seu 
vínculo com a universidade). Nos casos de FIES, apresentar 
o contrato inicial.

• Cópia da carteira de trabalho do dependente (da página 
com foto até a pág.13) para confirmar que não há vínculo 
empregatício do dependente; 

• Cópia da última declaração de Imposto de Renda do titular, 
com os dados do contribuinte e dos dependentes, bem 
como resumo da declaração e recibo de entrega do Imposto 
de Renda (páginas que tenham o recibo de entrega da 

declaração, os dados do contribuinte e dos dependentes e o 
resumo da declaração). E não se esqueça da documentação 
que deve ser apresentada todo semestre:

• Comprovante de matrícula do último pagamento e declaração 
da faculdade, comprovando o vínculo com a universidade; 

•  Cópia da carteira de trabalho do dependente (da página com 
foto até a 13) para confirmar que não há vínculo empregatício.

ATENÇÃO!
CASO O ASSOCIADO PERCA O PRAZO PARA APRESENTAR A 
DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A SITUAÇÃO DE DEPENDENTE 
UNIVERSITÁRIO E TENHA SIDO COBRADO COMO AGREGADO. NÃO 
SERÁ MAIS PERMITIDO O REEMBOLSO DESSE VALOR.

REEMBOLSO

Um dos direitos do associado ao CompesaSaúde é ser 
reembolsado quando se submeter a algum procedimento com 
cobertura do Plano, mas fora da rede credenciada.

Entretanto, esse benefício tem suas peculiaridades:
• O valor do reembolso obedece a tabela utilizada pelo 

CompesaSaúde para pagar os profissionais da sua rede 
credenciada;

• É descontado do reembolso o valor de coparticipação nas 
consultas. Para os Planos I e II esse percentual varia de 15% 
a 25% (de acordo com a faixa de remuneração do associado) 
da quantia que o Plano paga ao credenciado. No Plano III, 
é de 20% da quantia que o Plano paga ao credenciado, no 
entanto, esse percentual é para todas as remunerações;

• O reembolso será de até 100% do valor apresentado em recibo, 

desde que o associado procure antes o Plano e certifique-se 
de que não existe o profissional especialista em sua rede. 
Para essa situação, deverá o associado procurar o Serviço 
Social, que o orientará quanto às providências cabíveis;

• Para todas as situações, o associado deve apresentar os 
seguintes documentos: 

1. Recibos, notas fiscais e resultados de exames quando for 
o caso;

2. O recibo deve ser nominal ao titular ou ao dependente, 
desde que este seja maior de idade e pertença ao Plano;

3. Formulário de solicitação de reembolso devidamente 
preenchido.

FICA A DICA:

• Recibos e notais fiscais possuem validade de até 1 (um) ano, 
podendo o associado dar entrada em qualquer mês, desde 
que seja até o dia 10;

• O valor do reembolso pode ser depositado na folha de 
pagamento da Compesa para os associados da ativa e na 
folha de pagamento da CompesaPrev caso o associado seja 
assistido da Fundação, ou ainda em conta corrente dos 
associados não sócios da CompesaPrev ou que estejam em 
auxílio-doença.

• Para os atendimentos realizados por pessoas físicas na 
cidade do Recife, é necessário apresentar nota fiscal;

• Observe que toda a documentação necessária para o 
reembolso está disponível no site www.compesaprev.com.br, 
ou nas páginas 41 e 42 do Guia Médico 2017.

Por: Fernanda Sales e Janmilly Albuquerque
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EDENCIADA COMPESASAUDE 

