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BOAS NOVAS 

Nas últimas décadas, as 
grandes transformações econômicas, 
tecnológicas, políticas e culturais 
vêm exigindo mudanças e adaptações 
na gestão das organizações e no seu 
funcionamento, em todos os setores. 
Esse movimento, que é global, ganha 
cores mais fortes no Brasil, porque 
se junta com a crise econômica 
e política para criar um caldo de 
dificuldades e desafios para a gestão 
das organizações. 

Para as Fundações não é 
diferente, principalmente se levarmos 
em conta a complexidade de mensurar 
hoje um benefício futuro e fazer o 
gerenciamento dos riscos potenciais 
envolvidos, baseado em premissas que 
podem sofrer variações, como taxa de 
juros, expectativa de vida ou mesmo 
mudanças na legislação. E qual a melhor 
maneira de se preparar para enfrentar 
esses desafios e oferecer a segurança 
que você precisa para o seu plano de 
previdência? A resposta só pode ser 

uma: aprofundar nosso conhecimento, 
potencializar nossas habilidades e 
qualificar nossos processos. Foi assim 
com a Compesa, que se modernizou 
e cresceu graças a um trabalho 
consistente de modernização na sua 
gestão. Seguindo esse exemplo bem 
sucedido, a CompesaPrev fechou 
contrato com a Deloitte, uma empresa 
global de referência em consultoria de 
gestão. 

A implantação de metodologia 
de gestão baseada em riscos terá a 

duração de um ano e tem entre os seus 
principais objetivos a identificação de 
riscos, o mapeamento dos processos 
com as respectivas sugestões de 
melhorias, a implantação de indicadores 
de desempenho, e a sugestão para 
estrutura de governança e gestão da 
CompesaPrev. A nossa expectativa é de 
sairmos desse processo fortalecidos 
e mais preparados para alcançar a 
excelência na prestação dos serviços e, 
quem sabe, transformar a CompesaPrev 
numa referência em gestão.

Diretoria Executiva
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Renda Fixa Imóveis
Empréstimos Renda Variável

90, 26%
1, 90%
3, 28%
4, 56%

Acer de Santana, conhecida 
como “mainha”, relatou como foi bom 
o tempo de trabalho: “Fiz grandes 
amigos dentro da Compesa, hoje estou 
aposentada e ainda tenho contato 
com alguns”, ressaltou. Depois de 
37   anos trabalhando na Compesa, 
chegou o momento da aposentadoria.

Entrou na Compesa como 
estagiária em 1980. Posteriormente, 
fez uma seleção para fazer parte 
do quadro de funcionários. Após a 
provação na seleção, a assistente 
de gestão ficou até maio de 2017. 
“Meus companheiros de trabalho me 
ajudaram muito, tenho muito carinho 
por cada um deles”, frisou.

No momento que foi 
apresentada para a CompesaPrev, ela 
ficou um pouco receosa para aderir 
ao plano. “Conversava muito com 
os meus amigos de trabalho sobre 

uma aposentadoria extra. Alguns me 
diziam que não valia à pena investir, 
outros diziam que seria um ótimo 
investimento para ter uma velhice 
confortável. Então, pensei: Se é para 
o meu bem eu vou fazer a Comprev 
(antigo nome da CompesaPrev)”, 
relatou com alegria.

Hoje, já aposentada, com tempo 
para cuidar de sua saúde e da família, 
Acer fala o quanto é importante o plano 
de previdência e o CompesaSaúde 
para seu novo momento de vida: 
“Aproveito muito meu tempo hoje, vou 
para fisioterapia, faço todos os meus 
exames, o plano de saúde me atende 
de todas as maneiras. Tenho muito o 
que agradecer a equipe CompesaPrev 
e CompesaSaúde. Sem a minha 
previdência, eu não teria condições 
de pagar o meu plano de saúde que é 
tudo na minha vida”, destacou.
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É muito comum ouvir que um prato colorido é sinônimo de uma refeição nutritiva. No 
entanto, para montar um prato saudável é preciso escolher corretamente os alimentos que vão 

compor a refeição, priorizando o consumo de legumes, verduras, leguminosas e carnes magras. 

COMO MONTAR UM PRATO SAUDÁVEL:

1) Fonte de proteína magra: peito de frango sem pele, cortes magros 
de carne vermelha, cordeiro, ovos, peixes.

2) Fonte de carboidrato: arroz integral, batata doce, macaxeira, fruta-
pão, inhame, cará.

3) Fonte de fibras: legumes crus ou cozidos e verduras.

4) Fonte de gordura boa: azeite extravirgem, oleaginosas como 
castanha de caju, nozes, amêndoas, castanha-do-pará.

5) Fonte de leguminosa: grão de bico, feijão, lentilha, entre outros.

Saúde+ | Nutrição

A contribuição da nutrição para uma vida saudável

Para uma vida saudável é 
de fundamental importância fazer 
boas escolhas alimentares, pois uma 
alimentação balanceada contribui 
para a longevidade. Entendendo que 
os alimentos, na sua maioria, são 
consumidos em conjunto. É essencial 
saber fazer as combinações e também 
ficar atento à forma de preparo que 
garanta os princípios nutritivos.