NOVOS CREDENCIADOS 

ANTONIO J RIBEIRO 
FILHO- EPP 

CLINICA OTTUS LTDA 

ALMEIDA E RODRIGUES 
--+---+ . SERvu;os DE SAUDE LTDA 

VITALECER CLINICA 

+1

CLiNICA VIDA E SAUDE 
EIRELI - EPP 

FLAVIO JUNIO BEZERRA 
CORDEIRO - ME 

CEDICA - CLiNICA DE ENDOS 
DIG E CIR DO AGRESTE 

C.F.DA SILVA ORTOPEDIA
E FISIOTERAPIA - ME

JONATAS ARAUJO 
FISIOTERAPIA - ME 
CLiNICA MOVE FISIOTERAPIA 

INTERIOR 

LOCAL 

AV. JOAQUIM NABUCO, 649 
SALA 02 - CENTRO 
PETROLINA 

RUA INOCENCIO GOMES DE 
ANDRADE, 640 - SL 12 
NOSSA SENHORA DA PENHA 
SERRA TALHADA 

AV. FREI CANECA, 219 
GARANHUS 

RUA JOSE DE AZEVEDO 
GUERRA, 79 - CARPI NA 

RUA FLORIANO PEIXOTO, 94 
_ CENTRO - SERTANIA 

RUA GONCALO COELHO, 293 
MAURICIO DE NASSAU 
CARUARU 

+ + 

RUA APRiGIO AMORIM, 67 
IRMA JULIA - BEZERROS 

RUA MURILO MACIEL DE 
CARVALH0,87 - SL 01 
SANTA TEREZINHA- CARPINA 

TELEFONE ESPECIALIDADES 

87 - 3861.6923 Cardiologia, Ginecologia E Obstetricia,Transvaginal 
Obstetrica, Obstetrica/Doppler, Obstetrica Gestai;ao 
Multipla (Cada Feto) Morfol6gica, Abdomen Inferior 
Feminine, Mama, 6rgaos Superficiais ( Tireoide ou 
Escroto ou Penis ou Cranio),Pr6stata, Vias Urinarias 
Feminina, Vias Urinarias Masculinas,Doppler 
Colorido Venoso de Membro Inferior Unilateral, 
Abdome Total (lnclue Pelve), Abdome Superior, 
Pescoi;o (Partes Moles, Laringe, Tireoide E Faringe), 
Doppler Colorido De Vasos Cervicais Arteriais 
Bilateral (Car6tida), Colposcopia,Citologia, 
Biopsia de Colo Uterino,Biopsia de Endometrio, 
Biopsia De Vulva,Biopsia Vile Corial,Cistoscopia 
e ou Uretroscopia,Histeroscopia Diagnostica, 
Histerossonografia, Histerossalpingografia, Cory 
Bi6psia, Pun�ao Ou Biopsia Mamaria, Percutanea 
por Agulha Fina,Puni;ao ou Bi6psia Mamaria, 
Percutanea Por Agulha Fina Orientada por Us (Nao 
lnclui o Exame de Base),Urodinamica Completa, 
Obstetrica com Amniocentese, Eco Fetal, 
Ecocardiograma Transtoracico, Eletrocardiograma, 
Teste Ergometrico,Holter 24 Heras 2 Ou+ Canais 
Anal6gico,Holter de 24h - 3 Canais - Digital, Mapa, 
Densitometria 6ssea, Densitometria 6ssea - Coluna 
E Femur (ou Deis Seguimentos), Densitometria 
6ssea - Corpe lnteiro (Avaliai;ao De Massa 6ssea 
Ou De Composi�ao Corporal), Rx - T6rax ,Rx -
Abdomen,Rx - Abdomen Agudo,Obstetricia 
Transnucal,Obstetricia Gestai;ao, Multipla com 
Doppler Colorido (Cada Feto),Obstetricia 1 • Trimestre 
(Endovaginal),Mamografia Convencional Bilateral, 
Mamografia Digital Bilateral. 

87-3831.6187 Otorinolaringologia

87-3762.5041 Geriatria, Gastroenterologia, Hepatologia,
Nefrologia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia 
alem dos servii;os de Psicologia,e Nutrii;ao,,1 

81-3621.0083 Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria,
Mastologia, Neurologia, Nutrii;ao e Ortopedia 

87-3841.1243 Analises Clinicas

81-3722.3473 Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva,
Colonoscopia, Cirurgia Geral, Proctologia. 

87-3728.2930 Fisioterapia, RPG, Hidroterapia.

81-3622.2060 Terapia Ocupacional, Nutrii;ao,
Psicologia, Fonoaudiologia. 

--- -,-- --,, - --,--.,..-- -- --' 

CLINICA DE OLHOS REAL 
SAUDE LTDA / ESPAc;O 
MEDICO SANTA LUZIA -
CLINICA OTTUS LTDA 

-
SANTA EFIGENIA FISIOTERAPIA 
EIRELI - EPP 

ATAiDE E QUEIROS CLiNICA 
MEDICA LTDA - ME - CLiNICA 
MAIS SAUDE 

UNIDADE DE ORTOPEDIA 
VALE DO SAO FRANCISCO 
LTDA - COTE 

E MEDICINA FETAL - ULTRAVITAE 

LETiCIA MARIA CORREIA KATZ 

CIRURGIA BUCO LTDA - ME 

MARIA THEREZA 
FIGUEIREDO GUEi ROS 

MARIA ALICE 
OLIMPIO DA SILVA 

MARCIA HELENA BARRETO 
CARVALHO DE ARRUDA 

e eventualmente, serem pre 
(2) Atraves de indicai;ao med

·-

RUA INOCENCIO GOMES 
DE ANDRADE, 685 -N.SRA. 
DA PENHA-SERRA TALHADA 

RUA INOCENCIO GOMES DE 
ANDRADE, 640- SL 12 -N. SRA. l 
DA PENHA-SERRA TALHADA 

RUA EQUATORIAL,29-MAURICIO 
DE NASSAU-CARUARU 

AV. CONGRESSO EUCARiSTICO 
INTERNACIONAL ,276 - SL 04 
SAO JOSE - CARPI NA 

AV. MONSENHOR ANGELO 
SAMPAIO , 100 - SL 51 - B 
RIVER SHOPPING - CENTRO 
PETROLINA 

87-3831.1932 Oftalmologia

87-3831.6187 Otorrinolaringologia

81-3046.6400 Fisioterapia, Rpg, Hidroterapia
81- 99216.3149

81-3621.4173 Gastroenterologia, Pediatria

81-3862.8191 Ortopedia e Traumatologia

RECIFE E REGIAO METROPOLITANA 

LOCAL 

AV. ENGENHEIRO DOMINGOS 
FERREIRA, 636 - SL 111 
PINA -RECIFE 

Consulta ginecol6gica/obstetrica, Obstetrica 
morfol6gica, Obstetrica convencional com doppler 
colorido, Obstetrica gesta�ao miiltipla com doppler 
colorido (cada feto), Obstetrica gestai;ao miiltipla 
(cada feto),Doppler colorido de 6rgao ou estruturas 
isoladas (inclui cora�ao) , Usg- transvaginal ((itero, 
ovario, anexo e vagina),Obstetrica com translucencia 
Nucal,Obstetrica 1 ° trimestre (endovaginal) , 
Obstetrica, Ecodopplercardiograma fetal com 
mapeamento de fluxo em cores,Colposcopia (cervice 
uterina e vaginal), Procedimento diagn6stico em 
citopatologia cervico vaginal, Coleta de material 
cervico vaginal. 

AV. VISC. DE ALBUQUERQUE, 81-3229.1910 Biopsia de Vagina, Biopsia de Colo Uterino,
776 SL 201 A 204 - MADALENA Citopatologia, Colposcopia e Vulvoscopia 
RECIFE 

AV. REPUBLICA DO LIBANO, 
251-EMPRESARIAL RIO MAR
TORRE A - SLS. 1011 E 1012
PINA - RECIFE

RUA DOUTOR CARLOS 
CHAGAS,93 - GALERIA 
ESPACO 93 - 04 
SANTO AMARO - RECIFE 

AV. MINISTRO MARCOS 
FREIRE,1615- SALA 103 
BAIRRO NOVO - OLINDA 

RUA TENENTE 
ANTONIO JOAO, 56 
SALA 01 -GRACAS - RECIFE 

81-3877.8377 Buco Maxilo

81-3204.1592 Odontologia - Endodontia

81-4100.0161 Fonoaudiologia

81-3421.3827 Pediatria

Ira decor azul, podendo, 
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ra de acordo com o Roi de Procedimentos da ANS. 
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Comportamento — Empoderamento feminino

Duas gerações unidas pelas mesmas características: 
a força, a garra e a competência das Compesianas. 