As características do modo 
de comer são dimensões culturais e 
sociais que interferem diretamente 
nas práticas alimentares, contribuindo 
de forma essencial para a boa saúde. 
Priorizar uma alimentação com grande 
variedade de alimentos in natura ou com 
alimentos minimamente processados é 
ideal para uma alimentação saudável.  
É importante que sua base alimentar 
seja constituída, em sua maior parte, de 
frutas, verduras, legumes, ovos, carnes 
e peixes. Os alimentos minimamente 

processados, que envolvem alguns 
processos, mas que não sofrem a adição 
de substâncias ao alimento original, 
também são excelentes. Exemplos 
disso são o arroz, o feijão, as lentilhas, 
as frutas secas, a castanha e outros.

Uma refeição realizada de 
forma adequada ajuda a ganhar mais 
disposição e reduzir o cansaço, assim 
como fazer pequenas refeições ao 
longo do dia em intervalos menores 
de tempo permite que o organismo 
consiga metabolizar os nutrientes mais 
facilmente, extraindo deles a energia 
de que precisa mais eficientemente.  
Em contrapartida, já aquelas pessoas 
que realizam apenas duas ou três 
refeições diárias e em grandes 
quantidades, abusam de comidas 
gordurosas, costumam ter uma 
digestão mais lenta, menos disposição 
e geração de energia ineficiente.

Para ter uma alimentação 
saudável, é importante iniciar o 
planejamento desde a compra dos 
alimentos na feira ou supermercado.  
Dê preferência aos alimentos 

orgânicos, por serem mais saudáveis. 
Priorize preparações culinárias 
com estes produtos, evitando o 
consumo de alimentos processados e 
ultraprocessados.

Deve-se evitar os alimentos 
processados, que são aqueles 
fabricados pela indústria com adição 
de sal, açúcar e outros produtos com a 
finalidade aumentar sua durabilidade e 
seu tempo de prateleira. Como exemplo 
podemos citar: conservas em salmoura 
produzidas, compotas de frutas, carne 
salgada e defumada, sardinha e atum 
em lata, queijos e pães feitos com 
farinha, fermento e sal.

Já os alimentos ultraprocessados, 
por sua vez, são formulações industriais, 
em geral com pouco ou nenhum 
alimento. Esse produto alimentício 
sempre contém aditivos, como é o 
caso das salsichas, biscoitos, geleias, 
sorvetes, chocolates, molhos, mistura 
para bolo, barras energéticas, sopas, 
macarrão e temperos instantâneos, 
salgadinhos, chips, refrigerantes, 
produtos congelados etc.

Alimentação equilibrada também 
ajuda a diminuir o estresse, devido 
à presença de uma variedade de 
alimentos principalmente in natura. O 
consumo de alimentos que são fontes 
de fibras como: frutas, verduras e 
legumes, vitaminas e minerais auxilia 
o organismo na produção de hormônios 
que estão ligados ao prazer e à 
satisfação.

Fabiana Silva - Nutricionista

“Que teu alimento seja 
teu remédio e teu remédio 
seja teu alimento”.
Hipócrates – 460-377 a.C

REDE CREDENCIADA COMPESASAÚDE

(1) Os serviços de Psicologia deverão ser prestados EXCLUSIVAMENTE  aos USUÁRIOS do Plano III, portadores da carteira de cor azul, podendo, 

e eventualmente, serem prestados para os USUÁRIOS dos Planos I e II, quando expressamente autorizado e comunicado pela COMPESAPREV. 

(2) Através de indicação médica, com cobertura de acordo com o Rol de Procedimentos da ANS.

INTERIOR

NOVOS CREDENCIADOS ESPECIALIDADESTELEFONE

CENTRO DE OLHOS OFTALMOPLUS
LTDA - ME

Rua  Melo Vercosa, 112 - Matriz
Vitória de Santo Antão - PE

Oftalmologia81-3523.4237

RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA

CENTRO DE DIAG. BORIS 
BERENSTEIN S C LTDA 

Rua da Baixa Verde, 409 
Derby, Recife - PE

Fisioterapia Hospitalar e Domiciliar81-3037.6018

CENTRO DE DIAG. BORIS 
BERENSTEIN S C LTDA 

R. Ribeiro de Brito, 590 
Boa Viagem, Recife - PE

Ultrassonografia por Elastografia Hepática81-3216.1900

CENTRO DE DIAG. BORIS 
BERENSTEIN S C LTDA 

Av. Dr. José Augusto Moreira, 
1183 - Casa Caiada, Olinda-PE

Ressonância Magnética81-3216.1900
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E  SERV SAÚDE PE - COOPFISIO
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81-3318.0020

SHARLLES GOIS CAVALCANTI Av. capitão Arlindo Pacheco
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Urologia, Peniscopia e Urofluxometria87-3822.5077

CEDICA CLÍNICA DE ENDOS DIG
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Rua Gonçalo Coelho, 293
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Caruaru - PE

Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva,
Colonoscopia, Cirurgia Geral, Proctologia

81-3722.3473

ENDOGASTRO DIFUSORA LTDA Av. Agamenon Magalhães, 444
7 andar - SL 227/228
Emp. Difusora
Maurício de Nassau
Caruaru - PE

Endoscopia Digestiva, Colonoscopia, 
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Rua Zeferino Galvão, 55
Centro - Pesqueira - PE

Fisioterapia87-3835.1066

LOCAL
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Câncer de 
próstata:
Vamos falar 
sobre isso?