Rafaela Dantas, uma jovem técnica em saneamento ambiental, prestes a concluir o curso de Engenharia 
Civil, entrou na Compesa há 4 anos como técnica operacional em saneamento e hoje já conquistou o cargo de 
coordenadora regional de Prazeres. Acolhida por todos, Rafaella afirma que o espírito colaborativo do grupo 
sempre a motivou. Às jovens mulheres que estão ingressando no mercado de trabalho, Rafaella deixa um 
recado: “Eu diria que elas não tenham medo, porque se você acreditar nos seus sonhos, nos seus potenciais, 
não vai ter obstáculo que vá lhe derrubar!”.

Cláudia Ribeiro, hoje engenheira da CTE Sul, tem uma trajetória de 20 anos de Compesa. Começou na 
área de projetos e logo aos 25 anos foi a campo, mostrando com competência que não é o gênero que define 
a qualidade de um profissional. Nessa trajetória, Cláudia passou por Gerências e até Superintendência. Mãe, 
esposa e profissional, Cláudia sabe que as mulheres ainda carregam uma carga emocional maior do que os 
homens, tomando para si a maioria das responsabilidades da vida familiar, mas junto com seu esposo, também 
Compesiano, vem mudando esse panorama. Para as demais colegas, ela deixa a sua máxima: “Tenha confiança 
em si, sempre se esforce para fazer o melhor e faça o que você gosta. A Compesa atua em tantas áreas, ache 
o seu caminho, aqui você tem como se encontrar!”.

Anúncio RGB 
Pretos nas 4 cores

Acontece — Turistando pelo  Recife

As ruas recifenses sempre guardam algum segredo para quem está disposto a descobrir o que a cidade tem de melhor. 
Alguns passeios são obrigatórios. O primeiro é pela praça do Marco Zero, local onde nasceu a cidade, cercada de prédios 

históricos. De lá, é possível fazer uma rápida travessia com barqueiros cadastrados até o Parque de Esculturas de Francisco 
Brennand, um dos mais importantes artistas plásticos da região e do país. E por falar em cartão-postal, você pode fazer fotos 
incríveis se fizer um passeio de catamarã pelo rio Capibaribe, cruzando por baixo as principais pontes da cidade. O catamarã 
sai dali mesmo do Marco Zero.   

Os museus não podem faltar na programação. O Instituto Ricardo Brennand possui uma das mais modernas instalações 
museológicas do Brasil, já o Museu do Homem do Nordeste reúne acervos sobre a cultura negra, indígena e branca para 
revelar as origens da identidade do povo nordestino. Ainda tem o Museu Cais do Sertão, que usa a criatividade e a tecnologia 
para mostrar todas as facetas da cultura sertaneja pernambucana e o Paço do Frevo que é um espaço totalmente dedicado ao 
nosso Patrimônio Imaterial da Humanidade.

Mercados públicos sempre são uma boa pedida para conhecer de perto os produtos e os costumes de uma região. No 
Recife, o mais famoso é o Mercado de São José, rico em artesanato. Mas se preferir um mercado para provar uma comida 
regional e tomar uma cerveja gelada, melhor ir para o mercado da Madalena ou da Encruzilhada.  

Isso tudo é só uma pequena parte dos atrativos que o Recife tem. Não deixe de fazer suas próprias descobertas, sempre 
há o que descobrir pela cidade. Agora é com você!

CONHEÇA OS 7 PRINCÍPIOS DE 
EMPODERAMENTO DAS MULHERES:

1. Estabelecer liderança 
corporativa sensível à igualdade 
de gênero, no mais alto nível.

2. Tratar todas as mulheres e 
homens de forma justa no 
trabalho, respeitando e apoiando 
os direitos humanos e a não 
discriminação.

3. Garantir a saúde, segurança e 
bem-estar de todas as mulheres 
e homens que trabalham na 
empresa.

4. Promover educação, capacitação 
e desenvolvimento profissional 
para as mulheres.

5. Apoiar empreendedorismo de 
mulheres e promover políticas 
de empoderamento das 
mulheres através das cadeias de 
suprimentos e marketing.

6. Promover a igualdade de gênero 
através de iniciativas voltadas à 
comunidade e ao ativismo social.

7. Medir, documentar e publicar 
os progressos da empresa 
na promoção da igualdade de 
gênero.

Romper a cultura de que cabia à mulher apenas o universo doméstico e 
familiar foi uma luta travada por diversas gerações. Hoje já se sabe que a nova 
força econômica deste século vem das mulheres. Pesquisas apontam que o nível 
de qualificação e formação das mulheres é superior ao dos homens, além disso, a 
inteligência emocional delas e o poder de adaptação a novos cenários as deixam 
em vantagem quando se fala do novo mercado do conhecimento.

Independência e autonomia financeira levam ao empoderamento feminino 
e a uma consciência coletiva de que é preciso desenvolver ações para fortalecer 
as mulheres e desenvolver a equidade de gênero. Empoderar-se é o ato de tomar 
poder sobre si.

A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento 
das Mulheres (ONU Mulheres) desenvolveu uma lista com princípios básicos do 
empoderamento feminino. Segundo a ONU Mulheres, “empoderar mulheres e 
promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia 
são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o impulsionamento 
dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, homens e crianças, e 
para o desenvolvimento sustentável.”

Por: Arlindo Teles Por: Tereza Pontual
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A literatura infantil é a porta de entrada 
para um universo lúdico e cheio de possibilidades. 
Uma criança que recebe o estímulo à leitura 
certamente será um adulto leitor, e todos nós 
sabemos dos incontáveis benefícios que o hábito 
de ler proporciona em diversos aspectos da nossa 
vida. 

A leitura é algo crucial para a aprendizagem 
do ser humano, pois é através dela que podemos 
enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, 
dinamizar o raciocínio e a interpretação. O hábito 
da leitura também desperta o senso crítico, 
desenvolve a imaginação e faz o indivíduo 
crescer, experimentar mundos novos, sensações, 
sentimentos. 

A neurociência divulgou nos últimos anos 
muitas pesquisas feitas em várias universidades 
ao redor do planeta. Algumas delas mostram 
como a internet e outras características da atual 
revolução digital estão modificando a maneira de 
funcionamento cerebral.

Quem passa tempo demais submetido a 
isso, tem maiores dificuldades de absorver textos 
e ideias mais complexas. A busca deve ser pelo 
equilíbrio, e a leitura é a ferramenta perfeita para 
estimular a concentração.

A Copa do Mundo de Futebol é sem dúvida o único 
evento que consegue parar nações inteiras para assistir 
uma competição esportiva. A Revista Compromisso 
selecionou alguns números e curiosidades sobre esse 
evento que mexe com os corações de milhões, mesmo 
daqueles que não são aficionados por futebol.

Rússia 2018
O maior país em extensão territorial do mundo 

será o palco desta vez. A copa na Rússia será disputada 
entre 14 de junho e 15 de julho. Serão 768 horas de futebol 
divididas em 64 jogos, disputados por 32 equipes nacionais 
representando a Europa (14), África (5), Ásia (4), América do 
Sul (4) e América do Norte (3). O governo russo investiu mais 
de R$ 35 bilhões em infraestrutura para a realização do 
evento.

Dia Nacional  
do Livro Infantil
Um dos mais importantes escritores 

brasileiros do século XX, nomeado como 
o escritor das crianças, foi o taubateano 
inventor, contista, ensaísta e tradutor 
José Bento Renato Monteiro Lobato, 
mundialmente conhecido como Monteiro 
Lobato. Sua importância no universo 
literário infantil é tamanha que a data de 
seu nascimento, 18 de abril, foi instituída 
como o Dia Nacional do Livro Infantil.

De óculos  
e sem chuteira
Na copa de 1934 o jogador 

da seleção suíça Leopold Kielholz 
jogou usando óculos e mesmo 
assim foi capaz de marcar três gols. 
Já em 1938, na França, o jogador 
brasileiro Leônidas marcou um gol 
descalço quando o Brasil venceu a 
Polônia por 6 a 5.