Ministério da Saúde
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)

Com mais de 40 anos dedicados à oncologia, 
trabalhando da prevenção ao tratamento, quando 

o assunto é câncer de próstata, o Dr. Eriberto faz 
questão de ressaltar: “O que nos preocupa é que o 
homem esquece da sua saúde, e os fatores mais 
importantes no combate ao câncer de próstata são 
a prevenção e o diagnóstico precoce.” Ele também 
esclarece que “em caso de um resultado positivo, não 
há motivo para se desesperar. Hoje já temos recursos 
tanto cirúrgicos, radioterápicos quanto hormonais 
para o tratamento, aumentando ou melhorando a 
sobrevida, chegando até a remissão em diversos 
casos”.  Dr. Eriberto lembra que os homens acima 
de 45 anos devem fazer os exames anualmente. 
Ele também faz um alerta importante: “Está mais 
do que comprovado que o câncer de próstata afeta 
mais homens negros, com uma incidência duas a 
três vezes maior do que no restante da população 
masculina”. Fechando a entrevista, o doutor deixa 
uma importante mensagem a todos os homens: 
“Não só no caso do câncer, mas também em outras 
patologias, é preciso encarar o problema de frente. 
A pessoa nunca pode ter medo, o medo paralisa, e é 
preciso enfrentá-lo para vencer.”

Dr. Eriberto Queiroz Marques – Oncologista 
Cínico credenciado CompesaSaúde

Saúde+ | Vença o preconceito
Vença o câncer de próstata Fonte: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) / Ministério da Saúde.

A próstata é uma glândula que só o homem possui 
e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um 
órgão muito pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo 
abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a 
porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada 
na bexiga é eliminada. A próstata produz parte do sêmen, 
líquido espesso que contém os espermatozóides, liberado 
durante o ato sexual.

 No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais 
comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele 
não-melanoma). 

Mais do que qualquer outro tipo, é considerado 
um câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos 
dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O 
aumento observado nas taxas de incidência no Brasil 
pode ser parcialmente justificado pela evolução dos 
métodos diagnósticos (exames), pela melhoria na qualidade 
dos sistemas de informação do país e pelo aumento na 
expectativa de vida.

Alguns desses tumores podem crescer de forma 
rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar 
à morte. A grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta 
(leva cerca de 15 anos para atingir 1 cm³ ) que não chega a dar 
sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem.

Já está comprovado que uma dieta rica em frutas, 
verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e com menos 
gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a 
diminuir o risco de câncer, como também de outras doenças 
crônicas não-transmissíveis. Nesse sentido, outros hábitos 
saudáveis também são recomendados, como fazer, no 
mínimo, 30 minutos diários de atividade física, manter o 
peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não 
fumar.

A idade é um fator de risco importante para o 
câncer de próstata, uma vez que tanto a incidência como a 
mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos.

Ter pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 
60 anos também pode aumentar de três a dez vezes o risco 
de se ter a doença, em comparação com a população em 
geral, podendo refletir tanto fatores genéticos (hereditários) 
quanto hábitos alimentares ou estilo de vida de risco de 
algumas famílias.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
Na fase inicial, o câncer de próstata pode não 

apresentar sintomas e, quando apresenta, os mais comuns 
são: 
• Dificuldade de urinar; 
• Demora em começar e terminar de urinar; 
• Sangue na urina; 
• Diminuição do jato de urina; 
• Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite.

Esses sinais e sintomas também ocorrem devido a 
doenças benignas da próstata. Por exemplo:

Hiperplasia benigna da próstata é o aumento 
benigno da próstata. Afeta mais da metade dos homens 
com idade superior a 50 anos e ocorre naturalmente com o 
avançar da idade.

Prostatite é uma inflamação na próstata, geralmente 
causada por bactérias.

Quais os exames utilizados para investigar o câncer 
de próstata?

Exame de toque retal - O médico avalia tamanho, 
forma e textura da próstata, introduzindo o dedo protegido 
por uma luva lubrificada no reto. Este exame permite palpar 
as partes posterior e lateral da próstata.

Exame de PSA - É um exame de sangue que mede 
a quantidade de uma proteína produzida pela próstata - 
Antígeno Prostático Específico (PSA). Níveis altos dessa 
proteína podem significar câncer, mas também doenças 
benignas da próstata.

Atenção! Na presença de sinais e sintomas, 
recomenda-se a realização de exames para investigar o 
câncer de próstata.

Para confirmar a doença é preciso fazer uma 
biópsia. Nesse exame são retirados pedaços muito 
pequenos da próstata para serem analisados no laboratório. 
A biópsia é indicada caso seja encontrada alguma alteração 
no exame de PSA ou no toque retal.

Cartilha orientativa do Inca.
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A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que cerca de 7, 5 
milhões de crianças em idade escolar 
tenham algum tipo de deficiência 
visual e apenas 25% delas apresentem 
sintomas. Os outros 75% necessitariam 
de teste específico para identificar o 
problema. A maior parte desses casos 
de deficiência visual é encontrado em 
países em desenvolvimento, como o 
Brasil.

Números publicados pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO) mostram que, no Brasil, 
aproximadamente 20% dos escolares 
apresentam alguma alteração 
oftalmológica. Segundo o CBO, 10% 
dos alunos primários necessitam 
de correção com óculos devido a 
erros de refração: hipermetropia, 
miopia e astigmatismo. Destes, 
aproximadamente 5% têm redução 
grave de acuidade visual.