Favoritas ao título
Alemanha, atual campeã, é a 

única que pode conquistar o penta 
e alcançar o Brasil. São favoritas 
ainda as seleções da França, 
Espanha e a sempre persistente 
Argentina. A chegada de Tite no 
comando técnico da nossa seleção 
coloca o Brasil como grande 
favorito. Prepare seu coração!

Que vexame
Na Copa do Mundo do México 

(1986), antes do jogo entre Brasil e 
Espanha, em vez de tocar o Hino 
Nacional Brasileiro, tocou o Hino à 
Bandeira.

A maior goleada
Não, não foi o 7x1 da Alemanha. 

A maior goleada ocorreu na copa da 
Espanha em 1982. A Hungria venceu El 
Salvador pelo placar de 10 a 1.

Desliga  
o rádio

A Copa do Mundo do 
México (1970) foi a primeira a 
ter as partidas transmitidas 

pela televisão.

Corre, pega o cachorro
Na Copa do Mundo do Chile, 

em 1962, no jogo entre Brasil e 
Inglaterra um cachorro invadiu o 
campo. O habilidoso Garrincha foi 
para cima do animal, porém tomou 
um belo drible. Foi o zagueiro inglês 
Greaves quem conseguiu pegar o 
cão.

Muita gente ligada
Em 2014 no Brasil foram 3,2 

bilhões de espectadores ao longo da 
disputa, e na final entre Alemanha 
e Argentina, foram 1,0 bilhão de 
espectadores. Esse ano a audiência 
deve ser ainda maior.

Cultura
A importância da leitura  
no universo infantojuvenil

Cultura — Copa do Mundo
O maior evento da Terra e suas curiosidades

7 ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR A 
LEITURA ENTRE CRIANÇAS E JOVENS:

1. Leia para o seu filho.

2. Uma boa iluminação é fundamental! Ler em 
ambientes escuros é ruim para a vista e fará 
com que os pequenos leitores se cansem muito 
rapidamente.

3. Selecionar livros ou contos que realmente os 
motivem. A leitura deverá ser adaptada à idade 
e às temáticas de interesse de cada um.

4. Se for possível, crie um cantinho da leitura. 
Um espaço tranquilo para que o ruído não 
incomode ou distraia os leitores.

5. Estabelecer horários para ler juntos é sempre 
uma boa ideia.

6. Exemplo é tudo! Se os pequenos virem os 
adultos lendo, entenderão que é uma atividade 
importante, e não uma obrigação entediante.

7. Sugerir e não impor as leituras. Não transforme 
a leitura em um castigo.

Por: Arlindo Teles

Por: Tereza Pontual
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ANUNCIO JAIME DA FONTE
Os pretos puros dos textos não estão overprint

RECADASTRAMENTO

O Recadastramento é uma obrigação dos participantes 
e assistidos da Fundação, sendo realizado sempre no mês 
do seu aniversário. É importante conferir atentamente 
os dados impressos no formulário de recadastramento. 
Caso haja alguma informação divergente, esta deverá ser 
corrigida no próprio formulário e anexada à documentação, 
comprovando a mudança, com exceção da alteração de 
e-mails e telefones. Se não houverem mudanças a serem 
feitas, basta datar, assinar e mandar para a CompesaPrev.

FIQUE ATENTO ÀS DICAS A SEGUIR:

ASSISTIDO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)
- O formulário será encaminhado através dos Correios 
para o endereço cadastrado no sistema. Ele também 
está disponível na área restrita do site CompesaPrev 
(www.compesaprev.com.br).
- O prazo de entrega na Fundação é até o 10° dia do mês 
subsequente ao aniversário do assistido.
- Observe principalmente o campo dependente-beneficiário, 
verifique se os nomes do seu cônjuge, dos filhos menores 
de 21 anos e/ou maiores de 21 anos (se inválido) estão 
devidamente declarados, pois, caso não estejam, você 
estará sujeito ao pagamento da joia atuarial de inclusão de 
dependente. 
- Anexar o comprovante de recebimento do seu benefício no 
INSS, que poderá ser retirado no banco ou no site do INSS 
(www.meu.inss.gov.br).