As principais causas de baixa 
visão em criancas registradas na 
literatura são a catarata congênita e os 
erros de refracão, também chamados 
de ametropias (hipermetropia, 
astigmatismo e miopia). Em ambos 
os casos, o tratamento adequado 
com óculos e/ou cirurgia no tempo 
oportuno é capaz de melhorar a visão. 
Dentre as ametropias, a hipermetropia 

é mais frequente, seguida pelo 
astigmatismo e miopia. “As crianças 
com problemas oftalmológicos 
podem apresentar olhos vermelhos 
e coçando, lacrimejamento, dores 
de cabeça, piscar constante, reflexo 
branco nos olhos, entre outros sinais 
e sintomas”, explica a oftalmologista 
Érika Anjos, que integra a equipe 
médica do Instituto de Olhos Clóvis 
Paiva, que funciona no bairro da Boa 
Vista, no Recife.

A capacidade visual 
desenvolvida nos primeiros anos 
de vida pode apresentar alterações 
reversíveis, geralmente durante os 
primeiros anos escolares. Após esse 
período, uma boa parte das crianças 
pode ter alterações irreversíveis na 
visão. “O reconhecimento da baixa 
visão na infância é muito importante, 
porque na maior parte das vezes ela 
pode ser corrigida com terapêutica 
adequada, como cirurgia ou uso de 
óculos”, afirma a médica. 

A ausência total ou parcial 
da visão na infância pode interferir 
no desenvolvimento psicomotor, 
cognitivo, social e na aquisição da 
linguagem da criança, que, por sua 
vez, são aspectos fundamentais para 
o processo de independência do 
indivíduo.

A redução da capacidade visual 
leva à piora da qualidade de vida 
decorrente de restrições ocupacionais, 
econômicas, sociais e psicológicas. 
Além das dificuldades pessoais, 
representa também para a sociedade 
um encargo oneroso e perda de força 
de trabalho. 

A Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia Pediátrica (SBOP) sugere 
que um exame ocular completo seja 
realizado pelo ofatlmologista a cada 
seis meses durante os dois primeiros 
anos de idade e, depois disso, 
anualmente até os 7-9 anos de idade.

Considerando a importância da 
visão na educação e socialização da 
criança, as ações de promoção da saúde 
e de educação em saúde assumem 
importância decisiva. A prevenção e 
a detecção precoce de deficiências 
oculares são os melhores recursos 
para combate à visão subnormal e 
devem ser feitas, preferencialmente, 
na infância.

Por: Tereza Pontual

Saúde+ | A importância do exame oftalmológico na infância

em medicamentos
genéricos tarjados.

45%

a partir de

de desconto*
em medicamentos
de marca tarjados.

15%

a partir de

de desconto*

IMPORTANTE:

Apresente o seu cartão CompesaSaúde
direto no caixa.

BENEFICIÁRIOS COMPESASAÚDE TÊM MAIS VANTAGENS!
Você associado do CompesaSaúde tem descontos nas mais de
1.700 farmácias Drogasil e Droga Raia espalhadas por todo Brasil.
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Saúde+ | Medicamentos
Genérico, similar ou de marca?

E agora, é tudo igual? Qual eu 
devo escolher? Você já deve ter se 
deparado com essa dúvida ao chegar 
ao balcão de uma farmácia.  Mas, afinal, 
existe alguma diferença entre os tipos 
de medicamentos? Conversamos com 
o Dr. Cláudio Bueno, médico auditor 
do CompesaSaúde, para entender 
tudo sobre esse assunto e tirar suas 
dúvidas.

“O medicamento de marca (ou 
de referência) é o medicamento que foi 
pesquisado, analisado cientificamente, 
testado durante anos pelo laboratório 
farmacêutico até chegar à aprovação e 
ao registro nos órgãos competentes do 
seu país de origem. No caso do Brasil, a 
Anvisa. Geralmente são medicamentos 
com novos princípios ativos ou que são 
novidades no tratamento de doenças. 
A eficácia e a segurança precisam ser 
comprovadas. Evidentemente, para 
chegar até esse ponto, são investidos 
muitos anos de trabalho e milhões em 
dinheiro nesse processo. Por isso cada 
país estabelece uma regulamentação 
de patentes para que o laboratório 
que criou aquele medicamento tenha 
o direito exclusivo de produzí-lo e 
comercializá-lo por um determinado 
período. Esse período é determinado 
pela legislação de cada país, no Brasil 
são 20 anos.”

Fique atento: Na embalagem 
do medicamento de marca sempre 
há o nome inventado pela empresa 
farmacêutica (o chamado nome 
fantasia do produto), o do princípio 
ativo e o da empresa que criou a 
fórmula. 

Dr. Bueno continua a nos 
explicar: “Após cumprido o período 
estipulado (no Brasil, 20 anos), a 
patente pode ser quebrada para se 
produzir um medicamento genérico 
ou um medicamento similiar. O 
Genérico foi introduzindo no Brasil 
no ano de 1999, com o objetivo de 
ampliar o acesso da população aos 
medicamentos, principalmente os 
pacientes de doenças crônicas, como 
diabetes. A lei exige que ele tenha um 
preço 35% mais barato do que o de 
marca. 

Os genéricos são uma cópia 
idêntica dos medicamentos de marca, 
pois têm a mesma composição química 

e têm a mesma eficácia terapêutica 
do medicamento de marca ou de 
referência.”

Segundo a Anvisa, o 
medicamento genérico é o único 
que pode ser intercambiável com 
o medicamento de referência, 
visto que foi submetido ao teste 
de bioequivalência. Os testes de 
bioequivalência são realizados em 
centros habilitados junto à Anvisa. 
Mas o que é bioequivalência? O 
teste de bioequivalência consiste na 
demonstração de que o medicamento 
genérico e seu respectivo medicamento 
de referência (aquele para o qual 
foi efetuada pesquisa clínica para 
comprovar sua eficácia e segurança 
antes do registro) apresentam a mesma 
biodisponibilidade no organismo. A 
bioequivalência, na grande maioria dos 
casos, assegura que o medicamento 
genérico é equivalente terapêutico 
do medicamento de referência, ou 
seja, que apresenta a mesma eficácia 
clínica e a mesma segurança.

Fique atento: Apenas os 
medicamentos genéricos contêm, em 
sua embalagem, logo abaixo do nome 
do princípio ativo que os identifica, 

a frase “Medicamento genérico - Lei 
9.787/99”. Além disso, os genéricos 
são identificados por uma grande 
letra “G” impressa sobre uma tarja 
amarela, situada na parte inferior das 
embalagens do produto. 

O medicamento similiar é 
quando uma indústria farmacêutica 
passa a produzir um produto próprio, 
dando um nome fantasia a esse 
medicamento. Os similares são 
medicamentos que possuem o mesmo 
fármaco, a mesma concentração, forma 
farmacêutica, via de administração, 
posologia e indicação terapêutica do 
medicamento de referência (ou marca), 
mas não têm sua bioequivalência com 
o medicamento de marca comprovada.

Na dúvida, Dr. Bueno é enfático: 
“sempre procure a orientação do seu 
médico”.

A medicação é essencial quando usada 
adequadamente para o tratamento de doenças. 

No entanto, quando os medicamentos são utilizados 
de maneira incorreta ou consumidos sem critérios 
adequados, podem prejudicar sua saúde.

Fique atento aos seguintes pontos antes de se medicar:

• Nem todo remédio é um medicamento - Todo 
medicamento é remédio, mas nem todo remédio é 
medicamento. Existe uma série de tratamentos, produtos 
e cuidados que ajudam a combater doenças ou aliviar 
dores, mas que não são considerados medicamentos. 
Acupuntura, fisioterapia, caminhadas e chás caseiros 
são alguns exemplos de remédios (terapia) que não se 
enquadram como medicamentos. Para ser considerado 
medicamento no Brasil, um produto precisa de registro 
na Anvisa.

• Fique de olho nas embalagens - Um procedimento 
importante no consumo do medicamento é verificar 
como se encontra a embalagem. Não compre nenhum 
produto que tenha o lacre de segurança violado. Tanto 
a caixa do medicamento quanto sua embalagem interna 
devem estar lacradas. Muitas vezes nas laterais das 
caixas de medicamentos, existe uma área especial 
que deve ser raspada com um objeto metálico para 

verificar se o medicamento é autêntico; cuidado com as 
falsificações.

• Os riscos da automedicação - Dentre todos os países 
da América Latina, o Brasil tem uma das populações que 
apresentam maior tendência a comprar medicamentos 
sem consultar o médico. E são os medicamentos os 
responsáveis por mais de 30% das intoxicações humanas 
no país. Nunca deixe de procurar a orientação de um 
profissional da saúde.

• Alimento não é cura de doenças - Um alimento não 
pode ser anunciado como responsável pela cura de 
doenças. Todos sabem que uma alimentação balanceada 
é indispensável para uma boa saúde, mas não se pode 
atribuir a um único alimento propriedades medicinais. 
Embora existam alimentos vendidos em formas 
tipicamente farmacêuticas (cápsulas, comprimidos, 
entre outros), não confunda, alimentos não são 
medicamentos.

• Medicamento não é um bem de consumo comum - 
Os medicamentos são bens de saúde, e não bens de 
consumo comuns como roupas e revistas. Eles devem ser 
tratados como instrumentos de promoção, recuperação 
e manutenção do bem-estar, portanto, não podem ser 
anunciados como produtos de livre mercado.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br

Dr. Cláudio Bueno, médico auditor do CompesaSaúde 
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Investimentos – Julho 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) 684.423.950, 29 90, 01% 1, 26 6, 34

Renda Variável (2) 36.958.547, 20 4, 86% 7, 10 3, 15

Imóveis (3) 24.571.670, 89 3, 23% 0, 57 4, 44

Empréstimos (4) 14.414.209, 99 1, 90% 1, 92 7, 52

Total da Carteira 760.368.378, 37 100% 1, 55 6, 46

Meta Atuarial (5)
(INPC + 5, 125% a.a.) - - 1, 85 5, 88

Evolução de associados do Plano de Previdência (mar a jul/2018)

Mês Ativos Aposentados Pensão Autopatrocinado BPD TOTAL

Março 2784 1705 718 30 20 5257

Abril 2780 1704 720 31 20 5255

Maio 2779 1702 722 30 20 5253

Junho 2781 1702 724 30 20 5257

Julho 2773 1706 726 31 20 5256

Evolução dos Associados Plano de Saúde
Planos I e II  (mar a jul/2018)

Mês Titulares Dependen-
tes Agregados Total

Março 3152 4485 892 8529

Abril 3143 4462 894 8499

Maio 3137 4452 885 8474

Junho 3132 4434 895 8461

Julho 3125 4411 896 8432

Evolução dos Associados Plano de Saúde 
Planos III (mar a jul/2018)

Mês Titulares Dependen-
tes Agregados Total

Março 507 567 - 1074

Abril 512 570 - 1082

Maio 516 576 - 1092

Junho 520 585 - 1105

Julho 526 590 - 1116

Percentual de adesão ao plano BD  
da CompesaPrev (mar a jul/2018)

Mês TOTAL DE EMPREGADOS 
DA COMPESA

TOTAL DE ADESÕES AO
PLANO DE PREVIDÊNCIA

PERCENTUAL DE 
ADESÃO (%)