 - O recadastramento poderá ser realizado presencialmente 
na sede da Fundação ou em seus Postos de Atendimentos na 
Compesa da Cruz Cabugá, Caruaru, Arcoverde, Garanhuns, 
Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, ou ser encaminhado 
pelo Malote da Compesa, Portador ou pelos Correios. Nesses 
casos será necessário reconhecer firma por autenticidade 
da sua assinatura no cartório. 

PARTICIPANTE (ATIVOS, AUTOPATROCINADOS E BPD)
- O recadastramento será encaminhado para o seu e-mail 
cadastrado na Fundação, mas também poderá ser acessado 
na área restrita no site www.compesaprev.com.br. 
- Observe principalmente o campo dependente-beneficiário, 
verifique se os nomes do seu cônjuge, dos filhos menores 
de 21 anos e/ou maiores de 21 anos (se inválido), dos pais 
(se participante solteiro e sem filhos) estão devidamente 
declarados.
- Verifique também o campo tempo de serviços anteriores. 
Para conferir as informações contidas nele, basta analisar 
o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de 
vinculação e/ou carteira de trabalho. O CNIS poderá ser 
acessado no site da Previdência (www.meu.inss.gov.br). 
Caso haja alguma divergência entre a informação 
constante na sua carteira de trabalho e o expresso no 
CNIS de vinculação, procure o INSS para regularização. 
- O recadastramento poderá ser entregue à 
Fundação presencialmente, através de Portador, 
malote da Compesa, Correios ou pelo e-mail  
centralderelacionamento@compesaprev.com.br.

- A melhor maneira de manter suas informações atualizadas

Por: Fernanda Sales e Patrícia Benício

 O Cemitério e Crematório Morada da Paz tornou-se 
referência pelo excelente atendimento e respeito aos clientes, pois 
oferece soluções completas em serviços póstumos que visam, sobretudo, 
prevenir e amparar.
 Por isto, oferecemos a quem faz parte da Fundação Compesa 
de Previdência e Assistência (COMPESAPREV), a oportunidade de 
conhecer todas as condições especiais na aquisição preventiva dos 
nossos serviços para sua família.

JAZIGO

A partir de R$ 11.600,00 

Entrada de 10%

+49x no carnê
sem juros

R$ 4.990,00 

Entrada de 10%

34x no carnê
sem juros

R$ 1.990,00 

Entrada de 10%

34x no carnê 
sem juros

R$ 3.190,00 

Entrada de 10%

19x no carnê
sem juros

CREMAÇÃO CREMAÇÃO DE RESTOS OSSÁRIOS

¹Entrada parcelada em até 4 vezes; ² Valor de jazigo referente aos Setores 3 e 5 (em construção para uso futuro); ³Consulte mais descontos com um vendedor;   Todos os valores são para compra de USO FUTURO/PREVENTIVO.

Deseja mais informações?
Solicite a visita de uma das nossas consultoras na comodidade do seu lar ou trabalho. Atendimento 24H.

CONVÊNIO MORADA DA PAZ E COMPESAPREV

Acesse:
www.moradadapaz.com.br
facebook.com/MoradadaPaz

Ligue:

4002.2535

25%
DE DESCONTO
n o s  p r o d u t o s  M o r a d a  d a  P a z .

ATÉ
4

4

4
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DÊ À ÁGUA O VALOR 
QUE ELA TEM.

servicos.compesa.com.br

Secretaria de
Planejamento

e Gestão

APOIE ESSA IDEIA E AJUDE
A DIVULGAR NOSSA CAMPANHA 
COM SEUS FAMILIARES E AMIGOS.

PROCURE A COMPESA PARA 
REGULARIZAR A SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA 
OU NEGOCIAR CONTA EM ABERTO. 

Evite o corte do abastecimento.

Vá a uma das nossas lojas ou ligue 
para nosso 0800.081.0195.