Março 3440 2784 80, 93

Abril 3441 2780 80, 79

Maio 3434 2779 80, 93

Junho 3441 2781 80, 82

Julho 3447 2773 80, 45

Receitas e Despesas CompesaSaúde 
 Planos I e II (mar a jul/2018)

Mês Receitas R$ Despesas R$

Março  5.368.460, 47  4.194.222, 55 

Abril  5.370.141, 90  4.812.085, 82 

Maio  5.371.644, 41  5.171.938, 21 

Junho  5.384.123, 48  5.056.091, 31 

Julho  5.409.747, 48  4.524.966, 17 

Receitas e Despesas CompesaSaúde 
Plano III (mar a jul/2018)

Mês Receitas R$ Despesas R$

Março  417.835, 33  266.937, 40 

Abril  422.582, 96  271.893, 03 

Maio  427.376, 40  309.954, 93 

Junho  435.341, 41  341.636, 45 

Julho  442.925, 71  445.770, 08 

Renda Fixa Imóveis
Empréstimos Renda Variável

90, 01%
1, 90%
3, 23%
4, 86%

Em julho, o destaque foi a 
rentabilidade positiva da renda variável, 
revertendo uma parte das perdas dos 
últimos meses, decorrentes da greve 
dos caminhoneiros. A rentabilidade 
consolidada da CompesaPrev foi de 
6, 46%, perante a meta atuarial de 5, 
88%. Resultado satisfatório, apesar das 
oscilações do mercado financeiro do 
primeiro semestre.

Prestando contas

Evolução Patrimonial  
da CompesaPrev (mar a jul/2018)

Mês Evolução Patrimonial R$

Março  816.473.975, 71 

Abril  819.262.902, 26 

Maio  817.941.141, 37 

Junho  822.930.156, 60 

Julho  832.956.569, 46 



Equipe do interior faz treinamento no Recife
Por Janmilly Albuquerque

Com o objetivo de ampliar o 
atendimento nas unidades do interior, 
a CompesaPrev promoveu treinamento 
durante três dias para seus 
funcionários na sede da Fundação. Na 
ocasião, os colaboradores puderam 
tirar dúvidas sobre recadastramento, 
simulação de empréstimo e utilização 
do CompesaSaúde.

Além da participação da equipe 
do interior, estiveram presentes as 
coordenadoras de previdência, do 
plano de saúde e a coordenadora  de 
Comunicação e Relacionamento.

A coordenadora de previdência, 
Patrícia Benício,  ressaltou a importância 
deste treinamento. “O treinamento 
serviu para nivelar informações, tirar 
dúvidas e demonstrar funcionalidades 
do novo sistema. Considero importante 
o envolvimento de todos para que a 
Fundação continue prestando seus 
serviços com excelência aos seus participantes”, falou.

Atualmente, a CompesaPrev possui seis unidades de atendimento no interior: Caruaru, Serra Talhada, Arcoverde, 
Petrolina, Salgueiro e Garanhuns. Essas unidades oferecem serviços como: extrato de utilização do plano, boleto do plano 
de saúde, extrato do imposto de renda, simulação de benefício, carência do plano de saúde.

Com o objetivo de melhorar a gestão dos
processos, controles internos e a eficiência
operacional da Fundação, a CompesaPrev
contratou a Consultoria Deloitte, uma empresa
de referência global com presença no Brasil há
mais de 100 anos.

O projeto ‘Inovar é Preciso’ foi nomeado pelos
funcionários da CompesaPrev e terá duração de
aproximadamente 1 ano (agosto/18  à julho/19),
com a expectativa de elevar a CompesaPrev
para um patamar mais alto na sua gestão,
fazendo jus à sua vocação de servir os seus
participantes com excelência  e segurança.
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Educação financeira
Turma da mônica dá aula de economia

Falar sobre finanças pessoais, 
uso consciente do dinheiro, 
administração de dívidas e gestão 
de orçamento de uma forma leve e 
divertida. Essa é a proposta de uma 
nova série de gibis da Turma da Mônica 
com a temática de educação financeira 
para o público infantojuvenil. 

A série é fruto de uma parceria 
da cooperativa financeira Sicredi com 
a Mauricio de Sousa Produções. “A 
educação financeira trabalhada para a 
criança reflete imediatamente em toda 
a família”, avalia Maurício de Sousa, 
criador da Turma da Mônica. 

No total, serão seis edições com 
narrativas criadas a partir de materiais 
do Banco Central. Entre os temas de 
finanças presentes, estarão orçamento 
pessoal ou familiar, uso de crédito e 
administração de dívidas, consumo 
planejado e consciente, poupança e 
investimento e prevenção e proteção 
do dinheiro. As primeiras três edições 
das histórias em quadrinhos circulam 
em 2018 e as outras três sairão em 
2019.

A educação financeira é um 
tema ainda distante do dia a dia de 
muitos brasileiros. Levantamento do 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 
somente 44% dos brasileiros falam 
frequentemente sobre dinheiro com os 
membros da família e 39% só entram 
nesse assunto quando a situação 
financeira já está ruim. Além disso, 
segundo a mesma pesquisa, seis em 
cada dez brasileiros não gostam de 
dedicar tempo para cuidar das próprias 
finanças. Por outro lado, uma série 
de estudos mostra que, quanto mais 
cedo se fala de dinheiro, mais chances 
os cidadãos têm de desenvolver 
consciência em relação aos seus 
hábitos de consumo. 

Mauricio de Sousa ressalta 
a importância de tratar temas 
importantes como esse de forma 
lúdica e descontraída. “O projeto das 
revistas sobre educação financeira 
do Sicredi é mais um exemplo de 
como a Turma da Mônica colabora 
com a educação, por meio da simpatia 
e carisma dos personagens e suas 
histórias. Dessa forma, as crianças têm 
acesso à informação de maneira lúdica 
e prazerosa, diferente da obrigação de 
decorar um conteúdo, normalmente 
estranho à sua realidade e ao seu 
vocabulário”, aponta.

Fontes: Época Negócios / Sicred
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Acontece
O CompesaPrev Itinerante é destaque na Fundação

A sétima edição do CompesaPrev Itinerante, foi 
abordado   temas de educação  previdenciária e financeira, 
troca de informações  e esclarecimentos sobre a área 
assistencial e prestação de contas. A novidade desta edição, 
foi o formato do programa: apresentado  como um debate 
aberto. Com o objetivo de informar e conscientizar os 
associados sobre a CompesaPrev. 

O CompesaPrev Itinerante percorreu as cidades de: 
Salgueiro, Serra Talhada, Arcoverde, Garanhuns, Belo Jardim, 
Petrolina e Caruaru. Além do interior, a ação alcançou também 
a região metropolitana do Recife.

O programa contou com a participação dos 
coordenadores das áreas de previdência, comunicação e 
relacionamento, assistente social, analista de investimentos, 
além do diretor de benefícios, Luciano Santana. A primeira 
cidade visitada foi Salgueiro.

Na Região Metropolitana do Recife, o programa 
percorreu as unidades de Prazeres, Dois Irmãos, Cabanga, 
Cruz Cabugá e Olinda, além de Vitória de Santo Antão e 
Paudalho.

 A coordenadora de previdência, Patrícia Benicio, 
frisa a importância deste programa para associados e não 
associados da CompesaPrev. “O Itinerante proporcionou 
um relacionamento mais próximo entre a Fundação e 
seus participantes visando manter a transparência e 
levar informações sobre educação financeira e educação 
previdenciária. Nesta sétima edição, pudemos perceber que 
nossos participantes estão mais atuantes e esclarecidos, já 
resultado do programa que vem desde 2012 plantando essa 
semente.”

Já o diretor de benefícios, Luciano Santana, destacou 
o objetivo do CompesaPrev. “O nosso objetivo principal é 
fazer esclarecimento sobre a área previdencial e a área 
assistencial. Então esses esclarecimentos foram feitos e 
também fizemos a demonstração da evolução patrimonial da 
Fundação, prestamos conta de todas as ações realizadas pela 
gestão e estrutura de governança ao longo deste ano para 
que as pessoas acompanhem, monitorem as realizações da 
Fundação”, declarou.

Quer ficar por dentro de como foi a sétima edição do 
CompesaPrev Itinerante? Acesse a nossa página do Facebook/
CompesaPrev, lá você pode conferir na íntegra, como foi o 
CompesaPrev Itinerante.

“Essa é a segunda vez que participo do CompesaPrev Itinerante e queria 
destacar que aqui em Belo Jardim foi muito importante a palestra do Dr. Pierre sobre 
a importância de uma boa alimentação e também muito salutar essa preocupação 
que a CompesaPrev tem em nos informar sobre a nossa projeção para o nosso futuro, 
a nossa aposentadoria, para a inclusão dos dependentes... E também a importância 
de uma boa educação, de um bom planejamento financeiro para o nosso futuro.  
Porque não adianta a gente trabalhar a vida inteira e quando chegar a 
aposentadoria a gente não tá preparado para ela. Espero que esse momento se 
repita não só no ano que vem, mas nos próximos anos!”

Josivam Melo. Operador na Gerência Regional – GNR Ipojuca – Belo Jardim

Petrolina

Belo Jardim

Dois Irmãos - Recife

Comportamento
Eleições 2018 - pesquisar antes de votar. 

No período das eleições, todos nós ouvimos falar 
sobre o quanto é importante escolher bem os candidatos 
a quem pretendemos confiar nosso voto, afinal, são eles 
os principais responsáveis pelo futuro político, executivo, 
administrativo e legislativo de nosso país e do nosso 
estado. Infelizmente ainda há muita estrada até se alcançar 
uma consciência política coletiva em nossa sociedade. 

Se ficarmos atentos às orientações de Andréa Sales, 
cientista social e política, podemos aprender bastante: 
“Hoje, muito mais do que antes, a gente precisa ter mais 
cuidado. Primeiro porque vivemos em uma democracia 
representativa. Significa que temos o compromisso e 
a responsabilidade sobre quem elegemos. O voto é um 
instrumento por meio do qual a gente constrói o espaço 
público, as decisões coletivas. Os seus direitos trabalhistas e 
previdenciários, os seus direitos básicos à moradia, à saúde, 
à educação, tudo depende dos representantes políticos que 
nós elegemos . Então eu não vou mais me preocupar comigo 
sozinha, eu estou preocupada com a nação, com a região, 
com a coletividade. Antes de votar, pense, analise. O cargo 
não é vitalício. Quem foi o último senador, o último deputado 
em quem eu votei? O que ele fez? Será que ele merece voltar 
ou vamos dar a oportunidade a outro? Mas é importante 

a gente entender que os representantes políticos são os 
nossos representantes.” Ela também ressalta: “A nossa 
experiência com democracia é muito recente. É preciso 
internalizar as práticas democráticas na nossa casa, no 
nosso espaço de trabalho, na nossa comunidade... Mas 
principalmente precisamos defender a democracia e 
fortalecê-la. Não podemos retroceder.”

“Atualmente eu tenho buscado 
informações na internet, e não tenho 
tido bons resultados. Até agora 
nenhum tem me agradado. Confesso 
que tenho feito isso com relação aos 
cargos como presidente e governador, 
referente a deputados e senadores 
voto por indicação das pessoas 
próximas. Sei que é um erro e que a 
gente tem que pesquisar!”

Josilda Maria Francisco Filha 
Assistente Administrativa CompesaSaúde

“Eu vivo antenado através de 
redes sociais, revistas, jornais de 
Pernambuco e do sudeste. Também 
fico ligado nos debates para me 
informar melhor. Ver o histórico de 
vida dos candidatos também é muito 
importante, pois no período eleitoral 
todos são bons e fingem muito!”

Antônio Gervásio Viana Filho 
Técnico Operacional da GNM Sul 
Coordenação Geral de Prazeres

“Com relação às eleições de 2018, 
para você votar tem que pesquisar os 
candidatos. Saber o histórico deles, 
se eles têm alguma causa na justiça, 
se cometeram algum crime.... Mas tem 
que ter cuidado com as “fake news” 
(notícias falsas plantadas nas redes 
sociais) e pesquisar em fontes seguras 
como o site do TSE. A gente tem que 
votar para tentar mudar.”

Reginaldo de Moura Arruda 
Analista Contábil Pleno

Andréa Maria Sales  
Formada em Ciências Sociais e Mestrado em Ciência Política

NAS ELEIÇÕES, QUAL É O SEU CRITÉRIO PARA ESCOLHA DOS SEUS CANDIDATOS?
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A partir desta edição, a sua Revista Compromisso 
irá tratar de um assunto que ainda causa muitas dúvidas 
nos participantes da Fundação: a joia atuarial. Nesta 
sétima edição abordamos o momento de dar entrada na 
suplementação de pensão. Acompanhe o texto elaborado 
pela atuária do plano de previdência, Eliane Pardin, e a 
assessora jurídica da Fundação, Cecília Souto Maior.

Como resguardar o direito à suplementação  
de pensão para seus dependentes

A suplementação de pensão só será paga pela 
CompesaPrev aos dependentes reconhecidos pela 
Previdência Social, através da concessão de pensão por 
morte, e que constem no nosso cadastro (declarado pelo 
assistido ou participante, previamente).

Em conformidade com o regulamento do Plano BD 
nº 02-A da CompesaPrev, o participante tem todo o seu 
período de atividade e até 12 meses após a aposentadoria 
ou o falecimento (o que ocorrer primeiro), para incluir seus 
dependentes sem pagamento da joia atuarial de inclusão de 
dependente. A Joia está prevista no item 1.11 do Regulamento 
vigente:

1.11. JÓIA: Valor estipulado por cálculos atuariais, 
para os que venham a ingressar ou reingressar 
como participantes com idade igual ou 
superior a 33 anos, bem como nos casos em 
que sejam incluídas novas pessoas no rol 
de dependentes-beneficiários, após terem 
decorridos 12 (doze) meses da concessão 
da suplementação de aposentadoria ou 
da suplementação de pensão por morte, 
considerando a que primeiro ocorrer, sendo 
essas situações regulamentadas através de 
norma específica.

A joia atuarial de inclusão de dependente corresponde 
à diferença de reserva matemática necessária à cobertura 
da pensão por morte e a reserva matemática acumulada 
para suplementação da aposentadoria e tem como objetivo 
manter o equilíbrio atuarial do plano.

Anualmente, a CompesaPrev realiza o 
recadastramento, sendo importante que o participante ativo 
ou assistido observe, entre outras informações, o campo 
dependente beneficiário, para confirmar se constam seu 
cônjuge/companheiro, seus filhos inválidos e/ou menores 
de 21 anos.

Identificando que não constam, deve anexar a 
documentação dos dependentes e requerer o cálculo da 
joia atuarial para incluir seus dependentes beneficiários. 
Caso contrário, ocorrendo o óbito e não estando dentro do 
prazo para inclusão sem joia, pode ser inviável conceder o 
benefício de pensão por morte, uma vez que quando não 
consta nenhum dependente beneficiário no cadastro, a Joia 
deve ser paga à vista, sendo o recebimento do benefício de 
pensão à prazo. Apenas quando consta algum dependente 
beneficiário no cadastro é possível ratear o valor da Joia 
pelos dependentes.

Educação previdenciária
Esclarecendo o que é jóia atuarial

É importante registrar que a Joia 
será paga até o último dependente. Caso 

ocorra a morte do dependente (que foi incluído 
mediante pagamento da joia atuarial) antes do 
participante, a joia será paga até o encerramento 
da suplementação de aposentadoria ou do 
falecimento do último dependente do grupo 
familiar (caso a aposentadoria tenha sido revertida 
em pensão por morte).

O cálculo da joia atuarial leva em 
consideração: a idade do aposentado; tipo de 
benefício; se o cálculo está sendo realizado 
antes ou após a morte do aposentado; sexo 
do dependente; idade do dependente; valor 
do benefício. Informamos que o cônjuge/
companheiro(a) e o dependente inválido receberão 
benefício de forma vitalícia.

Não deixe para depois! Procure a 
CompesaPrev para tirar suas dúvida sobre 
benefício de suplementação de pensão e garanta 
o futuro de seus dependentes!




